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APRESENTAÇÃO

Eis um novo fascículo da REVISTA DE DIREITO PÚBLICO DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

DE MINAS GERAIS com o mesmo objetivo dos anteriores, qual seja, fonte de pesquisa e
informação atualizada aos que laboram na abrangente área do Direito. E o momento de escrever
a apresentação é de satisfação por mais uma edição concluída e de expectativa por vê-la pronta a
distribuir.

Para figurar na primeira seção deste fascículo, além da valiosa contribuição doutrinária de
Procuradores e Especialistas em Políticas Públicas, com importantes estudos do maior interesse
e atualidade, o Conselho Editorial da Revista apresenta a importante contribuição do brilhante
Prof. Rosemiro Pereira Leal, com o artigo intitulado "O Paradigma Processual Ante as Sequelas
Míticas do Poder Constituinte Originário".

Na segunda parte, são apresentadas respostas às consultas formuladas por vários órgãos
da Administração Pública pelos Pareceres emitidos pela Advocacia-Geral do Estado, que
certamente levarão esclarecimento e orientação ao administrador público. 

A seção de Jurisprudência divulga decisões de altíssima relevância pela atuação de
Procuradores do Estado, manifestadas na defesa dos interesses públicos no Estado de
Minas Gerais.

Este fascículo, que ora se apresenta, encerra mais um período de trabalho de dedicados
profissionais, empenhados na importante tarefa de divulgar o saber jurídico, por meio desta
publicação que conjuga estudos para todos aqueles que lidam, de uma forma ou de outra, com a
Administração Pública.

"... que tout, au monde, existe pour aboutir à un livre."
Le livre spirituel. Divagations.

Par Stéphane Mallarmé





DOUTRINA





PRESCRIÇÃO BIENAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA:

uma contribuição e um desafio para a advocacia pública

AUGUSTO CARLOS BORGES DO NASCIMENTO*

1. Introdução. 2. Da evolução do prazo prescricional em face
da Fazenda Pública. 3. Da redução dos prazos prescricionais
em face da Fazenda Pública. 4. Da prescrição bienal. 5.
Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

O objeto do presente trabalho é a análise da possibilidade de arguir a incidência de
prescrição bienal diante de ações manejadas contra a Fazenda Pública, com base no novel Código Civil.

Escolhi o aludido trabalho para apresentá-lo como tese no XXIV Congresso Nacional de
Procuradores de Estado, que tem como tema "20 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS DA ADVOCACIA PÚBLICA", porque ele tem potencialidade
para representar uma verdadeira contribuição da advocacia pública em prol dos interesses do Estado,
bem como porque sustentá-lo significa um genuíno desafio, devido seu caráter inédito e polêmico.

Acreditando na pertinência da tese, alguns membros da Procuradoria Geral do Estado
de Alagoas, desde o ano de 2003, quando passou a viger a Lei nº 10.406/2002 (NCC), vêm
sustentando, no legítimo exercício da advocacia pública contenciosa, através de Prejudicial de
Mérito, a incidência de prescrição bienal em ações contra Fazenda Pública nas quais a pretensão
vindicada implica em prestações de natureza alimentar. No entanto, os julgados sobre a matéria
têm afastado tal alegação, sob o simplório argumento de que a prescrição em face da Fazenda
Pública é a quinqüenal, prevista no Decreto nº 20.910/32.

Assim, percebe-se, de pronto, que esta tese traduz potencial e expressiva contribuição
ao ente estatal defendido pelo advogado público, todavia, firmá-la como entendimento dominante
é um grande desafio, haja vista que busca afastar a cômoda compreensão de que a prescrição em
face da Fazenda Pública é a quinquenal fixada num Decreto ultrapassado, apartado da nova
realidade jurídica prescricional inaugurada com o Código Civil em vigor. 

* Procurador do Estado de Alagoas. Ex-Defensor Público do Estado da Bahia. Pós-graduado em Direito Processual
pelo CESMAC. Graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Advogado.
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Para dar respaldo à tese que ora se apresenta e dar destaque a importância dos
advogados públicos abraçá-la, restará demonstrado ao longo desta exposição que em face da
Fazenda Pública vigoram prazos prescricionais diferenciados, fruto justamente de construção
jurisprudencial e doutrinária, ou seja, da convicção de alguns de que aquele Decreto não seria
aplicável em todas as hipóteses. Além disso, evidenciaremos que, em razão do novo Codex
Civilis, hodiernamente ganha força entre os operadores do direito público a defesa de um novo
prazo diferenciado, de apenas três anos (prescrição trienal). 

Pois bem, diante da existência desse movimento que já defende prazo diferenciado
(que só tende a crescer), somado à convicção pessoal que o Código Civil vigente repercute no
prazo prescricional disciplinado no vetusto Decreto destacado acima, adicionado à importância
de trazer esse pensamento à lume em prol da advocacia estatal e motivado pelo desafio de
divulgar essas reflexões em favor de nossa atividade laboral, entendi oportuno trazer o assunto à
discussão de nossos doutos colegas, através desse singelo trabalho, o qual sustenta a existência
de mais um prazo diferenciado em favor da Fazenda Pública, desta vez de apenas dois anos
(prescrição bienal).

2. DA EVOLUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA

O Código Civil de 1916, em seu art. 178, § 10, inciso VI, veio regulamentar a
prescrição1 quinquenal contra a Fazenda Pública. 

Art. 178 prescreve, in verbis:
Art. 178. (...)

§ 10. Em cinco anos: 

VI - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, e bem assim toda e
qualquer ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal; devendo o prazo da
prescrição correr da data do ato ou fato do qual se originar a mesma ação. 

Mais tarde, em 06 de janeiro de 1932, foi editado o Decreto nº 20.910, trazendo
contornos mais precisos à norma estatuída no Código Civil de então. O aludido Decreto fora
editado durante o Governo Provisório de Getúlio Vargas, decorrente do Movimento
Revolucionário de 1930, ocasião na qual o Brasil foi governado através de decretos presidenciais,
e, exatamente por isso, o ato normativo em questão foi publicado com força de lei. 

Uma simples leitura dos preceitos contidos no Decreto revelam que não havia a
intenção de revogar o dispositivo do Código Civil de 1916 que regulava a matéria, prevendo o
prazo quinquenal, apenas objetivava explicitar o devido alcance. 

1 Embora não seja preocupação deste estudo definir prescrição, de forma oportuna transcrevemos lição de Humberto
Teodoro Júnior, em "Comentários ao Novo Código Civil, v. 3, t. 2: Dos defeitos do negócio jurídico ao final do livro
III", p. 151, a fim de situar os leitores no tema: "Entre as duas grandes propostas de conceituação da prescrição,
oferecidas pelo direito comparado - a do direito alemão (extinção da pretensão não exercida no prazo legal) e a do
direito italiano (extinção do direito por falta de exercício pelo titular durante o tempo determinado pela lei) - o novo
Código brasileiro optou pelo primeiro modelo, que assim pode ser explicado: A prescrição faz extinguir o direito de
uma pessoa a exigir de outra uma prestação (ação ou omissão), ou seja, provoca a extinção da pretensão, quando não
exercida no prazo definido na lei.

AUGUSTO CARLOS BORGES DO NASCIMENTO - Prescrição bienal em face da Fazenda Pública: uma contribuição e um desafio...
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DECRETO Nº 20.910, DE 06 DE JANEIRO DE 1932.

Regula a Prescrição Quinquenal.

O chefe do governo provisório da república dos Estados Unidos do Brasil, usando das
atribuições contidas no art. 1º do decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, decreta: 

Art. 1° - As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem. 

Art. 2° - Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações
correspondentes a pensões vencidas ou pôr vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil
e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. 

Art. 3° - Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos a prescrição atingirá
progressivamente as prestações, a medida que completarem os prazos estabelecidos pelo
presente decreto. 

Art. 4° - Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou
no pagamento da divida, considerada liquida, tiverem as repartições ou funcionários
encarregados de estudar e apurá-la. 

Parágrafo único. - A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do
requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições
publicas, com designação do dia, mês e ano. 

Art. 5° - Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do
credito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados
ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo
durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito a ação ou
reclamação. 

Art. 6° - O direito a reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em disposição
de lei para ser formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do qual
a mesma se originar. 

Art. 7° - A citação inicial não interrompe a prescrição quando, pôr qualquer motivo, o
processo tenha sido anulado. 

Art. 8º - A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. 

Art. 9º - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do
ato que a interrompeu ou do ultimo ato ou termo do respectivo processo. 

Art. 10 - O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo,
constantes, das leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas as mesmas regras. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1932, 111° da Independência e 44° da República. 

Getúlio Vargas 

Em 1942, ainda na Era Vargas, foi editado o Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de agosto,
aperfeiçoando os contornos da prescrição quinquenal envolvendo a Fazenda Pública, em especial
definindo o alcance do termo fazendo pública, para abraçar as autarquias e algumas entidades
paraestatais (art. 2°), evitando assim interpretações díspares sobre o aludido assunto. 
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DECRETO-LEI N° 4.597, DE 19 DE AGOSTO DE 1942.

Dispõe sobre a prescrição das ações contra a Fazenda
Pública e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da
Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1° Omissis 

Art. 2° O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição qüinqüenal,
abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados
por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em
virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação
contra os mesmos. 

Art. 3° A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto nº 20.910, de
6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela
metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a
interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último
ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em
julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio. 

Art. 4° As disposições do artigo anterior aplicam-se desde logo a todas as dívidas,
direitos e ações a que se referem, ainda não extintos por qualquer causa, ajuizados ou
não, devendo prescrição ser alegada e decretada em qualquer tempo e instância,
inclusive nas execuções de sentença. 

Art. 5° Este decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1942, 121° da Independência e 54° da República. 

Getulio Vargas 

Embora toda construção legal previsse unicamente o prazo prescricional de 05 (cinco)
anos para extinção de pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, a doutrina e a
jurisprudência pátria caminharam em sentido diverso, dando interpretação razoável aos preceitos
legais, para fazer vigorar prazos diferenciados daquele. Dessa forma, as ações envolvendo
direitos reais representaram expressiva exceção a esse prazo prescricional. 

Era pacífico em nossos Tribunais, nos termos do Código Civil revogado, o
entendimento de que a prescrição quinquenal não se aplicava nas ações reais contra a Fazenda
Pública, já que discutiam questões imobiliárias; em tais ações o prazo seria de 10 anos entre
presentes ou de 15 anos entre ausentes, como dispunha o art. 177 do CC/16. 

No caso de ações indenizatórias por desapropriação indireta, a interpretação também
autorizava prazo prescricional diferenciado. Admitir-se a prescrição quinquenal neste caso
importaria em estabelecer usucapião de cinco anos em favor da União, dos Estados e dos
Municípios, o que redundaria numa nova forma de prescrição aquisitiva, injusta e desarrazoada.
Isto resultou na Súmula nº 119 do STJ, in verbis:

Súmula 119. A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos. 

O prazo de 20 anos construído pela jurisprudência tinha duas motivações,
correspondia àquele necessário à instituição do usucapião extraordinário (RTJ 37/297,47/134,
63/232), bem como era o prazo limite para se pleitear indenizações (ações pessoais - art. 177,

AUGUSTO CARLOS BORGES DO NASCIMENTO - Prescrição bienal em face da Fazenda Pública: uma contribuição e um desafio...
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CC/16). Argumentava-se que o direito do proprietário pleitear a indenização devida perduraria
enquanto não transcorrido o prazo correspondente à aquisição de propriedade através de
usucapião extraordinário (posse por 20 anos, independentemente de justo título e boa-fé).
Utilizou-se como norte o prazo do usucapião extraordinário (art. 550, CC/16) porque o
apossamento pela administração, no caso de apropriação indireta, dá-se independentemente de
justo título e boa-fé. 

Vale à pena lembrar que a MP nº 1.997-33, de 14.12.99, art. 1°, acrescentou parágrafo
único ao art. 10, do Decreto-Lei nº 3.365/41 (Lei Geral das Desapropriações), estabelecendo que
"extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de indenização por apossamento
administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise à indenização por restrições
decorrentes de atos do Poder Público", para tentar enquadrar essa hipótese dentro do prazo
prescricional de cinco anos. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI nº 2260-DF), deferiu medida cautelar para suspender a redução do
prazo prescricional para as ações de indenização por desapropriação indireta ou apossamento
administrativo, fazendo prevalecer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desta
feita, a Súmula nº 119, do Superior Tribunal de Justiça, terminou revigorada. 

Esse breve escorço histórico teve por objetivo demonstrar que o prazo prescricional,
mesmo estando previsto em lei, não tem caráter absoluto, cedendo aos apelos da lógica jurídica
e, consequentemente, à construção jurisprudencial.

Assim, com o advento do Novo Código Civil, em vigor desde 11 de janeiro de 2003,
houve alterações no lapso temporal dos mais diversos prazos prescricionais. E, inevitavelmente,
essas mudanças têm repercussão na seara da Fazenda Pública.

Exemplo disso é que não se pode mais afirmar que exista prazo prescricional de 15
anos quando estiver o Estado respondendo ação que envolva direitos reais (prazo previsto entre
ausentes), pois o Novo Código Civil impõe um limite prescricional de dez anos para as matérias
por ele reguladas (Art. 205). Ao seu tempo, seguindo a mesma linha de raciocínio, o pleito de
indenização por desapropriação indireta deverá ser realizado no prazo de 15 anos, correspondente
ao novo prazo previsto para usucapião extraordinário. 

3. DA REDUÇÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS EM FACE DA FAZENDA
PÚBLICA

Pois bem, utilizando-se da mesma lógica jurídica, que exige do intérprete o uso de
técnicas que levem em consideração todo o sistema normativo, a fim de preservar-lhe a harmonia,
é que diversos estudiosos vem defendendo, em virtude da promulgação do novo Código Civil, a
redução de prazos prescricionais em face da Fazenda Pública. 

Ao contrário dos exemplos anteriores, onde a interpretação sistemática de nosso
ordenamento possibilitou a extensão de lapso temporal em diversos casos, mesmo divergindo da
"lei específica" - Decreto nº 20.910/32 - que rege a matéria, neste trabalho procuraremos
demonstrar que, em virtude de nossa nova lei substantiva civil, vem-se entendendo, lentamente,
que foram inaugurados novos e mais reduzidos prazos prescricionais em face da Fazenda Pública. 
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Em verdade, a tese que vem ganhando verdadeira projeção é a da prescrição trienal,
capitaneada por Leonardo José Carneiro da Cunha,2 Procurador do Estado de Pernambuco, em
sua obra "A fazenda pública em juízo", exatamente por ser um dos autores mais respeitados nesta
seara jurídica. 

Contudo, todos os argumentos levantados por ele e demais estudiosos servirão para
reforçar a tese ora apresentada, de prescrição bienal em face da Fazenda Pública. 

CUNHA sustenta a hipótese de prescrição trienal em ações de indenização propostas
contra a Fazenda com fulcro no art. 206, §3°, V, do NCC - o qual dispõe que prescreve em 3 anos
a pretensão de reparação civil -, combinado com o art. 10 do Decreto nº 20.910/32. Afirma que
o aludido Decreto é norma especial, mas não prevalece na hipótese, porque o seu artigo 10
autoriza a aplicação de lei diversa, quando esta preveja prazo inferior ao previsto nele. 

Art. 10 - O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo,
constantes, das leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas as mesmas regras. 

E assim arremata: 

Significa que a prescrição das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública é
quinquenal, ressalvados os casos em que a lei estabeleça prazos menores. Na verdade,
os prazos prescricionais inferiores a 5 (cinco) anos beneficiam a Fazenda Pública. 

Reforçando esta linha é a lição do professor José dos Santos Carvalho Filho (apud
Santos), que reconhece a aplicação da norma do artigo 206, §3°, V, do Código Civil na hipótese
tratada, como se denota adiante: 

Como o texto se refere à reparação civil de forma genérica, será forçoso reconhecer que
a redução do prazo beneficiará tanto as pessoas públicas como as de direito privado
prestadoras de serviços públicos. Desse modo, ficarão derrogados os diplomas acima no
que concerne à reparação civil. A prescrição da pretensão de terceiros contra tais pessoas
passará de quinquenal para trienal. 

O ilustre Procurador do Estado de Sergipe, Kleidson Nascimento dos Santos3,
comungando com tudo o que já foi externado acima, acrescenta mais um argumento. Entende que
o Código Civil é lei mais nova e regula inteiramente a matéria pertinente a reparação civil e, com
fulcro no art. 2°, §1°, da LICC, teria revogado o Decreto nº 20.910/32 neste ponto: 

Essa vertente torna-se ainda mais clara quando se estuda o comando inserto no artigo 2°,
§1°, da Lei de Introdução do Código Civil, segundo o qual "a lei posterior revoga a
anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando
regule inteiramente a matéria de que tratava a anterior". 

Porquanto, se os dois diplomas em referência tratam da mesma matéria e considerando
que o Decreto nº 20.910/32 não foi revogado pelo Código Civil de 2002 (o que de fato
não foi), tem-se que, no que tange à pretensão de reparação civil, aplica-se o prazo deste
último, por ser menor, seja pela posterioridade da Lei material civil, seja por se tratar de
pessoa jurídica de direito público em Juízo, seja pela expressa disposição do artigo 10
do Decreto supramencionado. 

2 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 5.ed. São Paulo: Dialética, 2007.
3 SANTOS, KIeidson Nascimento dos. A aplicação do prazo de prescrição trienal do Código Civil nas demandas
indenizatórias em face da fazenda pública. Disponível em: <http://www.portalciclo.com.br>. Acesso em: 29 jul.
2008. 
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Para Bernardo Lima Vasconcelos Carneiro,4 Advogado da União, que se debruçou
detidamente sobre o tema, a prescrição trienal deve ser considerada em diversas hipóteses, e não
somente no caso de reparação civil. Aduz que em virtude da Supremacia do Interesse Público
sobre o Privado é assegurado aos entes públicos algumas prerrogativas para bem exercer seu
mister. Dentre elas, prazos mais dilatados para se defender e prazos prescricionais, de regra, mais
curtos, para limitar o volume de litígios judiciais em seu desfavor. 

Explicita CARNEIRO que as prerrogativas concedidas aos entes públicos em juízo
decorrem: primeiro, do Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, do qual
se depreende que o ente público atua como guardião dos interesses da coletividade e, por isso,
deve possuir algumas prerrogativas, em detrimento do particular, para que o interesse comum seja
bem resguardado; segundo, consiste em dados fáticos, empíricos, ou seja, grande parte dos feitos
em trâmite perante o Poder Judiciário nacional figura algum dos entes públicos como parte,
revelando um volume excessivo de trabalho dos procuradores e advogados públicos. Os membros
destas instituições vêem-se afogados em processos, com a obrigação de proceder a uma defesa
jurídica de qualidade, não dispondo, muitas vezes, de quaisquer poderes de avaliação quanto à
conveniência ou oportunidade de se contestar determinada ação ou recorrer de certa decisão
judicial desfavorável ao interesse público. 

Diante disso, é que se erige como justa e razoável a atribuição legal de certas
prerrogativas à Fazenda Pública quando atuante em juízo.5

Assim, diante das razões justificantes já expostas, e visando a preservação do
interesse público, o legislador optou por conferir em favor da Fazenda Pública prazo prescricional
reduzido. O exemplo mais claro disso está no Código de 1916: enquanto assegurava aos
particulares o prazo de 20 anos para mover ações pessoais contra seus iguais, em face da Fazenda
Pública dispunham de apenas cinco anos. 

Desta feita é ilógico, desarrazoado e desproporcional, imaginar que um prazo antes
de 20 anos fora reduzido para três, em litígios envolvendo particulares, ao tempo que aquele que
favorecia a fazenda pública, previsto em prol da coletividade, não sofreu qualquer alteração para
menor. A situação é no mínimo esdrúxula! Esta linha de raciocínio subverte a ordem jurídica,
prevalecendo o interesse particular sobre o coletivo. 

CARNEIRO, diante dessa antinomia, sugere a harmonização das fontes normativas
através do chamado diálogo das fontes: 

Mais modernamente, tem-se buscado construir um processo alternativo de solução das
indesejáveis antinomias. Procura-se extrair de todas as normas integrantes do
ordenamento sua correspondente significação valorativa, procedendo-se a uma

4 CARNEIRO, Bernardo Lima Vasconcelos. A prescrição trienal em favor da Fazenda Pública: para uma
interpretação sistêmica e dialógica à luz do CC/02. Boletim Jurídico, Uberaba, MG, ano 3, n. 183. Disponível em:
<http://www.boletimjuridico.com.br/cloutrina/texto.asp?icl=1368>. Acesso em: 27 jul. 2008 
5 Nossa legislação é repleta de exemplos. Vejamos: prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer (art.
188, CPC); dispensa do adiantamento de despesas e custas processuais (art. 27, CPC); dispensa de depósito prévio
na interposição de recursos (art. 1°-A, Lei nº 9.494/97); princípio da modicidade na fixação dos honorários
advocatícios (art. 20, § 4°, CPC); dispensa do pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas
(art. 1°-D, Lei nº 9.494/97); prazo de trinta dias para embargar execução (art. 730, CPC); reexame necessário (art.
475, CPC); limitação de liminares cautelares ou satisfativas (art. 5°, Lei nº 4.348/64 e art. 1° Lei nº 8.437/92) e, por
fim, o que mais nos interessa agora, prazo prescricional reduzido (art. 1°, Decreto nº 20.910/32, art. 2°, Decreto-Lei
nº 4.597/42, Art. 12-C, Lei nº 9.494/97). 
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construção dialética do significado resultante do conjunto harmônico das fontes
normativas, sem que tal processo implique na eliminação de uma das referidas fontes.
Elaborou-se, assim, o que se denominou chamar de diálogo de fontes. 

Sobre o assunto é elucidativa a lição de Luiz Guilherme de Almeida Ribeiro Jacob, segundo
o qual "A postulação doutrinária contemporânea está em deixar o intérprete aberto à
influência das inúmeras possibilidades hermenêuticas decorrentes das normas em conflito.
O exegeta passa a ser um promotor de todas as potencialidades significantes das regras em
jogo. Assim vivificada toda a riqueza que se pode extrair das normas conflitantes, é possível
localizar o que há de sintônico entre elas, preservando-se a unidade lógica do sistema sem
que ele fique de antemão mutilado pela castração de uma de suas legítimas diretivas. (...)
Nesse sentido, o diálogo das fontes, porque preserva todas as possibilidades semânticas do
ordenamento, sem elidir a coerência sistêmica, potencializa as condições de decibilidade,
ensejando a construção de um instrumento mais eficiente e justo". 

Enfim, para evitar longas divagações, o importante a ser destacado das lições
transcritas acima é que vários operadores do direito reconhecem que o novo Código Civil trouxe
inovações aos prazos prescricionais que favorecem a Fazenda Pública, seja porque o próprio artigo
10, do Decreto 20.910/32 prevê essa hipótese; seja porque a interpretação sistemática, que passa
pela análise do interesse público, das prerrogativas favoráveis aos entes públicos em juízo, sempre
foram no sentido de estipular prazos mais favoráveis à Fazenda; seja porque os prazos estipulados
no Decreto em destaque não possuem caráter absoluto, cabendo a jurisprudência adequá-lo aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade; seja porque determinadas matérias, a exemplo da
reparação civil, o prazo prescricional se encontra devidamente regulado, e em virtude de ser
regramento mais novo e específico sobre a matéria prevalece sobre o vetusto decreto.

Apenas para arrematar este tópico, faz-se curial destacar que a jurisprudência já
começa a ser renovada no que tange esta matéria, pois, neste sentido já decidiu o Tribunal de
Justiça do Estado de Sergipe, consoante se denota do voto condutor do julgamento da Apelação
Cível nº 3.306/2006, em trecho aqui transcrito: 

( ... ) A par dessas considerações, posso concluir que, no caso da reparação civil, cujo
objeto é um ilícito, a regra geral do Código Civil deve ser observada. Ou seja, uma ação
indenizatória ajuizada contra um particular em razão de um ilícito civil não pode ter
tratamento diferente numa demanda sobre idêntico fato, contra a Fazenda Pública. ( ... ) 

4. DA PRESCRIÇÃO BIENAL

Nos capítulos anteriores tratamos de abordar diversas teses que justificariam a
aplicação de dispositivos do Código Civil para regular o prazo de prescrição em face da Fazenda
Pública, e agora passaremos a sustentar especificamente a aplicação do prazo bienal. 

A princípio, como já externado acima, os argumentos supra transcritos servem em
tudo para abonar a tese de prescrição bienal, pois o que o difere, basicamente, da alegação de
prescrição trienal é a matéria que sofre influência e o dispositivo do Código Civil fundamentador.
A renovada Lei Substantiva Civil, desta feita, nos brindou com um novo prazo prescricional mais
reduzido, de apenas 02 (dois) anos, nas prestações de natureza alimentar, conforme preceitua o
§ 2º do art. 206, in verbis:
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Art. 206. Prescreve: 

(...) 

§ 1º  Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data que
se vencerem.

Nota-se que o artigo é cristalino quanto ao lapso prescricional - dois anos -, quanto à
matéria cujo prazo é bienal - prestações alimentares -, bem como quanto o termo inicial - a partir
da data que se vencerem. 

Poderia pairar dúvidas sobre o conceito de prestações alimentares e,
consequentemente, seu alcance, o que exigiria recorrer-se da doutrina e da construção
jurisprudencial para saná-la, todavia, nossa Carta Magna, no § 1º-A, do art. 100, com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000, dissipa quaisquer dúvidas, tornando translúcido o
referido conceito ao estatuir que: 

Art. 100. (CF) 

§ lº-A. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários,
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e
indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de
sentença transitada em julgado. 

Assim, no conceito de prestações alimentares encontram-se compreendidos, segundo
a Carta Constitucional, salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações,
benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade
civil, em virtude de sentença transitada em julgado. Desta forma fica sobejamente evidenciada a
incidência da prescrição bienal nos casos acima delineados. 

Não deve causar perplexidade prazo tão diminuto para se buscar direitos de natureza
alimentar, afinal de contas o trabalhador celetista convive com prazo de prescrição bienal desde
a edição da CLT (art. 11). A pretensão dos mesmos, perante a Justiça Trabalhista, é de caráter
nitidamente alimentar, pois envolve remuneração, e sempre teve de respeitar esse limitado prazo
que, inclusive, é previsto também em nossa Constituição (art. 7°, XXIX).

O fato de essa realidade ser vivenciada pelos trabalhadores celetistas do Brasil serve
como mais um motivo para reforçar a tese que hora se apresenta, de prescrição bienal em face da
Fazenda Pública em prestações de natureza alimentar. 

Enfim, entendo que há incidência da prescrição bienal nos casos destacados acima,
com fundamento no art. 206, §2° do Novo Código Civil c/c o art. 100, § 1º-A, da CF, e que este
argumento deverá provocar a extinção de feitos com julgamento de mérito, nos casos em que
restar devidamente configurada a hipótese fática. 

5. CONCLUSÃO

O objetivo primordial desse trabalho foi provocar uma discussão sobre a matéria,
levando ao conhecimento dos colegas que atuam na área a existência de prazos prescricionais outros
que não exclusivamente o quinquenal, estando alguns, inclusive, já consagrados na jurisprudência
pátria, enquanto outros têm sua discussão ainda incipiente na doutrina e perante nossas Cortes. 
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De toda forma, embora o intuito maior não tenha sido convencer os leitores do acerto da
tese de prescrição bienal em face da Fazenda Pública, em ações de natureza alimentar, é inegável que
existem substanciais argumentos a ensejar, no mínimo, uma reflexão sobre o assunto. 

Desta feita, espero ter despertado a atenção para o fato de que o Código Civil trouxe
reflexos inegáveis para alguns prazos prescricionais de interesse da Fazenda Pública e que isto
pode ir além dos casos consagrados pela jurisprudência (como é o caso dos direitos reais). 

Por fim, que tenha conseguido despertar a comunidade jurídica para o fato de que o
Decreto ditatorial de 1932 se encontra hoje em desarmonia com o sistema legal em vigor, provocando
verdadeira antinomia, a qual deve ser enfrentada e solvida, a fim de que os preceitos que dantes
representavam prerrogativas da Fazenda, pois elaborados para assegurar adequada tutela ao
patrimônio público e manter os entes estatais em igualdade material diante de litígios, sejam revistos
no intuito de restaurar a harmonia (do sistema), evitando a subversão do Princípio maior que rege o
Estado Democrático de Direito, que é a predominância do interesse público sobre o privado.

Dito isto, para arrematar este trabalho, concluímos: 

1. A fim de proteger o patrimônio e o interesse públicos, bem como assegurar
igualdade material diante de litígios judiciais, o legislador procurou assegurar à Fazenda Pública
prerrogativas, que, dentre elas, podemos destacar prazos prescricionais mais reduzidos; 

2. O Novo Código Civil, em vigor desde 2003, passou a prever prazos prescricionais
menores do que o Código anterior e do que aquele previsto no Decreto nº 20.910/32 (que regula a
prescrição quinquenal em face dos entes públicos); 

3. Em virtude disso, sustentamos, neste trabalho, que a nova Lei Substantiva Civil tem
repercussões na seara da prescrição em face da Fazenda Pública, pois, caso contrário, teremos
inversão de valores, passando os interesses privados a prevalecerem sobre o público; 

4. Destacamos, ao longo deste arrazoado, que as regras impostas pelo Decreto nº
20.910/32 não possuem caráter absoluto, havendo precedentes jurisprudenciais, inclusive
sumulado, que afastam a aplicabilidade do referido diploma normativo; ao tempo que também
demonstramos a existência de advogados públicos que defendem, justamente em virtude do novel
Codex Civilis, a incidência de prescrição trienal em face da Fazenda Pública, em especial em
ações indenizatórias; 

5. Na presente tese, todavia, ousamos um pouco mais, e defendemos, com fulcro no
art. 206, §2° do Novo Código Civil c/c o art. 100, § 1°-A, da CF, a incidência de prescrição bienal
em face da Fazenda Pública, quando o litígio versar pretensão de natureza alimentar; 

6. Ainda como fundamento da tese, chamamos atenção para o art. 10 do Dec.
20.910/32, que assegura a aplicabilidade de outros diplomas, quando prevejam prazos
prescricionais mais curtos favoráveis à Fazenda; assim como ressaltamos que a própria
Constituição Federal, no art. 7°, XXIX, prevê expressamente uma hipótese de prescrição bienal em
litígio de natureza alimentar; 

7. Isso posto, acreditamos que a defesa da prescrição bienal em face da Fazenda
Pública, em ações que envolvam pretensão de natureza alimentar, consiste numa contribuição e em
um desafio à Advocacia Pública, no exercício de seu mister constitucional. 
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O PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO COROLÁRIO
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1. Introdução. 2. Função notarial. 2.1 Conceito. 2.2 Princípios
informativos. 2.3 O tabelião e o mundo contemporâneo. 2.4 O
protesto extrajudicial como uma das funções notariais. 3. A
certidão de dívida ativa como um documento de dívida. 4. O
princípio da eficiência enquanto norteador da Administração
Pública. 5. O protesto de certidão de dívida ativa. 5.1 Da
legalidade do protesto de certidão de dívida ativa. 5.2 O
princípio da eficiência e o protesto de certidão de dívida ativa.
5.3 Crítica aos argumentos contrários ao protesto de certidão
de dívida ativa. 5.4 Experiência de outros entes. 5.5 A
jurisprudência aplicada ao caso. 6. Conclusão. 

1. INTRODUÇÃO

Visando refletir sobre formas mais eficientes de resgate da dívida ativa, buscou-se no
presente trabalho delinear os contornos do instituto do protesto das certidões de dívida ativa como
um instrumento bastante célere para que os entes de direito público consigam recuperar seus
créditos.  

Foi então aferido que a função notarial, em sentido lato, tem por escopo prestar
direção jurídica aos interessados, no plano da realização espontânea do direito, atribuindo aos
seus atos segurança, eficácia, autenticidade e publicidade. Verificou-se que não somente no
direito cambial, mas também no direito tributário, relevante é o protesto feito nas serventias
extrajudiciais, visando primordialmente possibilitar ao ente público o recebimento da obrigação
da qual é credor, dando, assim, nova oportunidade ao devedor de quitar sua dívida.

Ressalte-se também o fato de o protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa
contribuir para a o desafogamento do Poder Judiciário que atualmente encontra-se abarrotado de
execuções fiscais, as quais, na maioria das vezes, não têm sucesso no cumprimento de seu mister,
e, apenas contribuem para a ineficiência da máquina judiciária.

SUMÁRIO
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Assim, é perceptível que o instituto aqui debatido - protesto das certidões de dívida
ativa - visa primordialmente à diminuição da burocracia para o recebimento de créditos tributários
e, sobretudo, à eficácia da arrecadação financeira dos entes federativos, os quais poderão, com
recursos em caixa, implementar políticas públicas favoráveis a toda coletividade.

Procura-se demonstrar que o protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa
encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e que tem por escopo: o efetivo recebimento de
crédito tributário, com o menor custo possível para a Administração Pública e para os
contribuintes; a diminuição das solenidades características do processo judicial; e, especialmente,
a agilidade na resolução das querelas fiscais.

Destarte, o que se pretende demonstrar, sendo o focus do presente trabalho, é a
eficiência da referida medida, exemplificado pelos resultados de sucesso do procedimento supra
elencado em alguns entes da federação, suprindo, assim, a lacuna da jurisdição efetiva que, por
tantos anos, perdura no sistema judiciário brasileiro.

2. FUNÇÃO NOTARIAL

2.1 CONCEITO

De acordo com Argentino I. Neri, "o direito notarial pode definir-se como o conjunto
de normas positivas e genéricas que governam e disciplinam as declarações humanas formuladas
sob o signo da autenticidade pública." 1

Todavia, se tal conteúdo for submetido a uma análise mais detalhada, concluir-se-á
que se trata de uma atividade composta de funções distintas, englobadas numa prestação de
cautela jurídica, centradas na figura do tabelião que é consultor jurídico de seus clientes, a quem
assessora e aconselha; preside atos jurídicos, realizando uma polícia jurídica destes, além de
revestir tais atos da forma instrumental adequada. 

Nas palavras de Leonardo Brandelli: 

A função notarial, enfim, é uma atividade jurídica complexa. Ela principia com o
recebimento pelo notário do desígnio das partes, podendo seguir adiante para a lavratura
do ato notarial competente mediante a presidência do notário, em caso de qualificação
notarial positiva. Em caso de qualificação notarial negativa, por outro lado, a atuação
notarial não passará de assessoramento jurídico das partes, todavia, não é qualquer
assessoramento jurídico que o notário poderá prestar. Somente poderá o notário
assessorar juridicamente as partes quando se trate de matéria que envolva a realização
de um ato notarial; caso contrário, trata-se de atividade privativa de advogado, na qual o
notário não poderá ingressar, uma vez que estará ultrapassando os limites legais do
exercício da sua função.2

Desta feita, a função notarial, nos termos da Lei nº 8.935 de 1994, visa, sobretudo:
formalizar juridicamente a vontade das partes; intervir nos atos e negócios jurídicos a que as
partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os
1 NERI, Argentino I. Tratado teórico y prático de derecho notarial. Buenos Aires: Depalma, 1980. v. 1, p.322.
2 BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 139.
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instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu
conteúdo; e autenticar fatos. 

Além disso, a função notarial vem, a cada dia, aumentando a sua participação no
sentido de desobstruir o Poder Judiciário do acúmulo de processos, atuando, portanto, como
instrumento de pacificação social, na medida em que é capaz de garantir a tutela de direitos
subjetivos.

No ordenamento jurídico pátrio, a natureza jurídica do notariado foi disposta na
Constituição Federal de 1988, em seu art. 236, como atividade de caráter privado exercida por
delegação do Poder Público.

Segundo a doutrina, os notários são considerados agentes públicos em sentido lato,
atuando, portanto, sob o influxo dos princípios de direito público. Maria Sylvia Zanella di Pietro
conceitua tais agentes como "toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas
jurídicas da Administração Indireta."3

2.2 PRINCÍPIOS INFORMATIVOS

Além dos princípios comuns a toda a atividade notarial e registral - publicidade,
autenticidade, segurança e eficácia - pode-se afirmar que a função notarial possui princípios
próprios. 

A ênfase dada pela doutrina especializada aos princípios do direito notarial pode ser
aqui representada pelas lições de Leonardo Brandelli segundo o qual "a escassa legislação
notarial em solo brasileiro aumenta a importância dos princípios orientadores da função do
notário, uma vez que inúmeras serão as situações em que não haverá ancoradouro positivo para
sua decisão."4

Pode-se apontar, portanto, como princípios norteadores da função notarial: 

a) Juridicidade: A tarefa típica desempenhada pelo notário é voltada para atingir fins
jurídicos. Sua atividade principal refere-se ao âmbito jurídico da vida social, sendo o
notário um profissional do direito. 

b) Cautelaridade: A função notarial opera na esfera da realização voluntária do direito.
O notário adianta-se a prevenir e precaver os riscos que a incerteza jurídica possa
acarretar a seus clientes, evitando que futuros vícios sejam aventados, bem como que
lides se instaurem sobre a questão. 

c) Rogação: O notário não pode agir de ofício, necessitando da provocação da parte
interessada para atuar. 

d) Tecnicidade da função notarial: A atividade notarial tem acentuado caráter
técnico, isto é, depende do conhecimento por parte do notário dos instrumentos

3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17.ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 437.
4 BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 125.
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5 ALMEIDA JÚNIOR. Órgãos da fé pública. São Paulo: Saraiva, apud MELO JÚNIOR, Regnoberto Marques de. A
instituição notarial no direito comparado e no direito brasileiro. Fortaleza: Casa José de Alencar/UFC, 1998.

jurídicos e dos modos de realização do direito, por meio de suas formas, fórmulas,
conceitos e categorias.  

e) Matricidade: Este princípio indica que todo ato notarial é conservado nos livros,
nos protocolos notariais. 

2.3 O TABELIÃO E O MUNDO CONTEMPORÂNEO

Antes de adentrar na explanação a respeito da imprescindibilidade do tabelião para o
seguro e célere encadeamento das relações sociais hodiernas, insta ressaltar que a instituição
notarial nasceu com a própria humanidade, sendo o documento escrito o corolário da evolução da
manifestação de vontades dos contratantes, os quais, primitivamente, registravam suas pretensões
através de símbolos e, em momento posterior, de palavras, que quando empenhadas publicamente
alcançavam proteção jurídica.

Conforme assevera Almeida Júnior, desde 600 anos A.C., o registro de atos e
contratos que necessitavam de chancela pública competia aos scribae ou "doutores da lei",
sacerdotes que redigiam inúmeros documentos particulares, conferindo-lhes forma solene.5

É de sabença geral que a evolução dos povos e o crescimento do intercâmbio
comercial, causadores de transações cambiárias complexas, trouxeram consigo a necessidade da
documentação escrita, à época confeccionada pelos calígrafos: oficiais públicos cuja função era
emprestar solenidade exigida por lei aos atos que escrituravam. 

Malgrado seja nítida a evolução do instituto notarial, mormente pelo advento da
informática aplicada à confecção e arquivamento dos documentos escriturados atualmente, é fato
que as antigas sociedades comerciais formalizavam por escrito a existência, desde os primórdios,
dos títulos de crédito, das operações cambiárias e dos demais contratos existentes na ordem
jurídica da época.

Disto se extrai que a atividade notarial foi criada espontaneamente pela sociedade por
força das necessidades comuns dos seus integrantes e do Estado: este com o escopo de dotar de
autenticidade, de eficácia e de publicidade documentos para os quais tais atributos são exigidos
por lei, e, aqueles, visando à obtenção de segurança nas relações sociais.

Enumerar as hipóteses de atuação relevante dos notários e registradores na esfera
privada seria exaustivo em trabalho desta monta, todavia, insta ressaltar que as mais recentes
alterações legislativas pátrias reconheceram a importância do tabelião e dos serviços por ele
prestados no mundo contemporâneo. 

Nesse diapasão, ressalte-se a promulgação da Lei n° 11.441/07 que trouxe mudança
significativa no sistema de inventários, partilhas, separação e divórcio consensuais, permitindo
que tais atos sejam efetuados por via administrativa, nas serventias extrajudiciais, salvo quando
haja incapazes na relação, inclusive filhos menores de 18 anos ou interditados.
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Embora muito se comente a respeito da efetividade da referida lei, não há dúvida que
a mesma propiciou avanços no tocante à desburocratização dos procedimentos supra elencados e
aos gastos efetuados pelas partes, que antes tinham que arcar com um dispendioso processo
judicial. Há ainda que se mencionar o desafogamento do Poder Judiciário, o qual deixará de
receber inúmeras demandas, haja vista a tendência natural de transferência de tais procedimentos
para as serventias extrajudiciais.

Assim, embora não caiba neste trabalho aprofundar a discussão das causas da
morosidade da justiça, normalmente identificadas, dentre outras, pelo excessivo número de
demandas e pela inexistência de um eficiente gerenciamento dos serviços judiciais, é certo que o
tempo do processo é muito superior àquele gasto nas serventias extrajudiciais.

Não é possível, todavia, deixar de reconhecer que o modelo atual é insuficiente para
atender às novas exigências sociais, sendo imperioso buscar formas alternativas para a solução
dos conflitos.

Ressalte-se que muitas medidas têm sido implantadas com esta finalidade, valendo
citar os institutos da arbitragem e dos juizados especiais, sendo o momento de se incluir a
atividade notarial como importante instrumento para a redução do número de processos judiciais.

A instituição notarial muito tem a contribuir para alterar o quadro acima retratado,
servindo como exemplo a Lei nº 11.441/07. Tal norma foi editada no momento em que se buscam
meios mais simples, rápidos e menos onerosos para os interessados solucionarem conflitos de
interesses, uma vez que o mero advento da Emenda Constitucional n° 45/2004, a qual previu a
razoável duração do processo, não tem o condão de propiciar, por si só, maneiras eficazes e
céleres de tramitação processual.

Desse modo, a Lei n° 11.441/07 configura nítida tendência legislativa de transferir às
serventias extrajudiciais procedimentos dantes exclusivos do Poder Judiciário, visando de
sobremaneira ao atendimento do interesse público, quer porque elimina desnecessária carga de
trabalho das varas judiciais, quer porque possibilita ao particular a resolução de suas querelas de
modo simples, econômico e ágil.

Este é o raciocínio utilizado na análise de inúmeras leis e portarias recentemente
promulgadas por todo o país que permitem o protesto extrajudicial das certidões de divida ativa
da União, dos Estados e dos Municípios. Tal atitude configura-se como um dever do
administrador público que, no interesse da população, visa à utilização de meios mais rápidos e
eficientes para o recebimento de créditos da Fazenda Pública, possibilitando, assim, a
implementação de políticas cidadãs. 

2.4 O PROTESTO EXTRAJUDICIAL COMO UMA DAS FUNÇÕES NOTARIAIS

O protesto é um procedimento extrajudicial, não propriamente de cobrança, mas sim, como
a própria Lei Federal n° 9.492/97 em seu artigo 1º o define, é ato formal e solene pelo qual se prova a
inadimplência ou o descumprimento da obrigação, ou seja, prova a recusa de pagar ou a de cumprir a
obrigação e, a um só tempo, dá ao devedor a oportunidade de adimplir a dívida e, assim, evitar a ação
de execução e os acréscimos de sucumbência, digam-se custas judiciais e honorárias advocatícios.
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No âmbito do direito pátrio, o protesto é figura indispensável no trato do direito
cambial. Como ressalta Rubens Requião, tal instituto é deveras importante para o direito, pois
possibilita que o cumprimento de algumas obrigações seja formalizado de modo inequívoco, haja
vista que os atos são, via de regra, realizados reservadamente entre credor e devedor.6

Pode-se afirmar que, como função notarial, o procedimento do protesto de títulos e
outros documentos de dívida é extremamente célere e eficaz. Protocolizado o título ou documento
de dívida, o protesto será feito em 3 (três) dias úteis, segundo o artigo 12 da Lei Federal n°
9.492/97, caso não haja o pagamento respectivo, a retirada por parte do apresentante ou a sua
sustação judicial. Esgotado o tríduo legal, o protesto será lavrado e registrado, tendo como
corolário o fornecimento de sua certidão às entidades representativas da indústria e do comércio,
ou àquelas vinculadas à proteção do crédito, tais como SERASA, SPC e EQUIFAX, consoante
dispõe os artigos 20 e 29 do referido diploma legal. Como não poderia deixar de ser, tudo isso é
feito sob o manto da segurança jurídica e da fé pública de um notário, profissional do direito
especializado, recrutado mediante concurso público, civil, administrativa e criminalmente
responsável por qualquer prejuízo que venha a causar. 

3. A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO UM DOCUMENTO DE DÍVIDA

Até o advento da Lei nº 9.492/97, o ordenamento jurídico brasileiro permitia o
protesto de títulos de crédito ou cambiariformes, das contas judicialmente verificadas (artigo 882
do Código de Processo Civil) e de alguns outros documentos expressamente previstos em lei. 

Com o advento da lei de protestos, tem-se que o legislador, mais do que consignar a
definição de protesto, promoveu uma verdadeira revolução ao ampliar profundamente o seu
objeto, indicando que o protesto provaria a inadimplência e o descumprimento de obrigação
originada de documentos que possuem forma pré-definida em lei (títulos) e os que
necessariamente não a possuem (outros documentos de dívida). Abrangeu, portanto, praticamente
a totalidade das possibilidades das relações econômicas. 

De acordo com as lições de Theophilo de Azeredo Santos, documentos de dívida 

são todos aqueles em que há, inequivocamente, a indicação de relação de débito e crédito
entre a instituição financeira e as empresas comerciais (individuais ou coletivas) e seus
clientes, pessoas físicas, mutuários ou usuários, sem qualquer restrição, pois esta só teria
legitimidade se estivesse prevista em lei. 7

André Gomes Netto também corrobora o mesmo entendimento: 

A inserção dos documentos de dívida no rol dos títulos protestáveis, data máxima vênia
aos que compreendem contrariamente, possibilitou o alcance de todas as situações
jurídicas originadas em documentos que representem dívida em dinheiro como as faturas
de prestação de qualquer tipo de serviço, inclusive os de caráter público, os contratos

26

6 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 22.ed. São Paulo: Saraiva, 2000. v.2, p. 392.
7 SANTOS, Theophilo de Azeredo. Documentos de dívida. Disponível em:
<http:www.protestodetitulosbr.com.br/Documentodivida.html>. Acesso em: 3 dez. 2008.
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escolares, os de financiamento, os de transporte, os de Buffet, os de honorários de
médicos ou de qualquer outro profissional. 8

Até mesmo para aqueles que fazem uma interpretação mais restritiva, "documentos
de dívida" seriam os títulos que possuem executividade na forma dos artigos 584 e 585 do Código
de Processo Civil. Neste sentido, respeitável posicionamento de Emanoel Macabu Moraes para
quem

(...) partindo do princípio de que o protesto foi criado para títulos executivos cambiais,
todos com força de títulos executivos extrajudiciais e aproveitando o conceito fornecido
pela lei processual que exige liquidez, certeza e exigibilidade, é presumível que a
expressão outros documentos de dívida seja referente aos demais títulos executivos
judiciais e extrajudiciais. 9

Nesse diapasão, em quaisquer das interpretações, a Certidão de Dívida Ativa (CDA),
como documento de dívida, seria protestável, sendo esta a opinião de inúmeros juristas, dentre os
quais cite-se Rubens Requião que, com fundamento nas teses de J. Netto Armando e Fábio
Konder Comparato, não olvida da suposta possibilidade de se protestar CDA para fins de pedido
de abertura de falência.10

Ademais, conforme preceitua o inciso VI, do artigo 585, do Código de Processo Civil,
a Certidão de Dívida Ativa é um título executivo extrajudicial que consubstancia um crédito da
Fazenda Pública, tributário ou não, com a aferição presumida de sua certeza e liquidez. 

Fato é que muita polêmica tem causado a possibilidade de se levar a protesto certidão
de dívida ativa. Ocorre que, após a reflexão e a análise dos textos legais pertinentes à espécie, é
impossível manifestar-se em sentido contrário.

Primeiro, porque os títulos executivos em geral são protestáveis e a CDA, como tal,
também o é. Segundo, inocorre qualquer regra proibitiva ou excepcionadora ao protesto de tal
espécie de título.

4. O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ENQUANTO NORTEADOR DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

A eficiência é o princípio mais moderno da função administrativa que já não se
contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para os
serviços públicos e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. 

Para Maria Sylvia Zanella di Pietro,

8 NETTO, André Gomes et al. O protesto de títulos e outros documentos de dívida: evolução doutrinária, legal e

jurisprudencial. In: GONÇALVES, Vânia Mara Nascimento (Coord.) Direito notarial e registral. Rio de Janeiro: Forense,

2006. p. 7.
9 MORAES, Emanoel Macabu. Protesto extrajudicial: direito notarial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 34.
10 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. 10.ed. São Paulo: Saraiva: 1986. p. 93..
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O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser considerado em
relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho
possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo
de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo
objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público.11

Já para José dos Santos Carvalho Filho,

Significa que a Administração deve recorrer à moderna tecnologia e aos métodos hoje
adotados para obter a qualidade total da execução das atividades a seu cargo, criando,
inclusive, novo organograma em que se destaquem as funções gerenciais e a
competência dos agentes que devem exercê-las. Tais objetivos é que ensejaram as
recentes idéias a respeito da administração gerencial nos Estados modernos (public
management), segundo a qual se faz necessário identificar uma gerência pública
compatível com as necessidades comuns da Administração, sem prejuízo para o

interesse público que impele toda a atividade administrativa. 12

Tem-se, então, que toda a atividade administrativa deve ser desenvolvida do modo
mais congruente, mais oportuno e mais adequado aos fins a serem alcançados, utilizando-se as
melhores escolhas dentre aquelas disponíveis ao administrador. A partir disto, pode-se afirmar
que princípio da eficiência está inserido num princípio mais amplo, conhecido no direito italiano
como princípio da boa administração que, em linhas gerais, significa que toda a atividade
administrativa deve ser executada de modo a não deixar desatendidos e prejudicados os interesses
coletivos.

5. O PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

5.1 DA LEGALIDADE DO PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Conforme visto nos capítulos anteriores, o protesto, na sua atual conformação, não se
presta tão somente para os títulos cambiários ou a eles equiparados, tendo o legislador alargado
de sobremaneira o rol de títulos protestáveis.

É sabido, todavia, que, embora não haja altercação a respeito de ser a CDA um
documento de dívida, a matéria em comento é deveras controvertida.  Contudo, não há qualquer
ilegalidade no protesto de CDA.

De acordo com o inciso II do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei e, por isso, para que os
atos administrativos tenham validade, torna-se imprescindível a existência de norma, pois vige a
máxima segundo a qual enquanto o administrador público somente pode fazer o que a lei permite,
o privado pode fazer tudo que a lei não proíbe.

11 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 13.ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 83.
12 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 15.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2006. p. 23.
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No caso em tela, existe lei federal autorizando os tabelionatos a protestarem qualquer
documento de dívida, e, portanto, a certidão de dívida ativa.

Diz o artigo 1º da Lei nº 9.492/97 que "protesto é o ato formal e solene pelo qual se
prova a inadimplência e o descumprimento de obrigações originadas em títulos e outros
documentos de dívida".

Essa norma ampliou o poder dos tabelionatos que, anteriormente, somente podiam
protestar títulos de natureza cambial, permitindo-se agora protestar títulos e outros documentos
de dívida, inserindo, inclusive, aqueles originados unilateralmente pela Fazenda Pública.

Com efeito, inscrito o débito na forma do artigo 202 do Código Tributário Nacional,
nada impede que a Fazenda Pública utilize meios judiciais e extrajudiciais para obter a satisfação
do seu crédito, podendo, para tanto, notificar o devedor, efetivar cobrança amigável, promover
acordos extrajudiciais e até o protesto do título. 

É sabido que na esfera judicial a regra a ser seguida é a que consta da Lei de Execução
Fiscal (Lei nº 6.830/80), mas, extrajudicialmente, não há dispositivo próprio vedando o protesto
de CDA, podendo-se inferir, ao contrário, que, se há norma constitucional outorgando à advocacia
pública os poderes de representação judicial e consultoria jurídica, e se há norma federal
permitindo o protesto de documentos de dívida, há também competência implícita que dá aos
entes federados o direito de adotar todos os meios jurídicos adequados para o recebimento do
crédito tributário. 

Neste sentido, interessante trazer à baila a ementa do Parecer nº 076/05-E exarado no
processo CG nº 864/2004 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo:

PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA - Alcance desta
terminologia - Inteligência da Lei nº 9.492/97 à luz do hodierno ordenamento jurídico -
Possibilidade de protesto dos títulos executivos judiciais e extrajudiciais - Atributos de
liquidez, certeza e exigibilidade - Caráter normativo - Inclusão do contrato de locação de
veículo desde que ajustado ao inciso II do artigo 585 do Código de Processo Civil.13

Ainda nesse diapasão, o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Desembargador Luiz Elias Tâmbara, em outubro de 2005, suspendeu liminar a pedido da
Procuradoria Geral do Estado, que impedia o protesto de certidões de dívidas ativas não pagas à
Fazenda Estadual. Sustentou o eminente desembargador a existência de plausibilidade na tese
sustentada pela Fazenda Pública, especialmente porque este ato visa estimular o pagamento,
proporcionando "maior arrecadação tributária" e, ao mesmo tempo, evitar a propositura de
execução fiscal (processo n° 126.917.0/6-01).

A liminar concedida foi objeto de agravo regimental, ao qual foi negado provimento
em plenário do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocorrido no dia 22
de março de 2006.

Dessa forma, conclui-se que o uso de meios extrajudiciais para que a União, Estados
e Municípios obtenham a satisfação do seu crédito encontra-se em simetria com o moderno
processo administrativo que tem autorizado, com certos limites, o uso de meios céleres para a
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perseguição de valores diversos antes mesmo do ajuizamento de ação, bem como o uso de
mecanismos que garantam maior segurança à Fazenda Pública, em atenção ao princípio da
eficiência. Além disso, constitui requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal, a efetiva
arrecadação de todos os tributos de competência do ente da Federação, cabendo, com isto, ao
gestor da coisa pública utilizar mecanismos não só para lançar o tributo, que é ato vinculado, mas
também para conseguir o seu pagamento.

Ademais, o protesto da CDA, além de todas as benesses já citadas, também é
justificado pela maior segurança jurídica na cobrança dos créditos da Fazenda Pública vez que
nos termos do artigo 9º e seu parágrafo único da Lei nº 9.492/97, todos os títulos e documentos
de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não
apresentarem vícios, de modo que qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião obstará
o registro do protesto.

Devemos ainda mencionar que o protesto da CDA não se trata de coação, mormente
pelo fato de a simples inadimplência constatada em processo administrativo tributário poder
ensejar a inclusão do nome do devedor no rol dos inadimplentes contidos em cadastros de
proteção ao crédito, haja vista se tratar de título executivo.

Mencione-se também o permissivo legal de sustação e de cancelamento do protesto
que visam impedir que o credor, agindo de maneira inescrupulosa, utilize-se daquele como meio
de intimidação. Nesse diapasão, cabe ao Poder Judiciário estar atento para que abusos deste tipo
não ocorram. 

Por derradeiro, é de se observar que não há qualquer vilipêndio ao direito do cidadão,
de sua intimidade, de sua vida privada e de sua honra, com o protocolo da CDA no tabelionato
de protestos, pois tal medida, antes de ser contra o contribuinte que não cumpre seu compromisso
com a Fazenda Pública, é a favor de toda a sociedade.14

5.2 O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E O PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

É fato que a certidão da dívida ativa - requisito para a propositura da ação executiva
- não necessita, para sua constituição, de nenhum outro ato adicional aos já elencados na Lei de
Execuções Fiscais para lhe conferir liquidez, certeza e exigibilidade. 

Por outro lado, ao estabelecer que cabe o protesto quando há inadimplência de
"outros documentos de dívida", a Lei nº 9.492/97 expressa-se em sentido lato para estender e
alcançar todo documento representativo de dívida e, como tal, não se pode deixar de considerar
a Certidão de Dívida Ativa (CDA).

da Lei nº 9.492/97, sujeitando-os a protesto. Disponível em:
<http://www.protestodetitulosbr.com.br/Corregedoria_02.html>. Acesso em: 3 dez. 2008.
14 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação cível com revisão n° 752.550-5/7-00. Apelante:
Empresa de Mineração Mantovani LTDA, Apelada: Prefeitura Municipal de Lindóia. Relator Designado: Eutálio
Porto. São Paulo, 04 de setembro de 2008.
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Com efeito, embora possa a lei especial não prever o protesto, todo documento de dívida
pode ser protestado, e o pode simplesmente porque alcançado pela expressão "outros documentos de
dívida" da lei nº 9.492/97, como no caso do recibo de aluguel ou do contrato de locação que, embora
regulados por legislação especial - Lei do Inquilinato - têm sua cobrança judicial prevista na própria
lei que igualmente não fala em protesto. Entretanto, podem e são protestados. 

Desta feita, considerando, conforme anteriormente exposto, que o princípio da
eficiência se traduz no dever de o administrador público atuar buscando sempre lograr os
melhores resultados, concluir-se-á que não lhe é possível vedar o protesto de CDA. Ferir-se-ia o
princípio da eficiência, ao permitir que um particular pudesse levar um título a protesto e que um
ente público não o pudesse fazer. Qual o sentido de dotar o particular de meios mais eficazes na
busca de seu crédito? Tal entendimento configuraria a inversão de um dos mais importantes
princípios administrativos: seria chancelar a supremacia do interesse privado sobre o público. 

Além disso, o combate à lentidão da Justiça não tem de ser feito só com grandes e
complexas reformas processuais ou atos que provoquem reviravoltas no cotidiano do Judiciário.
Pequenas mudanças internas em relação ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a
Administração Pública têm o condão de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço
público. Tem-se, novamente, outra afirmação do princípio da eficiência. 

Ilustrando a dimensão do problema, bem andou o presidente do Superior Tribunal de
Justiça, Cesar Asfor Rocha, em entrevista concedida à Revista Consultor Jurídico aos 23 de
novembro de 2008, na qual mencionou as execuções fiscais como um problema do Poder
Judiciário, pois segundo ele, o Sistema Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça, que
permite o conhecimento de dados de todas as varas do Judiciário Estadual do Brasil, revelou que
em junho do corrente ano, havia 46 milhões de processos em andamento nas varas de primeira
instância no país e um terço destes, estava nas varas da Fazenda Pública estadual e municipal.

Afirmou ainda que, seguramente, 90% desses processos estão parados porque não se
localiza o devedor ou não se acha bem para satisfazer a dívida e sugere que o Poder Público deve
procurar meios eficazes para o recebimento de seus créditos.15

Insta ainda mencionar que o direito tributário requer celeridade na cobrança dos
créditos constituídos em favor do fisco, mormente pelo fato de a arrecadação das verbas
tributárias ter como destinatária toda a coletividade, na medida em que visa à implementação de
políticas públicas. O protesto de CDA pode ser uma das maneiras de se atingir esses objetivos,
conforme se verá adiante no item relativo às experiências de outros entes. 

5.3 CRÍTICA AOS ARGUMENTOS CONTRÁRIOS AO PROTESTO DE CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA

É oportuno, em trabalho desta monta, trazer à colação os argumentos dos que
inadmitem o protesto de certidão de dívida ativa, para, posteriormente, refutá-los.

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2009

31

15 HAIDAR, Rodrigo. Salvação sem milagres: demandas de massa requerem soluções de massa. Consultor Jurídico,
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Primeiramente, cite-se o argumento de que o próprio sistema jurídico positivo traz os
meios pelos quais um crédito do Estado pode ser cobrado - a execução fiscal- e que burlar essa
forma específica e expressa de cobrança, desvirtuando a finalidade do protesto, configuraria
evidente desvio de finalidade e coação indevida perante os contribuintes.  

Ora, deveria então a Administração Pública ficar inerte frente à ineficácia das
Execuções Fiscais e dos Processos Administrativos Tributários e não buscar os meios e recursos
que lhe possibilitassem receber seus créditos, negando assim o próprio princípio da eficiência?
Absurdo é pensar em ilegalidade do protesto, haja vista que, segundo conhecido brocardo, "quem
pode o mais, pode o menos" e, se é possível entrar com um processo judicial (execução fiscal), é
possível fazer apenas o protesto, que é uma medida que não vai ensejar o pagamento das custas
judiciais nem dos honorários advocatícios.  

Outro argumento que não convence é o de que o protesto da CDA infringiria o
princípio da legalidade estabelecido no inciso I do artigo 150 da Constituição da República,
porque referido inciso apenas estabelece a vedação de o tributo ser exigido ou aumentado sem lei
que o estabeleça. 

Não se pode considerar exigência ou aumento de tributo o reembolso pelo devedor
das despesas com emolumentos do Tabelionato de Protesto, uma vez que o artigo 19 da Lei nº
9.492/1997 expressamente prevê tal pagamento. Não se trata, pois, de exigir tributo ou aumentá-
lo sem que lei o estabeleça, mas sim de reembolso das despesas com o protesto, inclusive os
emolumentos cartorários, conforme expressamente previsto na citada lei. Logo, não colide com a
vedação instituída pelo inciso I do artigo 150 da Constituição Federal. 

Os opositores ao protesto de CDA alegam ainda que a Administração só pode fazer
aquilo que a lei permite, sendo que, na falta de lei expressa, seria vedado aos entes públicos tal
prerrogativa. Contudo, pode-se afirmar que Lei nº 9.492/97 permite expressamente o protesto
de qualquer documento de dívida. Além disso, o enorme leque de atividades administrativas
desempenhadas não seria passível de ser totalmente normatizada. Aliás, pode-se dizer que se
trata de uma competência implícita. Embora não exista no ordenamento jurídico uma regra
autorizando a União a criar um banco, chega-se a essa conclusão pelo fato de este ente ter
competência para editar moeda. Mutatis mutandis, ao dizer que o ente público pode cobrar a
dívida ativa, significa que ele pode tomar todas as medidas para atingir esse objetivo, dentre
elas, o protesto. 

Alegam ainda que o protesto de CDA geraria uma coação e um constrangimento
indevidos. 

Contudo, nas palavras de Mário Alberto Brandão: 

Não há como se falar em coação e constrangimento do protesto enquanto a execução fiscal
não os provocaria. 

Se, um ou outro procedimento - o protesto e a execução civil ou fiscal - causasse coação ou
constrangimento, esses seriam decorrentes da própria condição social de inadimplente do
devedor intimado ou citado para pagar a dívida.  Tratar-se-ia de efeitos decorrentes do fato
social e não do fato legal do protesto ou da execução. E, por mais coatores e constrangedores
que de fato possam ser o protesto e a execução, tais efeitos sociais seriam inevitáveis porque
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decorrentes de atos legalmente previstos e que somente podem ser evitados pela correta
conduta social do contribuinte que é o adimplemento de suas obrigações tributárias.16

Assim, se o motivo para se negar o protesto de CDA é o constrangimento ou a coação,
estes também seriam suficientes para proibir o referido procedimento em relação aos próprios
particulares.

No tocante à publicidade, os procedimentos de protesto e de execução - civil ou fiscal
- são ambos públicos. Lembre-se que o protesto é um ato público, e que a distribuição das ações
e das execuções judiciais, bem como de quase a totalidade dos atos processuais também o são,
até mesmo por meio de Diário Oficial. 

Assim, salvo melhor juízo, todos os argumentos contrários ao protesto de CDA não
têm sustentáculo jurídico, ante uma análise mais detida da questão. 

5.4 EXPERIÊNCIA DE OUTROS ENTES

Corroborando a legalidade do protesto de CDA, bem como o fato de esta medida
consistir em verdadeira afirmação do princípio da eficiência, interessante é citar a experiência de
outros entes federativos. 

Como exemplo, no Estado do Ceará, a partir da publicação da lei estadual nº 13.376
de 26 de setembro de 2003, ingressou no ordenamento jurídico estadual autorização legal para as
Fazendas Públicas estadual e municipais promoverem o protesto de certidões da dívida ativa dos
créditos tributários e não tributários sob a justificativa de melhor atender ao interesse público, já
que as execuções fiscais normalmente chegam ao êxito após período de tempo deveras longo,
ante a morosidade da justiça.

Importante mencionar ainda, que foi publicada no dia 6 de abril de 2006, a Portaria
nº 321/06 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na qual o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, invocando o art. 1º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997 e o art. 585, inciso VI,
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, autorizou o protesto em cartório de certidões de dívida
ativa da União, notadamente as de valor inferior a R$ 10.000,00, antes do ajuizamento da
respectiva execução fiscal. 

Ressalte-se a legislação do estado da Bahia, que pela Lei nº 9.159/2004, em seu art.
4º, dispôs que "fica a Fazenda Pública Estadual autorizada a promover o protesto, na forma e para
os fins previstos na Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, das certidões de dívida ativa,
por falta de pagamento do crédito tributário". A referida lei menciona ainda em seu artigo 5º que
"as providências constantes do art. 4º não obstam a execução dos créditos inscritos na dívida
ativa, nos termos da Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, nem as garantias previstas
nos arts. 183 a 193 da Lei Federal nº 5.172/1966". 
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A Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina
também é expressa ao prever no parágrafo único do artigo 953 que "é cabível o protesto por falta
de pagamento da certidão de dívida ativa que atenda aos requisitos dos parágrafos 5º e 6º do art.
2º da Lei Federal 6.830/80, a serem verificados pelo oficial no ato da apresentação". 

Como exemplo, André Gomes Netto cita a eficiência do protesto de CDA: 

Os contribuintes convocados a comparecer ao Tabelionato de Protesto que quitam suas
dívidas no tríduo legal estão em uma média estimada de 70% dos casos. Isso se deve,
principalmente, aos efeitos negativos que o protesto pode gerar na vida civil e econômica
de todo cidadão. Daí a constatação da considerável diminuição da inadimplência e do
aumento de receita pública, especialmente para os pequenos Municípios, como foi o
caso no Estado do Rio de Janeiro da Prefeitura de Mangaratiba.17

Por fim, importante se faz a menção ao Projeto de Lei do Senado Federal nº 150 de
autoria do senador Demóstenes Torres, publicado aos 25 de abril de 2008, que sugere alterações
nas Leis nº 9.492/97 e 10.169/00 para permitir o protesto da certidão da dívida ativa.

O projeto visa a que o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 9.492/97 passe a vigorar
com a redação in verbis:

Art. 8º (...).
Parágrafo único. Poderão ser recepcionadas as indicações a protestos das certidões de
dívida ativa, das duplicatas mercantis e de prestação de serviços, por meio magnético ou
de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os
dados fornecidos, ficando a cargo dos tabelionatos a mera instrumentalização delas.18

Ainda, sugere que seja acrescentado à Lei nº 9.492/97 o artigo 10-A com expressa
permissão de protesto da certidão da dívida ativa que preencher os requisitos da Lei nº 6.830, de
22 de setembro de 1980.

Na justificação do projeto, o senador proponente afirma ser patente que a sociedade
brasileira não mais suporta o aumento da já elevada carga tributária e também patente que as
necessidades da população são crescentes, sendo necessários recursos para o justo atendimento.

Assevera que muito melhor do que criar novos tributos é cobrar de modo eficaz os
tributos já existentes, afirmando que a proposição do supra elencado projeto de lei objetiva
aumentar o grau de efetividade da cobrança dos tributos existentes, sem necessidade de se
recorrer ao Poder Judiciário, pois é notório que a Justiça está sobrecarregada, com um volume de
processos em montante muito superior à sua capacidade material e humana, sendo, portanto,
necessário criar mecanismos alternativos e eficazes para a cobrança dos tributos devidos ao
Estado, de modo a ser feita justiça com as pessoas que pagam seus tributos em dia. 

Diz ainda que embora a Lei nº 9.492/97 não seja explícita no sentido de proibir o
protesto da certidão de dívida ativa, a jurisprudência dos tribunais entendeu que a CDA não é
título passível de ser protestado, de modo que a alteração da referida norma é medida necessária.
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Para o senador, o protesto de título, largamente utilizado pelos credores privados é
meio de cobrança vantajoso, por ser rápido, ter alto grau de eficácia e dispensar a intervenção do
abarrotado Poder Judiciário, sendo que quando o credor for o Poder Público, deve ser possível o
protesto, ao invés de somente ser possível a execução judicial, cujo grau de efetividade é
comprovadamente baixo. 

Por fim, assevera que o que se propõe não é dar ao fisco uma vantagem adicional, mas
apenas lhe conceder o mesmo instrumento de que dispõe o particular para o recebimento dos
créditos materializados em título executivo: o protesto.

5.5 A JURISPRUDÊNCIA APLICADA AO CASO

Infelizmente, a jurisprudência pátria vem entendendo ilegal o protesto de CDA pelas
razões já elencadas acima. Todavia, merece destaque a decisão abaixo que nos parece mais lúcida: 

MEDIDA CAUTELAR - Liminar - Protesto de Certidão de Dívida Ativa - Possibilidade
- Ausência de óbice legal. Ademais a CDA constitui documento de dívida - Recurso
provido.19

Citem-se, ainda, os posicionamentos da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, na Apelação com revisão nº 7906095500 de relatoria do Des. Eutálio Porto,
julgada aos 21/08/2008; o Agravo de Instrumento nº 7513835700, também de relatoria do Des.
Eutálio Porto, cujo julgamento remonta aos 04/09/2008 e o Agravo de Instrumento nº
7223745900 de relatoria do Des. Rodrigo Enout, julgado aos 17/07/2008.

Em todos esses julgamentos, concluiu-se pela legalidade do protesto da CDA tendo
em vista tratar-se de mais um documento de dívida que visa, sobretudo, estimular o pagamento,
proporcionando maior arrecadação tributária e evitando a propositura de execução fiscal. 

Muito embora se saiba serem estes entendimentos minoritários, interessante
mencionar recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, embora não reconhecendo
a legalidade do protesto de CDA, também não reconheceu o direito a danos morais.  

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o protesto de certidão
de divida ativa não gera dano moral decorrente do próprio fato (in re ipsa), por se tratar de ato
desnecessário e inócuo. Segundo o colegiado, além da presunção de certeza e liquidez, a CDA
tem a função de dar publicidade ao conteúdo do título. 

Com esse entendimento, a Turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro (TJ/RJ) que condenou o Banco do Brasil e o município de Duque de Caxias ao
pagamento de R$ 12 mil de indenização à empresa Azevedo e Cotrik Construções e
Incorporações Ltda. O TJ/RJ entendeu que, como a certidão de dívida ativa não é passível de
protesto, a falta de amparo legal justificador do ato leva à configuração do dano moral in re ipsa.
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Todavia, entendeu o STJ que diante da inocuidade do protesto, não se pode falar na
existência de dano e muito menos de responsabilidade civil da instituição, por tratar-se de
documento público de inscrição de dívida incapaz de acarretar dano à recorrida. 

Assim, citando precedente relatado pelo ministro José Delgado em julgamento
realizado pela Primeira Turma, a relatora dos recursos, ministra Eliana Calmon, reiterou que o
protesto da certidão de dívida ativa é desnecessário, mas não pode ser tido como nocivo, dado o
caráter público da informação nele contida. Assim, por conseguinte, não é razoável cogitar de
dano moral in re ipsa pelo simples protesto da CDA. 

6. CONCLUSÃO

A partir da análise da CDA como um documento de dívida, bem como do princípio
da eficiência como norteador de toda a atividade do Administrador Público, chega-se à conclusão
que o protesto deste título executivo é uma medida da qual os entes públicos não podem
prescindir. 

Não obstante a jurisprudência pátria ainda vacile no que pertine à questão da
legalidade do referido instituto, este ainda prevalecerá, tendo-se em vista que a opção pelo
protesto só traz benefícios. O credor ganha celeridade ao ver sua pendência se resolver em prazo
bem menor; o devedor não sofre os encargos de um dispendioso processo judicial; e o Poder
Judiciário livra-se das ineficientes execuções fiscais. 

Além disso, a utilização dos Tabelionatos de Protesto pode resultar em outros
benefícios para o Poder Público, além da eficiência e da agilidade na arrecadação dos créditos
tributários: aumento da arrecadação para o Município ou Estado da Federação, redução de
despesas da máquina judiciária e aumento de receita, considerando que boa parte dos
emolumentos é destinada ao próprio Poder Público. Destarte, o Tabelionato de Protesto pode ser
um importante aliado dos entes estatais no recebimento de seus créditos, além de colaborar com
o Poder Judiciário para torná-lo mais ágil e eficaz na busca da solução dos conflitos e na
promoção da justiça.
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A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO
JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

BRUNO MATIAS LOPES*

1. Introdução. 2. Exceção de pré-executividade: origem
histórica e conceito. 3. A natureza jurídica da exceção de pré-
executividade. 4. A condenação em honorários advocatícios
no julgamento da exceção de pré-executividade. 
5. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

A exceção de pré-executividade tem sido muito utilizada na pratica forense, tendo os
operadores de direito enfrentado muitas divergências nas decisões judiciais no que toca à
condenação de honorários advocatícios no julgamento da referida exceção.

O que se busca no presente trabalho é demonstrar os fundamentos das posições divergentes
para ao final chegar a uma conclusão de qual deles, a nosso ver, seguindo um senso de igualdade e
justiça entre as partes, deve prevalecer. Com isso, esperamos contribuir para uma uniformização das
decisões judiciais, de forma que possa, senão acabar, ao menos diminuir as divergências quanto à
condenação da verba honorária no julgamento das Exceções de Pré-Executividade.

Para isto, faremos uma breve análise conceitual da exceção aqui tratada e
aprofundaremos na temática referente à condenação de honorários advocatícios em seu julgamento.

2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: ORIGEM HISTÓRICA E CONCEITO

A origem da exceção de pré-executividade remonta ao ano de 1966, quando foi
elaborado, a pedido da Companhia Siderúrgica Mannesmann, um parecer pelo ilustre Pontes de
Miranda.1

* Procurador do Estado de Minas Gerais lotado na Advocacia Regional do Estado de Juiz de Fora.
1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Parecer n. 95. In: Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro: Francisco

Alves, 1975, v.4, p. 125-139.
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A referida siderúrgica estava sofrendo diversos pedidos de falência fundados em
títulos executivos extrajudiciais eivados de nulidades decorrentes de assinaturas falsas de um de
seus diretores.

Como não conseguiram lograr êxito em seus pleitos, os requerentes das falências
ajuizaram ações executivas fundamentadas naqueles mesmos títulos eivados de nulidade, o que
poderia arruinar a siderúrgica, haja vista que, na estrutura processual vigente à época, o processo
de execução não comportava uma defesa interna, sendo certo que o executado só podia se valer
dos embargos do devedor, após seguro o juízo com constrição de seu patrimônio, para apresentar
as impugnações que tivesse contra o suposto crédito do exeqüente.

Com base no quadro acima descrito, Pontes de Miranda.2 elaborou parecer onde
destacou a falta de pressupostos processuais e de condições das ações executivas, ressaltando que
em virtude da natureza de ordem pública de seus fundamentos não poderia ser exigido da
Mannesmann a garantia de juízo, devendo as referidas matérias serem reconhecidas ex officio
pelo juiz da causa.3

Pela origem histórica acima destacada podemos perceber que a exceção de pré-
executividade não tinha, e não tem até hoje, regulamentação legal, sendo aceita pela doutrina e
jurisprudência como um meio de defesa, proposto incidentalmente nos próprios autos executivos,
que permite ao executado alegar a nulidade do título ou matérias consideradas de ordem pública,
e que por isso devem ser apreciadas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de garantia do juízo
ou oferecimento de embargos. Além disso, é possível alegar por meio de exceção de pré-
executividade a ocorrência de causa extintiva da obrigação, como o pagamento.

No que se refere à alegação de causa extintiva da obrigação, importante destacar que
a compensação, diversamente do que se da na execução regulada pelo Código de Processo Civil,

2 Embora prevaleça a atribuição da origem do instituto a Pontes de Miranda, há quem aponte, porém, outras fontes
históricas: FLAKS, Milton. Comentários a lei de execução fiscal. Forense, 1981. p.224, aponta como origem o
Decreto Imperial nº 9.885/1888, que permitia a defesa sem prévia garantia do juízo, em execuções propostas pela
Fazenda, nos casos em que se "provasse, com documento hábil, o pagamento ou anulação do débito na esfera
administrativa". MOREIRA, Alberto Camiña Moreira. Defesa sem embargos do executado: exceção de pré-
executividade. Saraiva, 2000. p.23, destaca ainda o Decreto 848/1890, que instituiu a organização da Justiça federal
e estabelecia que "comparecendo o réu para se defender antes de feita a penhora, não será ouvido sem primeiro
segurar o juízo, salvo se exibir documento autêntico de pagamento da dívida, ou anulação desta". Por fim, APPEL,
Luiz Edmundo. A exceção de pré-executividade. Revista dos Tribunais, n. 55, p. 67, faz referência, ainda, ao Decreto
nº 5.225/1932, do Estado do Rio Grande do Sul, que criou a execução de título executivo, "pela qual a parte citada
para execução de título executivo poderá, antes de qualquer procedimento, opor as exceções de suspeição e
incompetência do Juízo ou de impropriedade do meio executivo". 
3 Trecho do parecer: "Quando se pede ao juiz que execute a dívida, tem o juiz de examinar se o título é executivo,
seja judicial, seja extrajudicial. Se alguém entende que pode cobrar dívida que consta de instrumento público, ou
particular, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, e o demandado - dentro das 24 horas - argüi que o
instrumento público é falso, ou de que a sua assinatura, ou de alguma testemunha, é falsa, tem o juiz de apreciar o
caso antes de ter o devedor de pagar ou sofrer a penhora. Uma vez que houve alegação que importa oposição de
'exceção pré-processual' ou 'processual', o juiz tem de examinar a espécie e o caso, para que não cometa a
arbitrariedade de penhorar bens de quem não estava exposto à ação executiva" [...]"pode o executado opor-se,
legitimamente, à executória, com exceções de pré-executividade do título, exceções prévias, portanto, à penhora, que
é medida já executiva."
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não pode ser alegada na execução fiscal nem mesmo por meio de embargos do executado (art. 16,
parágrafo 3º da Lei 6.830/1980).  Dessa forma, se nos embargos à execução fiscal, que é proposto
depois de garantido o juízo, não é cabível a alegação de compensação, com maior razão não se
pode também alegar a referida causa extintiva da obrigação por meio de exceção de pré-
executividade, haja vista que este meio de defesa independe de garantia do juízo. 

Leonardo José Carneiro da Cunha4 destaca que o que tem servido de critério para se
admitir a objeção ou exceção de pré-executividade5 é a verificação da necessidade ou não de
prova pré-constituída. Afirma o mencionado doutrinador que há três casos que são identificados
pela doutrina, em especial Sérgio Shimura,6 dos quais dois deles permitem a exceção mencionada,
restando o terceiro como hipótese privativa dos embargos do executado. Os três casos destacados,
nas palavras do primeiro doutrinador acima citado, são os seguintes:

"a) matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz (nulidade
da execução, carência de ação, falta de pressupostos processuais): cabível a objeção de
pré-executividade;

b) matérias que não devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, cabendo a parte alegá-las,
sendo, porém, desnecessária qualquer dilação probatória: cabível a objeção de pré-
executividade;

c) matérias que não devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, devendo a parte alegá-las
e comprova-las por meio de instrução probatória, exigindo-se, pois, a dilação probatória:
cabível apenas, os embargos do devedor, não se admitindo a objeção de pré-
executividade."

Assim sendo, percebe-se que prevalece atualmente a concepção de Alberto Camiña
Moreira,7 para quem qualquer alegação de defesa pode ser veiculada por exceção de pré-
executividade, desde que possa ser comprovada por prova pré-constituída. 

Importante destacar, que os critérios acima apontados, ainda que a Lei nº 6.830/1980
afirme que a dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3º), bem como que toda a
matéria de defesa deve ser alegada através de embargos (art. 16), aplicam-se ao executivo fiscal.
Isto porque a presunção de certeza e liquidez é relativa, podendo ser afastada por prova
inequívoca a ser feita pela parte (art. 3º, parágrafo único) tanto por meio de embargos quanto por
meio de exceção de pré-executividade, sendo que neste segundo caso a prova além de ser
inequívoca deve ser necessariamente pré-constituída.

Assim, havendo prova pré-constituída de que não há certeza nem liquidez na dívida
ativa, ou de que a execução é nula, ou causa extintiva da obrigação (à exceção da compensação
como anteriormente visto), ou ainda, em sendo matéria de ordem pública, é plenamente cabível
a propositura de exceção de pré-executividade na execução fiscal, haja vista que nos casos acima

4 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A fazenda pública em juízo. p. 302.
5 Embora alguns doutrinadores como Sérgio Seiji Shimura, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery e
José Eduardo Carreira Alvim façam distinção entre as expressões, utilizando objeção quando se trata de matéria que
pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, como condições da ação e pressupostos processuais, e exceção quando se
trata de matéria que não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz e deve ser alegada pela parte interessada, no presente
trabalho não adotamos esta distinção. 
6 SHIMURA, Sérgio Seiji. Título executivo. p. 95-96.
7 MOREIRA, Alberto Camiña. Defesa sem embargos do executado: exceção de pré-executividade. p. 73 e seguintes.
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seria extremamente gravoso para o executado a exigência de ele só poder se defender, através de
embargos, depois de garantido o juízo com constrição de seu patrimônio.8

Voltando à conceituação do instituto aqui tratado, uma bela definição foi elaborada
por Luiz Peixoto de Siqueira Filho,9 que o define da seguinte forma:

"Argüição de nulidade feita pelo devedor, terceiro interessado, ou credor, independente
de forma, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, referente aos requisitos da execução,
que suspende o curso do processo até o seu julgamento, mediante procedimento próprio,
e que visa à desconstituição da relação jurídica processual executiva e conseqüente

sustação dos atos de constrição material".

Murillo Sapia Gutier,10 nos traz uma bela conceituação elaborada pelo desembargador
Fenelon Teodoro Reis, do Colendo Tribunal de Justiça de Goiás ao relatar agravo de instrumento,
verbis:

"O incidente de exceção consiste na faculdade atribuída ao devedor, de submeter ao
conhecimento do magistrado nos próprios autos da execução, independentemente de
penhora ou embargos, em qualquer fase do procedimento, determinadas matérias
suscetíveis de apreciação de ofício pelo juiz ou à nulidade do título, que seja evidente e

flagrante".

3. A NATUREZA JURÍDICA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

A natureza jurídica da exceção de pré-executividade esta sendo tratada aqui em tópico
separado da sua conceituação e origem em virtude de sua importância para o desenvolvimento do
tema central do presente trabalho, haja vista que alguns doutrinadores utilizam a natureza jurídica
como fundamento para o não cabimento da condenação em honorários advocatícios no
julgamento de uma exceção de pré-executividade.

É comum encontramos posicionamentos no sentido de que a exceção de pré-
executividade é um meio de defesa. Da mesma forma encontramos posicionamentos no sentido
de que a referida exceção é um incidente processual.

O que importa destacar nos posicionamentos trazidos acima é que um não exclui o
outro. Ocorre é que estes posicionamentos são simplistas e podem levar algum estudioso do
direito a achar que são posições diferentes, o que não é verdade. 

8 AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. A Exceção de pré-executividade em execução fiscal deve ser aceita em se tratando de nulidade
manifesta, sem qualquer complexidade, que não necessita de dilação probatória. (TJMG - Agravo n.
1.0433.96.006470-0/001 - publ. em 19/08/2008 - Relator. Des. Carreira Machado).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE -
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO - DECISÃO REFORMADA.
Restringe-se a Exceção de pré-executividade às questões formais de preenchimento das condições e pressupostos
processuais, sob pena de violação do próprio sistema processual em vigor, pelo qual a defesa do executado se dá via
de embargos à execução. (TJMG - Agravo (C. Cíveis Isoladas) Nº 1.0338.95.002028-3/001 - publ. em 25/05/2005 -
Relator. Des. Moreira Diniz).  
9 SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto. Exceção de pré-executividade. p. 92.
10 GUTIER, Murillo Sapia. Fundamentação constitucional da exceção de pré-executividade.
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Ambas as posições acima estão corretas, pois do conceito trazido no tópico anterior
viu-se que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa proposto incidentalmente no bojo
do processo executivo. Assim, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa e é, ao mesmo
tempo, um incidente processual.

Posto isto, com amparo doutrinário11 e jurisprudencial,12 podemos afirmar que a
exceção de pré-executividade possuí natureza jurídica de defesa interposta incidentalmente
dentro do processo executivo, que tem por finalidade sobrestar a relação jurídico-processual ou
os atos constritivos por parte do exeqüente sem a necessidade de garantia do juízo.

Insta ressaltar, por oportuno, que nos processos de execução de título executivo
extrajudicial a tendência é que a exceção de pré-executividade deixe de existir. Isto porque, com
a entrada em vigor da Lei nº 11.382, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o art. 736 do Código
de Processo Civil 13, não é mais necessária à realização de penhora para que o executado possa se
defender por meio de embargos. Assim, a exceção de pré-executividade, que tinha como
finalidade possibilitar que o executado se defendesse sem a necessidade de sofrer constrição em
seu patrimônio, perdeu importância, de forma que toda a matéria de defesa deve ser alegada pelo
executado através de embargos do devedor.14

11 Neste sentido: ASSIS, Araken de. Exceção de pré-executividade, RJTAMG, v.80, p. 17-32; PAULA, Geraldo José
Duarte de. Exceção de pré-executividade, RJTAMG, v.80, p. 33-43; GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios Gonçalves.
Processo de execução e cautelar. p. 64-65; NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de
processo civil comentado. p. 1187-1189; ALVIM, Eduardo Arruda. Exceção de pré-executividade. In: Processo de
execução e assuntos afins, v. 2, p. 208-247.
12 "Exceção de pré-executividade. Hipótese excepcional. Ausência dos pressupostos de seu cabimento. Com a
exceção de pré-executividade permite-se ao executado apresentar as alegações em defesa, dentro do próprio processo
de execução, e sem a necessidade opor embargos, restritas às matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juízo
da execução, por se referirem à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva". (...). (TJRJ - Ac. unân. da 7a Câm.
Cív., publ. em 31-5-2001 - AI 14.885/2000 - Relª. Desª. Marly França). No mesmo sentido tem-se a pacífica
Jurisprudência do STJ nos Recursos Especiais nº 215.127/RS; 124.364/PE; 160.107/ES; 187.195/RJ; 220.100/RJ.
13 "Art. 736.  O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio
de embargos".
14 SALES, Fernando Augusto de V. Borges de. A exceção de pré-executividade em face da nova sistemática dos
embargos à execução, dispõe que em pelo menos dois casos ocorridos no desenrolar de uma execução de título
extrajudicial a exceção de pré-executividade continuará pertinente e importante: "A primeira, e mais imediata, diz
respeito aos processos de execução de título extrajudicial, ajuizados antes da vigência da Lei 11.382, em que o
devedor foi citado, mas a penhora não foi realizada. 
Como se sabe, as alterações na lei processual, ao entrar em vigor, apanham o processo na fase em que ele se
encontrar, produzindo efeitos imediatos daí para o futuro (CPC, art. 1211). 
Desta forma, com a vigência da Lei 11.382/06 a partir de 20/01/2006, em todos os processos de execução em trâmite
onde já houvesse sido efetivada a citação do executado, iniciou-se, naquela data, o prazo de 15 dias para o
oferecimento dos embargos à execução. Vale dizer, em tais processos o prazo para oferecimento de embargos iniciou-
se em 20 de janeiro de 2007, findando-se em 05 de fevereiro de 2007. Imagina-se, então, quantos executados
perderam o prazo para embargar.
A segunda situação - projetando ao futuro - é aquela em que o executado recebe a citação e somente se lembra de
procurar o advogado quando já escoado o prazo para o oferecimento dos embargos.
(...)
A perda do prazo para o oferecimento dos embargos à execução não será o fim para o executado, que poderá ser valer
da exceção de pré-executividade para ventilar matérias ligadas ao cumprimento da obrigação ou à ausência dos
pressupostos processuais ou das condições da ação".
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Nestes novos embargos interpostos independentemente de penhora e sem a
necessidade de garantia do juízo o processo executivo não ficará suspenso, o que só ocorrerá,
segundo a nova sistemática do Código de Processo Civil, se houver requerimento do embargante
através de fundamentos relevantes, e desde que o prosseguimento da execução possa causar grave
dano de difícil ou incerta reparação e a execução esteja efetivamente garantida por penhora,
depósito ou caução suficiente (art. 739-A, caput, § 1º do CPC).

Não obstante o afirmado acima, nas execuções fiscais, que são reguladas pelo
procedimento específico disposto na Lei nº 6.830/1980, a interposição de embargos só é admissível
depois de garantida a execução (art. 16, § 1º). Dessa forma, no referido procedimento fiscal a
exceção de pré-executividade continua com a sua importância original e com a finalidade, admitida
pela doutrina e jurisprudência, de permitir que em determinados casos o executado se defenda
incidentalmente no processo executivo sem a necessidade de sofrer constrição em seu patrimônio.

4. A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JULGAMENTO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Conforme anteriormente afirmado, existe muita divergência nas decisões judiciais e
na doutrina no que diz respeito à condenação em honorários advocatícios no julgamento do
incidente da exceção de pré-executividade. 

É comum encontrar quem defenda que não seria cabível condenação de honorários no
julgamento da exceção mencionada em virtude de sua natureza jurídica de incidente processual.
Fundamentam esta posição utilizando o art. 20, § 1º, do Código de Processo Civil,15 de forma que
na exceção de pré-executividade, assim como em qualquer outro incidente processual, o juiz deve
condenar o vencido apenas nas despesas e custas decorrentes.16

Nesse sentido o voto de Moreira Diniz, ilustre Desembargador do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, ao se referir à exceção de pré-executividade no julgamento da Apelação Cível
nº 1.0702.06.279795-7/001:17

15 "Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. 
§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido." 
16 PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - INCIDENTE
JULGADO IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO-CABIMENTO -
NATUREZA DE MERO INCIDENTE PROCESSUAL - CUSTAS DO INCIDENTE - OBRIGAÇÃO DA PARTE
VENCIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Descabe condenação em honorários de advogado no
incidente de exceção de incompetência, haja vista que tal procedimento possui natureza de mero incidente
processual, devendo a parte sucumbente responder apenas pelas custas decorrentes. (TJMG - Agravo Nº
1.0026.05.019686-9/001 - publ. em 23/02/2006 - Relator Dês. Márcia de Paoli Balbino).
17 DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES - GRATUIDADE
JUDICIÁRIA - CONDIÇÃO DE POBREZA LEGAL - INFIRMAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - INCIDENTE PROCESSUAL - DESCABIMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS. Nos
termos da lei nº 1.060/50, cabe a quem impugna provar que quem requer os benefícios da gratuidade judiciária
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"Também não assiste razão ao 2º Apelante, que almeja a condenação do impugnante,
parte vencida, ao pagamento de honorários advocatícios. 
Isso porque, tratando-se de incidente processual, o MM. Juiz deve limitar-se a condenar
o vencido apenas ao pagamento das despesas, conforme determina o artigo 20, parágrafo
1º, do Código de Processo Civil."

No mesmo sentido seguem os comentários tecidos por Theotônio Negrão:18

"Neste caso, o pagamento será apenas ao pagamento das despesas judiciais. 
Não há honorários em incidentes do processo. 
Nos incidentes e nos recursos, não cabe a condenação em honorários, que só será

pronunciada na sentença que puser termo ao processo, julgando ou não o mérito". 

Em que pese o brilhantismo dos defensores desta posição, entendemos que o art. 20,
§ 1º, do código processual brasileiro, aplica-se somente àquelas hipóteses em que se decide
incidente processual que não visa por fim ao processo, tal como a exceção de incompetência, a
impugnação ao valor da causa e o incidente de falsidade.

Dessa forma o mencionado dispositivo não teria aplicação na exceção de pré-
executividade, haja vista que esta, se comparada com os incidentes anteriormente citados, possui
a peculiaridade de ter como objetivo primordial por fim ao processo. 

Outra norma jurídica utilizada para fundamentar o posicionamento acima é o art. 1º-
D da Lei nº 9.494/97.19 Com base neste dispositivo, que teria aplicação restrita aos casos em que
a Fazenda Pública for parte, não seria cabível condenação da mesma (Fazenda Pública) em
honorários nas execuções não embargadas, não sendo, assim, possível haver condenação da
Fazenda Pública em honorários no julgamento da exceção de pré-executividade.

Importante mencionar, no entanto, que há posicionamentos divergentes na
jurisprudência quanto à utilização da Lei nº 9.494/97 no executivo fiscal. Neste contexto, existe
jurisprudência defendendo, nos termos do art. 1º-D da Lei mencionada, a impossibilidade de
condenação em honorários da Fazenda Pública nas execuções não embargadas.20 De outro lado há
jurisprudência no sentido de que a Lei nº 9.494/97 não é aplicável à execução fiscal, haja vista
ser este procedimento regido por lei especial, sendo que a Lei nº 9.494/97 alcança apenas a
execução contra a Fazenda Pública. Para os defensores deste segundo posicionamento, seria,

tem condições de sustentar os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. o simples fato do
impugnado ser advogado e possuir um veículo avaliado em R$24.000,00, e uma casa no valor R$35.000,00, não
desmente a alegação de incapacidade financeira. tratando-se de incidente processual, o mm. juiz deve limitar-se a
condenar o vencido apenas ao pagamento das despesas, conforme determina o artigo 20, § 1º, do Código de Processo
Civil, sendo descabida a fixação de honorários advocatícios. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.06.279795-7/001 -
publ. em 21/09/2007- Rel. Des. Moreira Diniz).
18 NEGRÃO, Theotônio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 146.  

19 Art. 1º-D. Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001). 
20 APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.
HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. É admissível a exceção de pré-executividade quando versar sobre matéria que
deva ser conhecida pelo Juiz ex officio e que recaia sobre as condições da ação ou pressuposto processual. Nos
termos do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 a Fazenda Pública não deve ser condenada ao pagamento de custas e
honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, máxime quando não apresentados embargos de devedor.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.00.058531-5/001 - RELATORA:
EXMA. SRª. DESª. ALBERGARIA COSTA, 3ª CÂMARA CÍVEL, 21/02/2008). 
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assim, plenamente possível condenar a Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária no
julgamento da exceção de pré-executividade interposta na execução fiscal.21

Não obstante o fato de a Lei nº 9.494/97 não fazer restrição aos procedimentos em
que seria aplicada, de forma que, em nossa opinião, não haveria motivos para vedar sua aplicação
na execução fiscal, entendemos que o melhor posicionamento é o que veda a aplicação da referida
Lei no procedimento fiscal, não se aplicando a ele, assim, o art. 1º-D da Lei retro mencionada,
que veda a condenação em honorários da Fazenda Pública nas execuções não embargadas. 

E o fundamento para isto possui natureza constitucional, haja vista que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816/PR, ocorrido no dia 29.09.04, reconheceu a
constitucionalidade do dispositivo em análise, restringindo a sua aplicação à hipótese de execução
por quantia certa movida contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamentos definidos
em lei como de pequeno valor, que não estão sujeitos a precatório. Dessa forma, validou-se,
mediante interpretação conforme a Constituição, a norma que criou um privilégio em favor da
Fazenda Pública - isenção da verba honorária nas execuções propostas em seu desfavor, desde
que não embargadas.22

21 PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - ART. 1º-D DA LEI 9.494/97 (COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 2.180-35/2001):
INAPLICABILIDADE - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC: INEXISTÊNCIA.
1. Prequestionada, ainda que implicitamente, tese tida por omissa, afasta-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC.
2. São devidos honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade.
3. A execução fiscal, por ser regida por lei especial, não se subsume ao comando da Lei 9.494/97, que alcança apenas
a execução contra a Fazenda Pública.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 929.178/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10.06.2008, DJe 30.06.2008).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MP Nº 2.180-35/2001. ART. 1º-D DA LEI Nº 9.494/97.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
1. O art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Pretório Excelso, que restringiu sua
aplicação à hipótese de execução por quantia certa movida contra a Fazenda Pública, excluídos os pagamentos
definidos em lei como de pequeno valor, que não estão sujeitos a precatório.
2. Na execução proposta pela Fazenda Pública, caso dos autos, é cabível a condenação em honorários advocatícios
diante do acolhimento da exceção de pré-executividade. Precedentes.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 970.283/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04.10.2007, DJ 18.10.2007 p. 343).
22 EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97.
CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES NÃO EMBARGADAS PELA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. I - O Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816/PR, conheceu do recurso e declarou a constitucionalidade da Medida
Provisória 2.180-35/2001, com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução
por quantia certa contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamento de obrigação definidos em lei como de
pequeno valor. II - A questão de mérito foi decidida conforme o recurso extraordinário interposto pela União, ora
agravada, não podendo a matéria ser inovada em agravo regimental. III - Não há falar em prejudicialidade do recurso
extraordinário, nem em aplicação da Súmula 283 do STF, quando o Superior Tribunal de Justiça, analisando
fundamento infraconstitucional não suficiente, nega provimento ao recurso especial. IV - Não opostos embargos de
declaração do acórdão objeto do recurso extraordinário, a questão do cabimento de honorários advocatícios em
execução de sentença proveniente de ações civis públicas não foi suscitada. Ausente, portanto, o indispensável
prequestionamento. V - Agravo não provido. (AI-AgR 615415 / RS - RIO GRANDE DO SUL AG. REG. NO
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Um outro posicionamento quanto ao cabimento da condenação em honorários no
julgamento do meio de defesa incidental aqui tratado leva em consideração a natureza da decisão
proferida.

Para os defensores desta corrente, sendo à exceção de pré-executividade um tipo
incidental de oposição do devedor, a decisão que a acolhe e põe termo à execução tem força de
sentença terminativa ,23 prevista no art. 267 do Código de Processo Civil, com a possibilidade de
condenação do exeqüente em custas e honorários advocatícios, sendo que contra tal decisão o
recurso cabível seria a apelação. 

Para eles o mesmo não acontece com a decisão que a rejeita, pois, não acolhendo as
matérias ali alegadas, não colocará termo ao processo e, por isso, pode ser classificada como
decisão interlocutória, desafiando, neste caso o recurso de agravo de instrumento. Neste caso
defendem que em não havendo extinção da execução a remuneração do advogado da parte
exeqüente estaria incluso nos honorários incidentes na execução.24

Assim sendo, simplificadamente, podemos afirmar que, para a corrente acima
destacada, muito adotada no Superior Tribunal de Justiça,25 quando a exceção de pré-
executividade for acolhida caberá condenação do exeqüente nos honorários advocatícios, haja
vista trata-se de sentença terminativa, e quando ela for rejeitada não caberá condenação do
executado na mencionada verba, haja vista tratar-se de decisão interlocutória. 

Adotando esta corrente, Edílson Fernandes, nobre desembargador do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2.0000.00.425242-2/000, dispõe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento:  20/11/2007  Órgão Julgador:  Primeira Turma).
23 Sentença terminativa é aquela que extingue o processo sem analisar o mérito.
24 Nesse sentido o voto vencido do Des. Moreira Diniz no julgamento, pelo TJMG, do Agravo de Instrumento nº.
1.0433.07.226162-4/004: "E não se fale em remuneração pelo trabalho do advogado da parte exeqüente, porque,
não extinta a execução, prosseguindo esta, sua remuneração estará nos honorários incidentes na execução".
25 PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. NÃO CABIMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A sucumbência, por força da exceção de pré-executividade, pressupõe extinção total ou parcial da execução, não
incindindo quando há prosseguimento da execução fiscal, com possibilidade de interposição de embargos à execução.
2. A exceção de pré-executividade rejeitada não impõe ao excipiente condenação em ônus sucumbenciais
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 999.417/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em
01.04.2008, DJ 16.04.2008; REsp 818.885/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
06.03.2008, DJ 25.03.2008; EDcl no REsp 698.026/CE, Rel. Ministro  Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
15.12.2005, DJ 06.02.2006; e AgRg no Ag 489.915/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em
02.03.2004, DJ 10.05.2004).
3. Recurso especial desprovido.
(REsp 806.362/PR, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO REJEITADA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
A Quinta Turma tem firmado entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de verba honorária
somente é cabível no caso em que a exceção de pré-executividade é julgada procedente, com a conseqüente extinção
da execução. Logo, se vencido o excipiente-devedor, como no caso dos autos, prosseguindo a execução, descabe a
sua condenação em verba honorária.
Recurso especial desprovido.
(REsp 576.119/SP, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2004, DJ 02/08/2004 p. 517)
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"A matéria do presente recurso cinge-se sobre a possibilidade de condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, no julgamento da exceção de pré-executividade. 
Inicialmente, registro que a exceção de pré-executividade tem o caráter de incidente
processual, não havendo condenação em honorários de advogado, devendo arcar o
vencido apenas com as despesas dele decorrentes, conforme dispõe o § 1º do art. 20 do
CPC, não se aplicando esta regra apenas quando a exceção é acolhida, com a
conseqüente extinção do processo executivo, caso em que é proferida sentença
terminativa, incidindo o comando do art. 20, caput, do CPC, segundo o qual "a sentença
condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios". 
(...)
Forçoso concluir que não havendo a extinção da execução, não há que se falar em

condenação do agravado no pagamento de honorários advocatícios à agravante." 

Esta corrente baseia seu entendimento em uma interpretação restritiva da expressão
"vencido" e em uma interpretação literal da expressão "sentença", ambas contidas no art. 20,
caput, do Código de Processo Civil Brasileiro,26 o que, em nosso entendimento, propicia um
tratamento desigual às partes do processo, gerando uma sensação de injustiça. 

Isto porque a exceção de pré-executividade possui caráter contencioso, onde os
procuradores das partes em litígio, por estarem submetidas ao contraditório, exercem um trabalho
equivalente e oposto, de ação e reação, de argumentação e contra-argumentação, de razões e
contra-razões, não havendo sentido, assim, ocorrer condenação em honorários advocatícios
apenas se a exceção for acolhida.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais seguem este posicionamento:

"Presente a improcedência da exceção de pré-executividade após a devida impugnação,
configura-se a sucumbência sendo, portanto, cabível a condenação em honorários."
(STJ. EREsp 756.001/RJ; Órgão Julgador: Segunda Seção; Relator: MINISTRO
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO; Data do Julgamento: 27/06/2007; Data da
publicação: DJ 11/10/2007, p. 286).

"Havendo contraditório na exceção de pré-executividade, não há razão alguma para
afastar o cabimento da verba honorária, configurada a sucumbência diante do
julgamento de improcedência.- Precedente do STJ.- Agravo de instrumento improvido."
(TJMG. Agravo n° 1.0079.06.265986-1/001; Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível; Relatora:
EXMª. SRª. DESª. HELOISA COMBAT; Data do Julgamento: 19/02/2008; Data da
publicação: 04/03/2008). 

"Segundo precedentes do STJ, rejeitada ou acolhida a exceção de pré-executividade cabe
a condenação do vencido em honorários advocatícios, situação em tudo e por tudo
assemelhada à decisão em embargos do devedor." (TJMG. Embargos de Declaração n°
1.0024.03.114058-5/002; Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível; Relator: EXMO. SR. DES.
WANDER MAROTTA; Data do Julgamento: 18/12/2007; Data da publicação:

04/03/2008).

26 Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários

advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. 
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Além disso, no nosso entender, a expressão "sentença" contida no caput do
dispositivo mencionado possui um sentido amplo de decisão judicial que põe fim a uma discussão
contenciosa caracterizada pelo contraditório, sendo que a referida norma nele contida é
plenamente aplicada ao julgamento da exceção de pré-executividade, que, como anteriormente
afirmado, possui a peculiaridade de objetivar por fim ao processo. 

De igual forma, o termo "vencido", presente no mesmo dispositivo, possui
abrangência maior do que aquela que os defensores da teoria acima ventilada lhe empregam.
Vencido é o perdedor da demanda ou aquele que deixou de obter no processo tudo aquilo que
poderia ter conseguido. Assim, aquele que restou vencido no processo ou no incidente da exceção
de pré-executividade, seja ela acolhida ou rejeitada, deve arcar com a despesa relativa aos
honorários advocatícios.

Neste sentido, insta ressaltar, o brilhante comentário de Nelson Nery Júnior27 acerca
da abrangência do termo "vencido": 

Conceito de vencido. Os honorários de advogado e as despesas do processo deverão ser
pagas, ao final, pelo perdedor da demanda. Vencido é o que deixou de obter do processo
tudo que poderia ter conseguido (...) A sucumbência pode dar-se tanto quanto ao pedido
principal quanto aos incidentes processuais. Assim, aquele que ficou vencido em
determinado incidente processual deve pagar as despesas do incidente (...).

Não bastassem os argumentos acima trazidos, a sucumbência, informada pelo
principio da causalidade, corrobora para o nosso entendimento de serem devidos honorários
advocatícios também quando a exceção de pré-executividade for rejeitada.

Pelo mencionado princípio, aquele que deu causa ao processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes. Aplicando o princípio da causalidade na exceção de pré-executividade,
chega-se a conclusão de que aquele que der causa ao referido incidente contencioso, e
caracterizado pelo contraditório, deve arcar com as despesas dele decorrentes, razão pela qual são
devidos honorários advocatícios na exceção de pré-executividade não só quando ela é acolhida,
mas também quando rejeitada.

Ressalta-se que esta sendo enfatizado o cabimento dos honorários no caso de exceção
rejeitada porque é amplamente dominante, e praticamente incontroverso, em que pese o
posicionamento daqueles que rejeitam a condenação em honorários em virtude da natureza de
incidente processual, o cabimento desta verba quando a exceção é acolhida. E isto se deve,
conforme analisado anteriormente, a natureza de sentença terminativa da decisão que acolhe a
exceção de pré-executividade. 

Voltando a análise dos honorários no caso da exceção rejeitada, imperioso constatarmos que o
sistema processual civil vigente, no que se refere aos honorários advocatícios, adota um critério objetivo
fundado na sucumbência. Deste modo, independentemente da aferição de culpa, a parte vencida do
contraditório, ainda que seja um incidente processual como a exceção de pré-executividade, e que
deixou de obter no processo tudo que poderia ter conseguido, deverá arcar com a verba honorária, haja
vista ter restado sucumbente. Por este sistema, basta haver o fato objetivo da derrota, ou seja, basta haver
um vencido ou alguém que tenha sucumbido, para incidir os honorários advocatícios.

27 NERY JÚNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado. 9.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006. p.192.
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Apreciando essa matéria, o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sálvio
de Figueiredo Teixeira, no voto condutor do REsp nº 195.351/MG, assim se pronunciou, litteris:

"2. Tenho que a razão socorre os recorrentes.
Diversamente da sistemática adotada pelo Código de Processo Civil anterior, mesmo
após a substancial alteração introduzida em seu art. 64 pela Lei 4.632/65, o sistema
adotado pelo legislador de 1973 tomou como critério a sucumbência, de caráter objetivo,
como se assinalou no RE 97.031-RJ, RT 105/388, de que foi relator o Ministro Alfredo
Buzaid, autor intelectual do Código. A propósito, dentre muitas, as lições de Tornagui e
Celso Barbi, em seus 'Comentários', como tive ensejo de anotar no REsp n° 3.490-RJ
(DJ de 2.5.90).
Do primeiro, colhe-se:
'O princípio da sucumbência, segundo o qual o vencido deve arcar com as despesas,
funda-se em que à sentença cabe prover para que o direito do vencedor não saia
diminuído de um processo em que foi proclamada a sua razão'.
Do segundo, o magistério de Chiovenda, por ele coligido e prestigiado:
'O fundamento dessa condenação é o fato objetivo da derrota e a justificação desse
instituto está em que a atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial
para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do
processo não se resolve em prejuízo de quem tem razão, e por ser, de outro turno,
interesse do comércio jurídico que os direitos tenham um valor tanto quanto possível
nítido e constante'.

Em suma, o sistema do Código de Processo Civil se fixa em uma orientação de caráter
objetivo: havendo sucumbência, em linha de princípio são devidos os honorários.

Um outro argumento utilizado para fundamentar a incidência de honorários no
julgamento da exceção aqui ventilada, seja ela acolhida ou rejeitada, esta intimamente ligada ao
fato de este incidente processual não ter previsão legal. Assim, ao se utilizar da exceção de pré-
executividade, o devedor antecipa a sua defesa antes de estar seguro o juízo, sendo certo que a
sua pretensão se equipara à do embargante sem depósito da coisa devida. Deste modo, no
confronto entre devedor-executado e credor-exequente, decorrente da exceção, instaura-se um
incidente eminentemente litigioso, de modo a autorizar a imposição aos vencidos dos encargos
advocatícios. 

Nesse mesmo sentido são as lições de Yussef Said Cahali:28

Tratando-se de exceção de pré-executividade, com que o devedor antecipa a sua defesa
antes de estar seguro o juízo, postulando a nulidade da execução nos termos do art. 618
do CPC, tem-se que a pretensão se equipara à do embargante sem depósito da coisa
devida, no seu confronto com o credor-exequente; instaura-se entre eles um incidente
caracteristicamente litigioso, de modo a autorizar a imposição aos vencidos dos encargos

advocatícios da sucumbência. 

Forçoso reconhecer, pelo acima exposto, que tendo a exceção de pré-executividade
caráter contencioso, e havendo advogado que peticionou nos autos, é irrelevante a falta de
oferecimento de embargos à execução para que seja condenada a parte vencida na exceção de pré-
executividade na verba relativa aos honorários advocatícios. 

28 CAHALI, Yussef Said. Honorários advocatícios. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 992.
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5. CONCLUSÃO

Por tudo que foi analisado, tendo em vista o caráter contencioso e contraditório da
exceção de pré-executividade, bem como levando-se em conta os princípios da causalidade e
sucumbência, entendemos que são devidos honorários advocatícios pela parte vencida na exceção
de pré-executividade, seja ela julgada procedente ou improcedente.29
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DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO
EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS:

análise da evolução jurisprudencial desde o Enunciado nº 15 da Súmula do STF

CRISTINA ANDRADE MELO*

1. Introdução. 2. Entendimento jurisprudencial clássico. 3.
Análise do novo entendimento jurisprudencial. 4.
Considerações em torno dos princípios da boa-fé, da
confiança, da vedação da venire contra factum proprium e da
eficiência. 5. Conclusão. 

1. INTRODUÇÃO

Discute-se na doutrina e mais fervorosamente na jurisprudência se o candidato
aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito ou direito subjetivo à
nomeação no prazo de validade do concurso público. Dito de outro modo, debate-se se a
nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas seria ato vinculado ou, ao revés, ato
discricionário, a depender, portanto, da conveniência e oportunidade da Administração Pública. 

São dois lados da mesma moeda: a se entender que se trataria de ato vinculado,
possuiria o candidato direito subjetivo à nomeação, ao passo que, caso se entenda que se trataria
de ato discricionário, restaria ao candidato mera expectativa de direito à nomeação. 

De acordo com a jurisprudência tradicional, o candidato aprovado dentro do número
de vagas possui mera expectativa de direito, enquadrando-se a nomeação na seara da
discricionariedade da Administração Pública. 

A doutrina não destoa desse posicionamento. A título de ilustração, pode ser citada a
lição do mestre Hely Lopes Meirelles, para quem: "Ainda mesmo a aprovação no concurso não
gera direito absoluto à nomeação, pois que continua o aprovado com simples expectativa de
direito à investidura no cargo ou emprego disputado."1

No mesmo sentido, a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, José dos Santos
Carvalho Filho e Celso Ribeiro Bastos. 

* Procuradora do Estado de Minas Gerais. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG.
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 22.ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 381.
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Contudo, na atualidade, o tema se reveste de especial importância em face do novel
posicionamento que vem se formando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 

2. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CLÁSSICO

A questão ora em exame é frequentemente objeto de análise pelo Poder Judiciário,
que vinha entendendo, praticamente de forma unânime, que o candidato aprovado dentro do
número de vagas é detentor de mera expectativa de direito à nomeação.2

Segundo a remansosa jurisprudência dos Tribunais pátrios, a expectativa de direito
convolar-se-ia em direito subjetivo somente em algumas específicas hipóteses, repetidas à
exaustão pelos julgados que trataram do assunto. 

O Ag. Reg. no RE nº 419.013-3, cuja ementa segue transcrita, é ilustrativo acerca do
entendimento jurisprudencial clássico que se formou ao longo dos anos: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. SÚMULA 15-STF. 
I. A aprovação em concurso público não gera, em princípio, direito à nomeação,
constituindo mera expectativa de direito. Esse direito surgirá se for nomeado candidato
não aprovado no concurso, se houver preenchimento de vaga sem observância de
classificação do candidato aprovado (Súmula 15-STF) ou se, indeferido pedido de
prorrogação no prazo do concurso, em decisão desmotivada, for reaberto, em seguida,
novo concurso para preenchimento de vagas oferecidas no concurso anterior cuja
prorrogação fora indeferida em decisão desmotivada.
II. Precedentes do STF: MS 16.182/DF, Ministro Evandro Lins (RTJ 40/02); MS
21.870/DF, Ministro Carlos Velloso, DJ de 19.12.1994; RE 192.568/PI, Ministro Marco
Aurélio, DJ de 13.9.96; RE 273.605/SP, Ministro Néri da Silveira, DJ de 28.6.02. 
III. Negativa de seguimento ao RE. Agravo não provido. (Ag. Reg. no RE n. 419.013-3.

Min. Relator: Carlos Velloso. DJ 25.06.2004).

Assim, de acordo com a jurisprudência tradicional, o candidato aprovado em
concurso público possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, a qual se converte em
direito subjetivo nas seguintes hipóteses: 

a) caso o candidato seja preterido na ordem de classificação, isto é, caso a vaga seja
preenchida sem observância da classificação do candidato aprovado.

CRISTINA ANDRADE MELO - Direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas...

2 Confira-se, a esse respeito, os seguintes julgados do STF: Ag. Reg. no RE 306.938-1; Ag. Reg. no RE 421.938-7;
Ag. Reg. no Ag. Inst. 539.739-8; RE 318.106-8; Ag. Reg. no Ag. Inst. 501.573-1; Ag. Reg. no RE 407.098-7; Ag.
Reg. no Ag. Inst. 381.529-7; RE 419.013-3; Ag. Reg. no Ag. Inst. 373.054-8; RO em MS 24.119-9; RO em MS
24.551-8; MS 23.247-2; RO em MS 23.813-9;  RE 290.346-9; RE 143.807-0; MS 21.870-3; RE 116.044-6; MS
18.571; MS 16.182; MS 8.002; MS 4.643; MS 1.437.
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E de outro modo não poderia ser, uma vez que a própria Constituição da República
garante ao candidato aprovado em concurso público o direito de ser convocado com prioridade
sobre novos concursados. É o que se extrai do art. 37, inciso IV, in verbis: "durante o prazo
improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas
ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir
cargo ou emprego, na carreira".

Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que o dispositivo 

"pressupõe hipótese na qual haja, durante o prazo de validade do primeiro (concurso),
candidatos aprovados em um segundo concurso e aspirando aos mesmos cargos e
empregos. Sem embargo, enquanto estiver vigorante o prazo de validade do certame
anterior, os que nele forem aprovados terão de ser chamados com precedência sobre os
aprovados no segundo concurso."3

A respeito do dispositivo constitucional, o autor ainda faz interessante observação no
sentido de que os candidatos disputam tanto as vagas existentes no momento da abertura do edital
quanto as que surgirem no decorrer do período de validade do certame, de sorte que, durante esse
lapso temporal os candidatos aprovados no concurso anterior possuem preferência em relação aos
novos concursados. 

Esse entendimento, inclusive, foi cristalizado no Enunciado nº 15 da Súmula da
jurisprudência do STF, aprovada na sessão Plenária de 13/12/1963: "Dentro do prazo de validade
do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido
sem observância da classificação". 

A respeito do mencionado Enunciado, disserta Roberto Rosas em sua conhecida obra
"Direito Sumular":

"Dispunha o art. 13 da Lei nº 1.711 que a nomeação deveria obedecer à ordem de
classificação dos candidatos habilitados. Mostrou o Min. Orosimbo Nonato, na Ap.
Cível 7.387, que, exausto o prazo de validade do concurso, não poderia o concursado
alegar direito adquirido à nomeação; apenas se configurava um spes iuris, porque
subordinada estava a prazo, que se exauria, e porque a Administração não está
constrangida a prover os cargos neste ou naquele decurso de tempo. 

Acrescentou, mais, o eminente Magistrado que esse direito surgiria, apenas, na
ocorrência de preterição ilegal, isto é, se nomeação ocorresse contra o resultado do
concurso, no prazo de validade deste. A demora no provimento do cargo não constitui
mora. 

Hely Lopes Meirelles pensa da mesma forma, porque a conveniência e oportunidade do
provimento ficam à inteira discrição do Poder Público. O que não se admite é a
nomeação de outro candidato, que não o vencedor do concurso (Direito administrativo
brasileiro, 20.ed. p.376); assim também decidiu o STF. Só há direito caso se verifique o
preenchimento, no prazo de validade do concurso, por terceiro, ou fora da classificação
(RT 56/657) (...).4

3 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Regime constitucional dos servidores da administração direta e indireta.
2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. 
4 ROSAS, Roberto. Direito sumular. 7.ed. 1995. p.21-22.
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Contudo, a jurisprudência ressalva que não há preterição quando a Administração
realiza nomeação em decorrência de pronunciamento judicial, ou seja, de título executivo judicial
trânsito em julgado. Nesse sentido, o Ag. Reg. no Agravo de Instrumento nº 373.054-8, relatado
pela Em. Ministra Ellen Gracie: 

"O despacho agravado mostra-se em consonância com jurisprudência desta Corte, ao
apontar que a aprovação em concurso público gera mera expectativa de direito à
investidura no cargo pleiteado e que não há preterição quando a administração realiza
nomeações em observância a decisão judicial. Precedentes: RMS 23.227 e RMS 23.056.
Agravo regimental desprovido. (DJ 27.09.2002)". 

b) caso a Administração pratique ato que demonstre, de modo inequívoco, a necessidade de
preenchimento do cargo que se encontra vago. 

Como primeiro exemplo, temos a hipótese de a Administração preencher o cargo com
terceiros, concursados ou não, à título de contratação precária, durante o prazo de validade do
concurso público. Conforme decidido no RMS 19.975/MS (DJ 21/11/2005) pelo Superior
Tribunal de Justiça, "(...) A conveniência e a oportunidade de a Administração Pública em prover
servidores públicos no cargo ao qual concorria a Recorrente é demonstrada pela prova da
contratação de outros servidores, a título precário, durante o prazo de validade do concurso.
Precedentes". 

A esse respeito, José dos Santos Carvalho Filho assevera:

"Não obstante, se o candidato é aprovado no concurso e há omissão ou recusa para a
nomeação, apesar de ficar comprovado que a Administração, certamente por
incompetência ou improbidade, providenciou recrutamento através de contratação
precária para exercer as mesmas funções do cargo para o qual o candidato foi aprovado,
passa a ter direito subjetivo ao ato de nomeação. Tal direito subjetivo tem fundamento
na constatação de que a Administração tem necessidade da função e, por conseguinte, do
servidor para exercê-la, não podendo suprir essa necessidade por contratação precária se
há aprovados em concurso para supri-la." (g.n.)5

Outro exemplo seria a hipótese de a Administração nomear certo número de
candidatos e apenas alguns manifestarem interesse em tomar posse, o que transferiria o direito
dos candidatos classificados dentro do número de vagas aos demais aprovados. Nesse caso, o
Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a Administração teria demonstrado a necessidade de
preenchimento das vagas: "A administração não pode deixar de prover as vagas, nomeando os
candidatos remanescentes, depois da prática de atos que caracterizam, de modo inequívoco, a
necessidade de preenchimento de vagas" (RMS 21.308/MG, DJ 02/10/2006). 

c) caso a Administração, em decisão não motivada, se recuse a prorrogar o concurso público
pelo prazo permitido e, logo em seguida, inicie novo concurso para preenchimento das
mesmas vagas oferecidas no concurso anterior. 

Embora a Administração não esteja compelida a sempre prorrogar o prazo de validade
do concurso pelo período inicialmente estipulado, a jurisprudência tem entendido que se ela opta
por iniciar novo concurso logo após o escoamento da validade de anterior, ao invés de

5 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 15.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

p.520-521.
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simplesmente prorrogá-lo, os candidatos aprovados e não nomeados passam a ter direito subjetivo
à nomeação. 

É possível vislumbrar, inclusive, que essa prática pode ser fruto de perseguições e
favoritismos, em detrimento dos candidatos aprovados no concurso anterior. 

A hipótese é considerada pelo administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello como desvio de
poder: 

"Como o inciso IV (do artigo 37 da Constituição Federal) tem o objetivo manifesto de
resguardar precedências na seqüência dos concursos, segue-se que a Administração não
poderá, sem burlar o dispositivo e sem incorrer em desvio de poder, deixar escoar
deliberadamente o periodo de validade de concurso anterior para nomear os aprovados
em certames subseqüentes. Fora isto possivel e o inciso IV tornar-se-ia letra morta,
constituindo-se na mais rúptil das garantias."6

d) caso a nomeação do candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no
edital esteja garantida por lei. 

Afora as três hipóteses anteriores, bem compiladas pelo Min. Carlos Velloso no RE
419.013-3, acresça-se outra, recorrentemente encontrada na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça por envolver a aplicação de lei que assegura a nomeação dos candidatos aprovados em
concurso público. 

É o caso da Lei Estadual Mineira nº 7.109/77, que assegura a nomeação dos
candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público para o magistério estadual,
no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da homologação do certame. Nesse específico caso,
o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a nomeação constitui ato vinculado da
Administração Pública, cuja omissão ilegal pode ser reparada pela via do mandado de segurança. 

Segundo o Ministro Gilson Dipp, "(...) o referido dispositivo legal transforma a
nomeação dos candidatos aprovados em ato administrativo vinculado e não discricionário, caso
não existisse a regra. Desse modo, a Administração não "poderia eximir-se da nomeação, sob
pena de flagrante ilegalidade (...)" (RMS 10.012/MG).7

É relevante mencionar, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, em caráter
incidental, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 77, inciso VII, da Constituição do
Estado de Rio de Janeiro, que contemplava o direito à nomeação ao candidato aprovado dentro
do número de vagas, por entender que, tratando-se de matéria pertinente a regime jurídico de
servidor público, deveria ser disciplinada por lei, em projeto de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo (art. 61, §1º, inciso II, 'c', da CF). Nesse sentido, o RE nº 190.264/RJ (DJ 06/06/2003)
e o RE nº 229.450/RJ (DJ 30/08/2001). 

Portanto, ressalvadas as hipóteses anteriormente declinadas, a jurisprudência
mantinha-se firme no entendimento de que a nomeação de candidato aprovado em concurso
público é ato administrativo discricionário, a depender da conveniência e oportunidade da
Administração Pública. 

6 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Regime constitucional dos servidores da administração direta e indireta.
2.ed. p. 72. 
7 No mesmo sentido: RMS 10.012/MG, RMS 9.836/MG, RMS 9.849/MG, REsp 214.977/MG e RMS 10.877/MG.
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A questão encontrava-se de tal modo sedimentada na jurisprudência que o Supremo
Tribunal Federal, por mais de uma vez, negou seguimento a agravo regimental e aplicou multa
por litigância de má-fé com fulcro no art. 557, §2° c/c art. 14, incisos II e III e art. 17, inciso VII,
todos do CPC, por entender abusiva a interposição de agravo manifestamente inadmissível ou
infundado que não traz argumentos consistentes para ditar eventual releitura do entendimento
sumulado da Corte. Nesse sentido, o Ag. Reg. no RE nº 407.098-7 (DJ 19/08/2005) e Ag. Reg.
no RE nº 306.938-1 (DJ 11/10/2007), ambos relatados pelo Min. Cezar Peluso. 

3. ANÁLISE DO NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL

Da análise de recentes julgamentos, é possível identificar alguns acórdãos do Superior
Tribunal de Justiça que destoam do entendimento que há muito tempo se encontrava pacificado
na jurisprudência. 

Com efeito, vem ganhando força no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação no
prazo de validade do concurso público, e não apenas mera expectativa de direito. 

Nessa linha, podem ser citados os seguintes precedentes: RMS 15.034/RS (DJ
29/03/2004, 5ª Turma); RMS 15.945/MG (DJ 20/02/2006, 6ª Turma); RMS 19.922/AL (DJ
11/12/2006, 6ª Turma); RMS 20.718/SP (DJ 03/03/2008, 6ª Turma); RMS 15.420/PR (DJ
19/05/2008, 6ª Turma); RMS 26.507/RJ (DJe 20/10/2008, 5ª Turma). 

Recentemente, a questão foi julgada pela 3ª Seção do STJ, que, por maioria (vencidos
os Ministros Felix Fischer e Laurita Vaz), concedeu a segurança pleiteada no MS 10.381/PB e
confirmou o entendimento que vinha se formando na 5ª e 6ª Turmas. Segundo a notícia publicada
no sítio do Tribunal, 

"O ministro Nilson Naves, relator do caso, deferiu o pedido da candidata, assegurando o
direito à nomeação e à posse do candidato aprovado em concurso dentro do número de
vagas previstas no edital, dentro do prazo de validade do concurso, entendimento já
cristalizado em julgamentos tanto da Sexta quanto da Quinta Turma, colegiados que
integram a Terceira Seção do STJ."8

É importante mencionar que em todos os precedentes citados, o STJ entendeu que,
desde que aprovado dentro do número de vagas, possui o candidato direito adquirido à nomeação,
não se exigindo comprovação das hipóteses que, na visão da jurisprudência tradicional,
convolariam a expectativa de direito em direito subjetivo, tais quais: a preterição na ordem de
classificação, a contratação de terceiros à título precário, a abertura de novo certame logo após
esgotada a validade de concurso anterior não prorrogado ou a existência de dispositivo legal que
garanta o direito à nomeação. 

8 Notícia disponibilizada em 16/03/2009.
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A título de ilustração, pode ser citado o julgamento do RMS 20.718/SP pela 6ª Turma
do Superior Tribunal de Justiça:9

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CONCURSO - APROVAÇÃO DE
CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E À POSSE NO CARGO - RECURSO
PROVIDO. 

1. Em conformidade com jurisprudência pacífica desta Corte, o candidato aprovado em
concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital, possui direito líquido
e certo à nomeação e posse. 

2. A partir da veiculação, pelo instrumento convocatório, da necessidade de a
Administração prover determinado número de vagas, a nomeação e posse, que seriam, a
princípio, atos discricionários, de acordo com a necessidade do serviço público, tornam-
se vinculados, gerando, em contrapartida, direito subjetivo para o candidato aprovado
dentro do número de vagas previstas em edital. Precedentes, 

3. Recurso ordinário provido. (Rel. Min. Paulo Medina. 6a  Turma. DJ 03/03/2008). 

Segundo o Ministro Relator, "O acórdão recorrido fundamentou-se no sentido de que
a posse e nomeação de candidato em cargo público parte da premissa da necessidade da
Administração, Trata-se de uma premissa, até o momento em que a Administração não torna
expressa essa necessidade, veiculando, a oferta de certo número de vagas para determinado
cargo" ( ... ). 

Mais adiante, rebatendo a alegação de indisponibilidade financeira da Administração
para provimento do cargo, ressaltou o Ministro Relator que "esta relaciona-se, como o próprio
reconhece, à questão da governabilidade e governabilidade pressupõe um mínimo de
responsabilidade para com os atos que praticam, mormente quando afetam de forma direta a
esfera jurídica dos cidadãos." 

Seguindo a mesma orientação, extrai-se do voto proferido pelo Min, Paulo Gallotti,
relator do RMS 15.420/PR, que o Superior Tribunal de Justiça "firmou compreensão de que, se
aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital, o candidato deixa de ter mera
expectativa de direito para adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu
e foi habilitado e classificado". 

Ainda, o Ministro ressalvou que o entendimento adotado pelo STJ "não pretende
colocar em xeque o poder discricionário de que goza a Administração Pública" e externou sua
preocupação com a confiança que os candidatos depositam na oferta de vagas promovida pela
Administração Pública. Em suas palavras: "(...) deixar patenteada a responsabilidade de ofertar
vagas em concursos que a cada dia se tornam mais concorridos e complexos, exigindo um
imensurável sacrifício daqueles que buscam o sonha ingresso no serviço público e que, por
óbvio, confiam nas regras que foram previamente estabelecidas para o certame". (sic). 

Por sua vez, no julgamento do RMS 26.507/RJ, os Ministros integrantes da 5ª Turma
do STJ entenderam que o princípio da moralidade impõe o reconhecimento de que a oferta de
vagas vincula a atuação da Administração pela expectativa que gera entre os candidatos. O
acórdão, proferido à unanimidade de votos, restou assim ementado: 

9 O julgamento foi proferido por maioria de votos, vencidos os Srs. Ministros Hélio Quaglia Barbosa e Hamilton

Carvalhido
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RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO, APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO
E CERTO. RECURSO PROVIDO. 
1. O princípio da moralidade impõe obediência às regras insculpidas no instrumento
convocatório pelo Poder Público, de sorte que a oferta de vagas vincula a Administração
pela expectativa surgida entre os candidatos. 
2. A partir da veiculação expressa da necessidade de prover determinado número de
cargos, através da publicação de edital de concurso, a nomeação e posse de candidato
aprovado dentro das vagas ofertadas, transmuda-se de mera expectativa à direito
subjetivo. 
3. Tem-se por ilegal o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de
candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no edital, por se tratar
de ato vinculado. 
4. Recurso provido para determinar a investidura da recorrente no cargo de Médico
Generalista para o qual foi devidamente aprovada. 

4. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA CONFIANÇA,
DA VEDAÇÃO DA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E DA EFICIÊNCIA 

Como se percebe, costumava-se analisar a questão somente sob o enfoque da
Administração Pública, entendendo-se que a nomeação do candidato aprovado dentro do número
de vagas ficaria a critério de sua conveniência e oportunidade. 

A bem da verdade, entendimento como esse coloca a Administração em uma situação
extremamente confortável, a ponto de poder iniciar concursos públicos de maneira irresponsável,
se beneficiando, algumas vezes, com o lucro obtido com a taxa de inscrição dos candidatos, e, ao
final, simplesmente dizer que a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas
não lhe é conveniente ou oportuno naquele momento. 

Todavia, é preciso voltar os olhos para o candidato que se inscreve no concurso
público, se esforça e logra obter classificação dentro do número de vagas, cumprindo com todos
os requisitos que lhe competiam. 

Como bem lembrou o sempre lúcido Ministro Marco Aurélio, "o candidato é
convocado para se avaliar se tem conhecimentos, ou não, e não capacidade, para passar no
concurso!" (AgR no AI 501.573/DF). 

Ainda, colocando em evidência o princípio da dignidade da pessoa humana, o
Ministro da Corte Suprema asseverou em voto proferido no mesmo AgR no AI 501.573/DF:

"Vejo a colocação em segundo plano de um dos fundamentos da própria República: a
dignidade do homem, passando a Administração Pública a brincar com o cidadão, no que
sinalizada a feitura de um concurso para - depois de uma caminhada, de uma verdadeira
via-crúcis, aprovado, existindo vagas, sendo necessária a mão-de-obra, porque é a
premissa da própria realização do concurso - não ser nomeado". (. .. ) "É duro perceber,
Senhor Presidente, que a Administração Pública está brincando com o cidadão". 
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Com efeito, o novo entendimento da jurisprudência coaduna-se melhor com o
princípio da boa-fé e da confiança, porquanto a abertura de concurso público, além de pressupor
a necessidade de preenchimento de determinado número de cargos que se encontram vagos, gera
nos candidatos a confiança da investidura no cargo, caso aprovados. 

O tema suscita, ainda, a aplicação de uma das vertentes mais concretas do princípio
da boa fé: o princípio da vedação do "venire contra factum proprium", segundo o qual se pretende
evitar que um primeiro comportamento ("factum proprium"), gerador de expectativas legítimas
no outro, seja contrariado por um segundo, contraditório ao que do anterior se esperava. 

Nelson Nery Júnior, citando a clássica lição de Menezes Cordeiro, leciona a respeito
do princípio: 

"Venire contra factum proprium. A locução 'venire contra factum proprium' traduz o
exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido
anteriormente pelo exercente (Menezes Cordeiro, Boa-fé, p. 743). 'Venire contra factum
proprium' postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no
tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo. Esta fórmula
provoca, à partida, reações afectivas que devem ser evitadas (Menezes Cordeiro, Boa-fé,
p. 745)".10

Alçada a norma de conduta, o princípio transcende a aplicação no campo das
obrigações e significa, em poucas palavras, a vedação de condutas contraditórias, evidenciando a
proteção da confiança gerada por uma primeira conduta. 

Ressaltando a aplicação do princípio da boa-fé no Direito Administrativo, a autora
Judith Martins Costa, em artigo intitulado "A re-significação do princípio da segurança jurídica
na relação entre o Estado e os cidadãos: a segurança como crédito de confiança", lembra a
responsabilidade pré-negocial da Administração Pública e o dever de não-contradição decorrente
da vedação da venire contra factum proprium, conforme se observa da seguinte passagem: 

"Assim também ocorre entre nós. O princípio da boa-fé fez fortuna no Direito Privado,
notadamente após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, mas alcança, agora,
a doutrina administrativista, seguidora das trilhas abertas por Couto e Silva já no início
dos anos 80, e ainda vigorosamente percorridas pelo mestre gaúcho: basta, para tal,
lembrar trabalho em que analisa a responsabilidade pré-negocial da Administração
Pública, retornando ao tema da boa-fé e confiança. Por igual a jurisprudência brasileira
estabelece, por exemplo, o dever de não contradição decorrente da aplicação da regra de
coíbe venire contra factum proprium, uma das concreções mais significativas da boa-fé
como norma de conduta;" (...)  11 12

Como consequência da aplicação do princípio da vedação da "venire contra factum
proprium", a abertura de concurso público para preenchimento de determinado número de cargos
vincula a Administração Pública à posterior nomeação dos candidatos aprovados, uma vez que,
com seu primeiro comportamento, a Administração gera expectativas legítimas nos administrados
que decidem se submeter à árdua trajetória. 

10 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil anotado. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2003. p.236
11 COSTA, Judith Martins. A re-significação do princípio da segurança jurídica na relação entre o Estado e os
cidadãos: a segurança como crédito de confiança. Revista CEJ, Brasília, n.27, p.110-120, out./dez. 2004.
12 Ainda a respeito da aplicação do princípio da vedação da "venire contra factum proprium" no âmbito da
Administração Pública, pode ser citado o REsp 47.015/SP (DJ 09/d12/1997).
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De fato, soaria extremamente contraditório imaginar que a Administração possa
anunciar a abertura de concurso público para preenchimento de determinado número de cargos e,
ao final, concluída a via crucis, se recusar a nomear os candidatos aprovados, menosprezando a
boa-fé dos candidatos e a confiança por eles depositada na Administração. 

O concurso público não é um fim em si mesmo, mas sim um meio posto à disposição
da Administração Pública com o escopo de selecionar os melhores profissionais dentre aqueles
inscritos no certame. Um concurso público que não gera o que dele se espera, isto é, nomeações
dos candidatos aprovados dentro do numero de vagas, é um contra-senso e um atentado ao
princípio da eficiência, uma vez que tempo, verba e recursos humanos terão sido gastos em vão,
sem contrapartida alguma ao bom andamento do serviço público. 

Na verdade a questão deve retroagir ao planejamento dos atos de governo. É preciso
que a Administração se preocupe em elaborar um planejamento sério, que lhe permita concluir
pela real necessidade de preenchimento de determinado número de cargos para melhor
atendimento de suas finalidades públicas. 

Noutra vertente, o entendimento ora exposto deve ser mitigado para atender situação
de excepcional interesse público. Seria o caso de a Administração Pública iniciar um concurso
para um determinado cargo e, passado algum tempo, mas ainda no prazo de validade do concurso
público, os conhecimentos demonstrados pelos candidatos não mais atenderem às necessidades
atuais da Administração em função da evolução da tecnologia. 

Nesse caso, dadas as suas específicas peculiaridades, a Administração poderia não
nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas, por lhe ser mais conveniente iniciar
novo certame para atender ao interesse público na seleção dos candidatos mais capacitados para
o exercício do cargo. 

Essa hipótese foi vislumbrada pelo ex-Ministro da Corte Suprema Maurício Corrêa
no voto proferido no MS 24.119-9/DF (DJ 30/04/2002): 

"De outra sorte, em algumas situações, a não-prorrogação do concurso e abertura posterior
de outro, além de problemas de ordem orçamentária, poderá encontrar justificativa na
constatação de que a aferição de conhecimento dos candidatos nos moldes originais já não
mais atende integralmente às necessidade atuais para o exercício do cargo. É comum no
mundo moderno, em que a evolução tecnológica e a disseminação de conhecimentos
ocorrem a passos largos, exigir-se do trabalhador público, a exemplo do que se dá na
iniciativa privada, dinamismo suficiente para acompanhar essas transformações. Nesses
casos, a realização de novo concurso caminha ao lado do interesse público". 

5. CONCLUSÃO

Em desfecho, à exceção da peculiar hipótese mencionada, em atenção aos princípios
da boa-fé, da confiança, da vedação da venire contra factum proprium e da eficiência dos atos da
Administração, entende-se que a aprovação do candidato em concurso público dentro do número
de vagas gera direito adquirido à nomeação no prazo de validade do certame. 

Nos idos de 1968, quando o entendimento jurisprudencial já se encontrava
consolidado no sentido oposto, o saudoso Ministro do Supremo Tribunal Federal Hermes Lima
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proclamou em voto, embora vencido, proferido no julgamento do Mandado de Segurança
18.571/DF: "O concurso tem que ser uma prática administrativa séria, não só para habilitar os
candidatos - tem que ser séria e conseqüente até o fim." 

É o mínimo que se espera de uma Administração Pública comprometida com o
planejamento e eficiência de seus atos. 
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O SILÊNCIO NO ATO E NO NEGÓCIO JURÍDICO

ÉRICO ANDRADE*

1. Introdução. 2. O silêncio juridicamente considerado. 3. O
silêncio e as figuras jurídicas afins. 4. O silêncio no Código
Civil de 2002 (art. 111). 5. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

Em direito, toda vontade ou intenção é vontade manifestada. O que se mantém no foro
íntimo do agente nada vale. O ato jurídico, para valer como tal, tem de percorrer,
necessariamente, o caminho da exteriorização ou manifestação.1 A vontade pura, ou nuda
voluntas, é ato psíquico, existe somente na consciência e pode produzir efeitos apenas morais ou
religiosos, nunca efeitos jurídicos.2

É certo que no mundo natural, a intenção vem antes da manifestação. O agente,
primeiro, internamente, toma uma decisão e age de determinada forma. Mas o direito, como ciência
social, inverte essa ordem e parte da análise dos comportamentos externos.3 E assim o faz porque,
como ciência social, tem por objetivo maior regular a convivência humana, o convívio em
sociedade, o que importa maior destaque para a necessidade de segurança nas relações sociais. Com
isso, o direito pode transigir com algumas questões de lógica, razão pela qual parte do dado externo,
e não interno (= relativo ao querer íntimo do agente), para extrair consequências ou efeitos jurídicos.

O direito mira a manifestação objetivada. É nesta que se buscam ou valoram os
eventuais elementos subjetivos, internos, do agente, que se mostram relevantes para o direito.
Como afirma Domingues de Andrade, o sentido do comportamento declarativo se determina de
fora, do ponto de vista daquele a quem o comportamento declarativo atinge: o declaratório em
face do declarante.4

SUMÁRIO

* Procurador do Estado de Minas Gerais. Mestre em direito administrativo pela Faculdade de Direito da UFMG.
Doutor em direito processual civil pela Faculdade de Direito da UFMG. Ex-Bolsista PDEE-CAPES, na Università
degli Studi di Milano, Itália. Advogado.
1 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v.2, p. 36.
2 MONCADA, Luís Cabral de. Lições de direito civil. p. 555-556.
3 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v.2, p. 36.
4 ANDRADE, Manuel Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. v.2, p. 132.
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Diante desse quadro conceitual surge o problema proposto neste trabalho: é possível
o silêncio traduzir ou configurar ato jurídico lato sensu? É possível conferir efeitos jurídicos ao
silêncio?

2. O SILÊNCIO JURIDICAMENTE CONSIDERADO

No mundo natural, o silêncio pode ser tido como espécie de comportamento, um tipo
de exteriorização: seria um "não falar."5

Todavia, juridicamente, o silêncio é não só não falar: é não se manifestar.6 É não fazer
coisa alguma. É um nada, juridicamente falando. Não produz, de regra, qualquer efeito jurídico.
O ditado "quem cala consente" não tem nenhuma aplicação no direito.7 O princípio é exatamente
o inverso: ninguém pode sofrer vinculação em conseqüência do seu silêncio.8

Cabe registrar que silêncio, juridicamente, não é ficar calado. Pode ser que a pessoa
se encontre falando, e mesmo assim haverá silêncio. O silêncio, juridicamente, é examinado do
prisma negocial em relação a uma manifestação exterior, a fim de apurar se houve ou não a
criação de vínculo jurídico.

Oliveira Ascensão dá interessante exemplo de silêncio juridicamente considerado,
mas que, no mundo natural, a pessoa não se encontra em silêncio ou calada: Tício conversa com
Caio, enquanto Mévio, vendedor ambulante, propõe fotografá-los, mas ambos continuam
conversando como se nada tivesse acontecido. Não houve declaração no sentido da contratação
do serviço. Houve silêncio no caso, não obstante ambos, Tício e Caio, estarem conversando. 

Outro exemplo clássico retratado pelos doutrinadores portugueses: a empresa envia
uma revista para determinada pessoa, com a informação de que se não houver recusa expressa ou
devolução da revista, considerar-se-á aceito o contrato para assinatura da revista, de modo que a
pessoa passaria a receber a publicação mensalmente. A pessoa que recebe a revista nada faz.
Mantém-se inerte. Houve silêncio.9

Nas duas hipóteses houve silêncio porque não ocorreu manifestação de vontade. Não
existiu ação, no sentido de se manifestarem os interessados contra ou a favor da contratação
proposta. 

Para essas hipóteses de silêncio, três são as soluções sintetizadas por Manuel
Domingues de Andrade, a fim de se perquirir se se pode extrair efeito jurídico do silêncio: 10

a) quem silencia diante de uma proposta de contrato traduz aceitação da proposta;

5 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v.2, p. 37.
6 Idem. p. 37.
7 La regola "chi tace acconsente" non ha alcun significato nell'ordinamento. Chi tace non fa alcun atto che sia
giuridicamente rilevante. In: ALPA, Guido. Manuale di diritto privato. p. 581.
8 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v.2, p. 38.
9 ANDRADE, Manuel Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. v.2, p. 134-135; ASCENSÃO, José de
Oliveira. Direito civil: teoria geral. v.2, p. 38.
10 ANDRADE, Manuel Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. v.2, p. 135. 
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b) quem cala, quando podia e devia falar, revela aceitação da proposta;

c) quem cala, não nega nem confessa, não diz nem que sim nem que não, nem rejeita
nem aceita.

Domingues de Andrade aponta que a solução mais aceita é a última, à qual adere. Ou
seja, o silêncio é o nada, não traduz aceitação nem negação. E de outra forma não poderia ser,
pois as duas primeiras soluções ensejariam que alguém pudesse impor obrigações a outrem
mediante a só apresentação da proposta, que se consideraria aceita, e efetivado o negócio jurídico,
diante do silêncio da outra parte. Situação que ensejaria toda sorte de abusos em razão, por
exemplo, de pessoas simplórias ou recatadas.11

Cabe destacar, com Oliveira Ascensão, que o silêncio não se equipara, juridicamente,
à omissão. A omissão significa deixar de agir voluntário, como projeção da vontade: omitir é não
fazer algo que se poderia fazer. No silêncio, ao contrário, não há projeção de vontade. O silêncio
é o nada, enquanto que no simples comportamento omissivo há certa projeção da vontade,
inclusive para efeito de reparação de dano.12

O silêncio só poderia ser equiparado à omissão no que diz respeito à forma de
exteriorização: ambos são a não-exteriorização. Só que o silêncio é o nada. Já a omissão é sempre
valorada do aspecto jurídico, porque significa certo tipo de atitude jurídica: alguém deixou de agir
quando podia agir.13

O silêncio, como aponta Domingues de Andrade, é um fato incolor, equívoco, como
tal absolutamente insignificativo.14

Em suma, o silêncio é o nada. E, bem por isso, não se poderia extrair dele, em linha
de princípio, nenhum efeito jurídico, porque não há, no silêncio, nenhuma projeção da vontade.15 

Logo, reitere-se, em princípio, do silêncio não se pode extrair qualquer sentido de
manifestação de vontade para gerar o negócio jurídico. E o negócio jurídico, para se formar,
necessita de uma vontade. Segundo Cabral de Moncada, não existe negócio jurídico sem vontade,
seja vontade natural, seja pura vontade jurídica, extraída de determinados sinais exteriores,
valorados pela norma.16

Todavia, em situações excepcionais, juridicamente reguladas ou valoradas na lei ou
no contrato, o simples silêncio pode produzir efeitos jurídicos.

O silêncio, em si, como regra, não tem valor jurídico. É o nada. Todavia, por
exceção, somente nas hipóteses previstas na própria lei, ou ajustadas ou convencionadas pelas
partes em contrato, o silêncio pode ganhar relevância jurídica e produzir efeitos jurídicos.17

11 ANDRADE, Manuel Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. v.2, p. 135-136.
12 Vi sono casi invece in cui il silenzio è comportamento omissivo, e rileva dal punto di vista del danno che arreca.
In: ALPA, Guido. Manueale di diritto privato. p. 58.
13 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v.2, p. 38.
14 ANDRADE, Manuel Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. v.2, p. 135-136.
15 Il silenzio di regola non costituisce una dichiarazione di volontà. (...) Di regola, nessuno può unilateralmente
attribuire um significato particolare al silenzio di altrui. Tenha-se a perfeita orientação da doutrina italiana, In:
TRIMARCHI, Pietro. Istituzioni di diritto privato. p. 161.
16 MONCADA, Luís Cabral de. Lições de direito civil. p. 555.
17 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v.2, p. 40.
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O Código Civil português, no art. 218, enuncia que o silêncio vale como declaração
negocial quando esse valor lhe for atribuído por lei, uso ou convenção. 

Noutros termos, em razão da lei ou do contrato, o silêncio tem valor jurídico. No caso
dos usos, é a própria lei que encampa o uso como relevante para imprimir efeito jurídico ao
silêncio, de modo que as hipóteses de relevância jurídica do silêncio podem se reduzir a estas
duas: lei e contrato.

Segundo a doutrina portuguesa, v.g., Domingues de Andrade e Oliveira Ascensão,
para o silêncio ter valor jurídico, para traduzir efeito jurídico, somente mediante previsão legal ou
contratual: só se a lei atribuir valor ao silêncio ou se as partes assim estabeleceram em contrato é
que se pode atribuir conseqüência jurídica ao silêncio.18

Na mesma linha a doutrina italiana: Guido Alpa destaca que para o silêncio ter valor
jurídico ou significado jurídico somente quando a lei assim permitir.19

A idéia fundamental no tema é que não é legítimo, sem disposição de lei, ou cláusula
contratual específica, entender como aceitação de uma proposta o puro silêncio ou conferir a este
algum efeito jurídico.

O valor jurídico ou eficácia jurídica do silêncio decorre diretamente da lei ou do
contrato, ou seja, pode ocorrer por via autônoma ou por via heterônoma.20 

Por via autônoma é a estipulação negocial. No contrato, as partes lançam que se a
mercadoria for entregue e, após, não for recusada no prazo de 5 dias, considera-se aceita. Nesse
contexto, por via autônoma, por força da vontade das partes, integra-se no negócio jurídico a
cláusula conferindo valor ao silêncio. Tal estipulação é plenamente válida. A vontade das partes
que cria o negócio jurídico pode valorar o silêncio: as partes já sabem, de antemão, que o silêncio,
o "nada", irá traduzir situação juridicamente relevante ou de eficácia jurídica.

A outra hipótese é o silêncio valorado juridicamente por força de lei: critério
heterônomo de relevância do silêncio.

A lei - ou os usos, encampados pela lei - pode atribuir relevância jurídica ao silêncio,
equipará-lo a uma declaração de vontade, com o fim de extrair efeitos jurídicos.

O silêncio, todavia, mesmo nessa hipótese, conforme leciona Oliveira Ascensão,
continua a ser um nada. Do silêncio propriamente dito não brota o negócio jurídico. Apenas se
ligam efeitos negociais a um fato não-negocial. Nesses casos representa o silêncio como que uma
forma de exteriorização, para o efeito de se atribuir determinada conseqüência jurídica.21

Segundo Oliveira Ascensão, mesmo que do silêncio se extraia efeito negocial, não se
lhe aplica o regime dos negócios jurídicos, vez que não representa o silêncio, nestas hipóteses,
uma declaração de vontade negocial. Apenas, do silêncio, do nada, se extraem efeitos jurídicos
ou efeitos equivalentes aos que seriam próprios de uma declaração negocial. 22

18 ANDRADE, Manuel Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. v.2, p. 136; ASCENSÃO, José de Oliveira.
Direito civil: teoria geral. v.2, p. 40-41.
19 ALPA, Guido. Manuale di diritto privato, p. 581.
20 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v.2, p. 40-41.
21 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v.2, p. 41.
22 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v.2, p. 41.
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O pensamento de Cabral de Moncada é um pouco diverso, 23 e bastante interessante.
Assenta, primeiramente, na esteira dos demais doutrinadores, que o silêncio logicamente
considerado é o nada. Silêncio é igual a ausência de manifestação de vontade. O silêncio é fato
negativo. Todavia, acrescenta que em determinadas hipóteses excepcionais, admitidas pela lei ou
pelo contrato, o silêncio vira fato positivo e dele se extraem conseqüências negociais. 

No caso de as partes convencionarem em contrato que o silêncio implica em
determinada conseqüência jurídica, o silêncio, então, é tomado como declaração de vontade
expressa. Aqui figuraria o silêncio como forma de declaração expressa da vontade, indicando a
direção do querer, pois se trata de manifestação de vontade expressada em querer anterior (a
vontade negocial que ajustou efeito ao silêncio).

O silêncio nesse quadro, segundo Cabral de Moncada, deixa de interessar como
silêncio propriamente dito, ou fato negativo, e passa a interessar como fato positivo, de querer
negocial expresso, traduzindo manifestação ou declaração de vontade expressa.

Quando a lei confere valor jurídico ao silêncio não traduz este manifestação
psicológica ou natural da vontade: a própria lei figura como origem da vontade jurídica. A fonte
é a lei que prevê efeito jurídico ao silêncio. 

Como anota o Cabral de Moncada: a situação, nessa hipótese, se colocaria como uma
presunção legal de manifestação de vontade: de um fato conhecido - silêncio - se extrai um
desconhecido, manifestação de vontade.24 Seria, portanto, a criação de uma vontade jurídica,
independente da vontade natural ou psicológica.

Por isso, ainda segundo Cabral de Moncada, tanto num caso como noutro não existir
silêncio propriamente dito:

Não são esses casos - digamos, por outras palavras - casos de silêncio propriamente dito,
como meio indirecto e tácito de manifestação da vontade, mas sim casos ou de
manifestação expressa, ou duma simples presunção legal, suprindo a falta de
manifestação da vontade psicológica e criando, antes, em seu lugar, uma fictícia vontade
jurídica.25

Sem dúvida que o pensamento de Cabral de Moncada contém interessante ângulo de
análise do silêncio juridicamente considerado, diverso daquele usado pelos demais autores
citados: estes partem da análise do silêncio em si, enquanto Cabral de Moncada abandona o
silêncio e parte da análise dos efeitos jurídicos positivos decorrentes do silêncio.

23 MONCADA, Luís Cabral de. Lições de direito civil. p. 563-569.
24 CAMBI, Eduardo. A prova civil. p. 366: Presunções são as conseqüências que a lei ou o juiz extraem de um fato
conhecido e comprovado para chegar a um fato ignorado. Cf. ainda: ARAÚJO, Florivado Dutra de. Motivação e
controle do ato administrativo, p. 55: "Conforme salientam os estudiosos do tema, as presunções legais foram, em
sua gênese, presunções comuns, possuindo a mesma estrutura lógica destas. No dizer de COVELLO, são ambas
"convencimentos antecipados da verdade provável a respeito de um fato desconhecido, obtida mediante fato
conhecido e conexo" ". Assim, ainda com Eduardo Cambi, op. cit., p. 363, o fato presumido é uma conseqüência
verossímel do fato conhecido. A presunção funciona, pois, como um mecanismo de prova crítica ou lógica, que atua
por meio de indução, como explicam Luigi P. Comoglio, Corrado Ferri e Michele Taruffo, em Lezioni sul processo
civile, v. 1, p. 462-463. E, como destaca José Carlos Barbosa Moreira, em Temas de direito processual: primeira série,
p. 58, a presunção é o ponto de chegada, já que o ponto de partida da equação é o fato certo, provado.
25 MONCADA, Luís Cabral de. Lições de direito civil. p. 565.
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Feitas essas ponderações, interessante colher, no direito brasileiro, exemplos legais,
ou heterônomos, de relevância jurídica do silêncio. 

No Código Civil brasileiro vigente, podem-se apontar, exemplificativamente, os
seguintes casos:

a) art. 1.807 proclama que o interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a
herança, poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz que fixe prazo razoável, de não
maios de 30 dias, para que o herdeiro se pronuncie, sob pena de se haver a herança por aceita;

b) art. 1.224 considera perdida a posse, para quem não presenciou o esbulho, se,
quando tiver notícia deste, se abstiver de retomar a coisa.

Cogita-se, também, do silêncio no direito administrativo: se o cidadão ou interessado
apresenta certo pedido à Administração, e esta não diz que nega nem que defere, o silêncio pode
ser tido como deferimento ou indeferimento?

Tal como no âmbito do Direito Civil, a doutrina de Direito Administrativo, v.g., Celso
Antônio Bandeira de Mello, anota que o silêncio não é ato jurídico, é o nada.  Apenas, a lei pode
ligar efeito jurídico ao nada, ao silêncio. Mas isto não o torna, em si mesmo, ato jurídico ou ato
administrativo, que é modalidade ou espécie de ato jurídico. Por essa razão critica-se o uso da
terminologia ato tácito para se referir ao silêncio como ato administrativo.26

Exemplo de silêncio relevante juridicamente no Direito Administrativo: art. 18, § 5o,
da Lei 11.079/04, que regula as parcerias público-privadas no âmbito da Administração Pública,
ao prever a forma de o parceiro privado executar as garantias dadas no contrato para pagamento
da prestação contratual realizada, assim dispõe: 

O parceiro privado poderá acionar a garantia relativa a débitos constantes de faturas
emitidas e ainda não aceitas pelo parceiro público, desde que, transcorridos mais de 90
(noventa) dias de seu vencimento, não tenha havido sua rejeição expressa por ato
motivado.

Às vezes, em Direito Administrativo, se usa a expressão silêncio eloqüente para
significar indeferimento da pretensão: do silêncio se extrairia o indeferimento, e, v.g., o prazo
prescricional começa a correr. 

É o que se encontra em precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual se
concluiu pela impossibilidade de o silêncio significar indeferimento e traduzir marco para o prazo
prescricional: em direito administrativo há necessidade de que os atos administrativos sejam
motivados:

A teoria do silêncio eloqüente é incompatível com o imperativo de motivação dos atos
administrativos. Somente a manifestação expressa da Administração pode marcar o
início do prazo prescricional.27

O precedente é criticável porque, para solução do problema - correta, diga-se de
passagem - utilizou argumentação acessória, quando poderia ter ido direto ao seu núcleo: não era
preciso, para resolver a questão jurídica, sequer chegar a cogitar da motivação como elemento

26 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. p. 369.
27 STJ, REsp 16.284-PR, DJU 23.03.92, p. 3447, RSTJ 32:416.
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essencial do ato administrativo, pois o silêncio não é ato. É o nada. Não tem qualquer relevância
jurídica. Por conseguinte, o nada não pode traduzir marco inicial para contagem de prazo
prescricional, e nem se pode cogitar de motivação para o nada, para aquilo que não é ato jurídico.

No direito administrativo italiano aparece a figura do silêncio juridicamente relevante,
denominado silêncio-assentimento:28 a Lei 241/1990 prevê que nos casos em que o início de
determinada atividade privada é submetida a autorização administrativa, se esta não responde
negativamente dentro de termo legislativo pré-fixado, o silêncio significa deferimento.29

Anote-se, entretanto, com a doutrina italiana, que o silêncio não tem relevância para
proteção do cidadão quando traduz simples negação. Nesta hipótese, a Administração acaba ficando
inerte, para, com tal comportamento, traduzir indeferimento da pretensão do cidadão. O silêncio-
indeferimento incentivaria, na realidade, a omissão administrativa, a não-atuação administrativa.30

3. O SILÊNCIO E AS FIGURAS JURÍDICAS AFINS

Cabe, nesse passo, para identificar precisamente a figura do silêncio no âmbito do
direito, diferenciá-lo de outras figuras assemelhadas, e que acabam por gerar certa confusão na
matéria: são algumas espécies de declaração de vontade, ou seja, em que há manifestação de
vontade, mas esta não é explícita. É inferida de determinados comportamentos.

São as hipóteses que os autores portugueses denominam de manifestação tácita,
manifestação presumida e manifestação ficta e outras figuras similares. Como aponta Domingues
de Andrade, a declaração de vontade pode fazer-se validamente por quaisquer meios que possam
corresponder a um comportamento declarativo. 31

Logo, é possível se inferir, se extrair, declaração, manifestação de vontade, de
determinados comportamentos. Essa situação não configura silêncio: o silêncio é o nada, é a total
falta de manifestação. Juridicamente o silêncio só pode ser valorado como situação produtora ou
fato produtor de efeito jurídico se previsto na lei ou no contrato.

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2009

28 CORSO, Guido. La giustizia amministrativa, p. 134: "Sulla stessa linea liberalizzante si colloca il meccanismo,
già illustrato, del silenzio-assenso. In questo caso l'interessato è pur sempre tenuto a chiedere l'autorizzazione, ma
trascorso un certo lasso di tempo (60 giorni, 90 giorni, ecc.) senza che l'amministrazione abbia provveduto, egli
potrà esplicare l'attività come se questa fosse autorizzata."
29 NATALINI, Alessandro. Il tempo delle riforme amministrative, p. 174: "L'art. 20 della legge n. 241 ha invece
disciplinato in via generale il meccanismo del silenzio assenso. Nei casi in cui l'inizio di un'attività è subordinata al
rilascio di un'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque
denominato, la domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato un provvedimento di
diniego entro un termine prefissato per ciascuna categoria di atti."
30 CORSO, Guido. La giustizia amministrativa, p. 125, por exemplo, aponta a desnaturação, pela Administração, do
silêncio-indeferimento: "L'equiparazione, per legge, del silenzio dell'autorità (protratto oltre tre mesi) al rigetto del
ricorso gerarchico ha generalizzato l'abitudine delle amministrazioni di non rispondere al privato. È stata
interpretata, cioè, come un'autorizzazione all'autorità amministrativa a non decidere il ricorso gerarchico, sebbene
fosse diverso l'intento del legislatore (l'intento era quello di non allontanare troppo nel tempo il momento
dell'accesso al giudice)."
31 ANDRADE, Manuel Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. v.2, p. 129.
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As classificações são as mais variadas e reina certa confusão. Assim, por exemplo,
Oliveira Ascensão, reconhecendo que o tema é obscuro e controvertido, anota que se pode falar
em manifestação expressa e manifestação tácita. 32

Sem embargo das complicações teóricas, é interessante esboçar o tema, ao menos
para clarear o silêncio. 

A manifestação de vontade pode realizar-se por qualquer meio válido. Não apenas a
palavra representa manifestação. Pode ela ser inferida de determinada conduta, v.g., quando o
contratante, sabendo que o negócio é viciado, por vício do consentimento, sancionado com a
anulabilidade, mesmo assim persiste no cumprimento do avençado. Seu comportamento traduz
manifestação de vontade, de continuar vinculado ao negócio, renunciado à sua anulação, nos
termos do arts. 174 e 175 do Código Civil de 2002.

A situação importa em declaração ou manifestação de vontade. Ela só não foi
expressa em palavras, orais ou escritas. Donde, mais propriamente, a hipótese deveria ser tida
como de manifestação expressa.

Todavia, grande parte da doutrina entende que a hipótese seria de manifestação tácita,
entendida esta como falta de manifestação por palavras expressas, mas declaração extraída de um
comportamento.

De todo modo, essa hipótese de declaração ou manifestação "tácita", não se confunde
nunca com o silêncio, pois na hipótese houve manifestação, houve atuação, houve declaração.
Apenas não se exteriorizou em palavras. No silêncio, recorde-se, não há manifestação. O silêncio
não é ato. É o nada.

Oliveira Ascensão menciona, ainda, a existência do comportamento concludente 33 e
a declaração implícita.34

O comportamento concludente se equipara à declaração tácita: do comportamento do
agente se extrai a manifestação tácita. Ou se se quiser manter a distinção, o comportamento
concludente seria o corpo da declaração tácita.

A declaração implícita, segundo Oliveira Ascensão, na realidade não existe como
categoria autônoma: numa escritura podem existir declarações expressas e declarações implícitas,
mas estas últimas ou traduzem declaração de vontade expressa ou declaração tácita. A declaração
implícita, então, não se configura como uma terceira categoria ao lado da declaração expressa e
da declaração tácita. 35

Já Domingues de Andrade, além da declaração expressa e da declaração tácita, afirma
que existe a categoria de declaração presumida e declaração ficta. 36

32 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v.2, p. 51.
33 Idem. p. 55-56.
34 Idem. p. 56-57.
35 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v.2, p. 56.
36 ANDRADE, Manuel Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. v.2, p. 138-140. 
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Declaração presumida existe quando a lei atribui a determinado comportamento o
significado de declaração de vontade negocial, como é o caso da devolução da coisa empenhada,
que vale como remissão do direito ao penhor.

Declaração ficta, explica Domingues de Andrade, é a mesma coisa que declaração
presumida, sendo que a diferença entre elas é que na declaração presumida a presunção legal de
declaração de vontade é relativa e comporta prova em contrário, enquanto que na declaração ficta
a presunção legal é absoluta, não comportando prova em contrário. 

4. O SILÊNCIO NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 111)

O novo Código Civil brasileiro proclamou, no art. 111, que o silêncio importa
anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de
vontade expressa.

Será que o dispositivo tem esse imenso alcance, de o silêncio produzir efeito quando
as circunstâncias e os usos autorizarem, independentemente de previsão legal ou contratual
específica?

Entende-se que não. O silêncio puro e simples é o nada, e o nada não pode ser
interpretado de acordo com os usos e costumes ou as circunstâncias. Não se interpreta o silêncio,
o nada.

Com efeito, Oliveira Ascensão leciona que o silêncio, como o nada juridicamente
falando, não comporta interpretação. O que comporta interpretação são os fatos, as
circunstâncias, que rodeiam o silêncio, para se saber se se está realmente diante do silêncio, da
ausência de manifestação, ou diante de algum outro tipo de manifestação da vontade
(manifestação tácita ou implícita). 37 Noutros termos, interpretam-se as circunstâncias, para saber
se houve silêncio mesmo ou não. O silêncio em si, como nada traduz, não comportaria
interpretação.

O silêncio, portanto, só pode ganhar relevância jurídica em casos excepcionais,
quando houver previsão legal ou contratual para que o simples silêncio produza efeito jurídico.

Quando o art. 111 do Código Civil proclama a possibilidade de o silêncio produzir
efeito jurídico, não se pode ler ou entender tal dispositivo como lançando uma espécie de regra
geral, que permite a extração de efeitos jurídicos do silêncio. Ao contrário, a melhor interpretação
é no sentido de que o silêncio, como regra, não pode produzir efeito jurídico, salvo por exceção,
quando as circunstâncias ou os usos autorizarem (leia-se, lei ou contrato prevendo efeito jurídico
para o silêncio).

Nessa linha, Caio Mário da Silva Pereira, v.g., aponta que, por via de regra, o
silêncio é a ausência de manifestação de vontade, e, como tal, não produz efeitos. Mas, em

37 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v.2, p. 40.
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determinadas circunstâncias, pode significar atitude ou comportamento, e conseqüentemente,
produzir efeitos jurídicos.38

Também o clássico Vicente Ráo segue na mesma direção:

Na realidade, o silêncio só produz efeitos jurídicos quando, devido às circunstâncias ou
condições de fato que o cercam, a falta de resposta a interpelação, ato ou fatos alheios,
ou seja, abstenção, a atitude omissiva e voluntária de quem silencia induz a outra parte,
como a qualquer pessoa normalmente induziria, à crença legítima de haver o silente

revelado, desse modo, uma vontade seguramente identificada.39

A regra do art. 111 do Código Civil de 2002, portanto, não cuida de um silêncio
simples. Ao silêncio, para ter valor jurídico, é necessário se agregar algo mais, agregar
"determinadas circunstâncias", que seriam justamente a previsão legal (aqui incluído os usos) ou
previsão contratual, atribuindo efeito jurídico ao silêncio. 

Pode-se arrematar: o art. 111 do Código Civil só admite valor jurídico ao silêncio
quando este se faz acompanhar de outras circunstâncias, quais sejam: previsão legal, aqui
incluídos os usos, ou contratual, conferindo efeito jurídico ao silêncio. 40

5. CONCLUSÃO

Após essas breves considerações se podem ser lançadas as seguintes conclusões:

a) o silêncio puro é o nada, não traduz ação, não traduz ato jurídico, não é
manifestação de vontade;

b) a confusão que reina na matéria decorre do fato de que muitos autores vêem no
silêncio uma forma de declaração tácita ou implícita de vontade, como é o caso de Domingues de
Andrade, que aponta que o silêncio pode ser tido como comportamento concludente no sentido
da aceitação da proposta. E outros até mesmo vêem nele declaração expressa de vontade, quando
a hipótese é prevista contratualmente, como é o caso de Cabral de Moncada;41

38 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. v.1, p. 483.
39 RÁO, Vicente. Ato jurídico. p. 123-124. 
40 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Código Civil comentado. v. 2, p. 70, aponta, a respeito da produção de efeitos
jurídicos por parte do silêncio, no âmbito do art. 111 do CC, que é preciso existir um dever jurídico de manifestação
que emane da lei ou de circunstâncias ou de usos, ou, ainda, do contrato. Outros autores, parecem, implicitamente,
chegar à mesma conclusão. É o caso de Silvio Venosa, em Direito civil, v. 1, p. 330, para quem o puro silêncio só
vale se a lei assim o determinar ou se vier acompanhado de outros fatores externos, como, v.g., cláusula contratual.
E de Rose Melo Venceslau, em A parte geral do novo Código Civil: estudos na perspectiva civil-constitucional, p.
196-197, que admite efeito jurídico ao silêncio de acordo com as circunstâncias, citando como exemplo a existência
de cláusula contratual. 
41 RÁO, Vicente. Ato jurídico, p. 123, nessa linha, anota que segundo alguns autores, constitui o silêncio uma
subespécie da declaração expressa da vontade; entendem outros, no entanto, que a uma subespécie de declaração
tácita equivale.
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c) é preferível, todavia, separar o silêncio, que é o nada, das declarações implícitas ou
tácitas, isolando o silêncio destas outras formas de manifestação de vontade, partindo-se para o
entendimento de que ao silêncio, excepcionalmente, em razão de previsão legal (aqui incluídos
os usos) ou contratual, ligam-se efeitos jurídicos. Segundo Oliveira Ascensão, o silêncio, mesmo
quando juridicamente valorado na lei ou no contrato, não pode ser tido como ato ou negócio
jurídico ou como manifestação de vontade: o silêncio é o nada, mas do nada a lei ou contrato
extraem efeitos jurídicos;

d) ainda a respeito da diferença entre silêncio e declarações tácitas, cabe anotar que
nestas se inferem, indiretamente, de determinados comportamentos externos, a vontade negocial,42

enquanto aquele não traduz nenhum comportamento ou manifestação de vontade. Com isso, o
silêncio não se confunde com a declaração tácita, pois nesta há comportamentos, existem
determinadas formas de manifestação de vontade, ou usam-se comportamentos para se inferir
determinada manifestação de vontade, enquanto o silêncio configura ausência de comportamento
ou de manifestação;43

e) o art. 111 do Código Civil de 2002 não tem a abrangência que sua literalidade
parece lhe conferir: o silêncio, como nada, só pode produzir conseqüências jurídicas quando as
circunstâncias o autorizarem: leia-se, quando houver previsão contratual ou legal conferindo
relevância ao silêncio.
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A REVISÃO DE ERRO MATERIAL NO MOMENTO DO PAGAMENTO
DO PRECATÓRIO JUDICIAL

FÁBIO MURILO NAZAR*

REVISÃO DO CÁLCULO DO PRECATÓRIO

O ente público detentor de personalidade exerce seus direitos e deveres na ordem
jurídica a partir de uma base dogmática consubstanciada num regime de prerrogativas e sujeições
ao qual a doutrina dá o nome de "regime jurídico-administrativo".

O fundamento básico do regramento jurídico-administrativo é a busca do equilíbrio
entre o regime das liberdades, que garante ao cidadão comum um espaço de autonomia privada
frente ao Estado, protegendo-o em seus direitos individuais segundo a inspiração do princípio da
legalidade e, por outro lado, o exercício do poder soberano estatal que em nome da supremacia
do interesse público dota o Estado de uma série de prerrogativas e privilégios a fim de que o
direito aplicado ao particular seja derrogado em prol da consecução do bem comum.

Maria Sylvia Di Pietro ao tratar da relação jurídica administrativa leciona que 

"daí a bipolaridade do direito administrativo: liberdade do indivíduo e autoridade da
Administração; restrições e prerrogativas. Para assegurar-se a liberdade, sujeita-se a
Administração Pública à observância da lei; é a aplicação, ao direito público do princípio
da legalidade. Para assegurar-se autoridade da Administração Pública, necessária a
consecução dos seus fins, são-lhe outorgadas prerrogativas e privilégios, que lhe
permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular."1

As prerrogativas estatais são concessões especiais dadas ao poder público a fim de
que o mesmo cumpra o anseio da coletividade. Derrogam o direito comum e concedem ao Estado
uma série de regalias na relação de direito subjetivo e dever jurídico em que o mesmo se encontra
presente, vantagens que não são concedidas em igual graduação às relações jurídicas travadas
meramente entre particulares. Apresentam-se através de restrições ao exercício dos direitos
individuais na via do poder de polícia, ou mediante privilégios que asseguram ao organismo
dotado de soberania a execução e prestação de serviços públicos de modo adequado. Derrogam o
direito comum concedendo ao Estado regalias na relação de direito subjetivo e dever jurídico.

* Procurador do Estado de Minas Gerais. Professor da Faculdade de Direito Arnaldo Janssen. Pós-graduado em
Direito Público pelo Centro Universitário Newton de Paiva. Mestrando em Direito de Empresa pela FDMC.
Advogado.
1 Direito administrativo. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 65.
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Cretella Júnior define as prerrogativas estatais como "as regalias usufruídas pela Administração,
na relação jurídico-administrativa, derrogando o direito comum diante do administrador, ou, em
outras palavras, são faculdades especiais conferidas à Administração, quando se decide a agir
contra o particular."2

Vários são os privilégios outorgados ao Estado, dos quais podemos citar a presunção
de veracidade dos atos administrativos, a imunidade tributária, o poder de expropriar, a autotutela
e a autoexecutoriedade, o poder de alterar ou resilir unilateralmente os contratos administrativos,
dentre outros tantos que repercutem nos mais variados ramos do direito. 

O processo civil, por sua vez, é impregnado de uma série de vantagens conferidas ao
ente público quando o mesmo está em litígio. Como exemplo, há a concessão do prazo em
quádruplo para contestar e em dobro para recorrer (artigo 188 do CPC); a impossibilidade de
concessão de tutela de urgência que defira valor pecuniário ao servidor público em face de sua
reclassificação funcional (artigo 1° da Lei nº 9.494/97); juízo privativo na esfera federal, a partir
da estrutura da Justiça Federal que é especializada no julgamento de questões envolvendo
entidades públicas da União; o duplo grau de jurisdição (artigo 475 do CPC); a desnecessidade
de pagamento ou antecipação das despesas judiciais pela prática de seus atos processuais (artigo
27 do CPC); a não aplicabilidade da Lei nº 9.099/95 aos feitos em que participam os entes
públicos; a previsão de procedimento próprio para as execuções fiscais, descrito na Lei nº
6.830/80; enfim inúmeras são as vantagens dadas ao poder público quando este se apresenta em
juízo como autor, réu ou terceiro nos feitos tramitados sob o rito ordinário, sumário ou especial,
em que se busca a tutela declaratória, de execução ou cautelar. 

Um dos privilégios conferidos ao Estado está consubstanciado no direito subjetivo de
pagar suas obrigações pecuniárias, após condenação em processo judicial, na via do precatório.
A sistemática da execução judicial das obrigações pecuniárias deferidas em desfavor do ente
dotado de soberania será regida segundo o artigo 100 da Constituição Federal, regra específica
que dá ao administrador público um prazo maior de pagamento após a apuração do "quantum
debeatur" em razão da necessidade da previsão da receita e fixação da despesa no orçamento
(artigo 100, § 1°, da CF/88 c/c art. 165, III, da CF/88). 

Assim o disposto no artigo 100, caput, da Constituição de 1988, in verbis:
"Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela
Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim". 

Cabe expender que, ao contrário da interpretação literal que se possa fazer do referido
artigo 100, caput, da CF/88, mesmo os créditos de natureza alimentar deverão ser requisitados
mediante precatório, havendo para eles a prerrogativa de não se submeterem à ordem cronológica
estabelecida para os de natureza comum, formando, os alimentares, ordem cronológica específica
e autônoma, conforme ficou assentado na súmula nº 655 do Supremo Tribunal Federal: "A
exceção prevista no artigo 100, caput, da Constituição, em favor dos créditos de natureza

FÁBIO MURILO NAZAR - A revisão de erro material no momento do pagamento do precatório judicial

2 Revista de Informação Legislativa, n. 97, p.13.
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alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da
ordem cronológica dos requisitórios decorrentes de condenações de outra natureza". 

Outrossim, a regra do precatório judicial visa garantir e preservar a igualdade entre os
credores a partir da instauração de ordem cronológica de preferência que não pode ser quebrada
sob pena de seqüestro da importância pelo Poder Judiciário. O precatório privilegia os princípios
da igualdade (art. 5º, caput, da CF/88) e da impessoalidade (art. 37, caput, da CF/88), impedindo
tratamento diferenciado aos credores do Estado. Neste sentido Alexandre de Moraes se posiciona,
afirmando que 

"a Constituição Federal, em seu art. 100, disciplina os pagamentos devidos pela Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, em virtude de sentença judiciária, com a finalidade de
assegurar isonomia entre os credores, impedindo, desta forma, em consonância com o
princípio da impessoalidade, consagrado no art. 37 do Texto Magno, qualquer espécie de
favorecimento, seja por razões políticas, seja por razões pessoais,"3

posição que foi seguida pelo Pretório Excelso em decisão da relatoria do Ministro
Celso de Mello: 

"A norma consubstanciada no art. 100 da Carta Política traduz um dos mais expressivos
postulados realizadores do princípio da igualdade, pois busca conferir, na concreção do
seu alcance, efetividade à exigência constitucional de tratamento isonômico dos credores
do Estado."4

Ao contrário do que ocorre com o particular, que, após as mudanças do estatuto
processual que instauraram o processo sincrético, deve pagar seu débito pecuniário logo após o
acertamento do valor devido, sob pena de não o fazendo sofrer uma série de efeitos jurídicos
negativos dos quais se incluem a multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil e a
constrição judicial de seus bens móveis ou imóveis a fim de honrar a dívida expressa em dinheiro,
o Estado na forma do artigo 100 da Constituição Federal, combinado com o artigo 730 do Código
de Processo Civil, após o encerramento do processo de conhecimento e instauração pelo credor
da execução por quantia certa, será citado para apresentar embargos do devedor no prazo de 30
dias e, após acertado o valor, o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do
tribunal competente, fazendo-se a quitação na ordem de apresentação do precatório e à conta do
respectivo crédito, vedada a designação de casos e de pessoas nas dotações orçamentárias. 

Hely Lopes Meirelles ao tratar do precatório judicial, leciona que 

"o Código de Processo Civil contém seção especial para a execução contra a Fazenda
Pública, estabelecendo as regras para o pagamento das requisições judiciais, na ordem
de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. Isto significa que caberá
ao Poder Público providenciar os recursos necessários à execução, que se realiza sem
penhora de qualquer bem público."5

Assevere-se que o regramento do precatório, por si só já é um privilégio concedido
ao Estado frente ao seu credor processual em razão da necessidade de não se inviabilizar o
cumprimento, pelo ente público, de suas funções e serviços. A eventual possibilidade de penhora
de bens públicos ou de pagamento imediato da dívida, como ocorre com o particular, traria

3 Direito constitucional. 23.ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 594.
4 Tribunal Pleno, Adin nº 584/PR, Medida Cautelar. DJ de 22.05.92, p. 7.213.
5 Direito administrativo brasileiro. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 450.
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insegurança financeira ao Estado, que poderia ver-se sem meios de honrar seu compromisso de
fomento e financiamento das necessidades coletivas. A necessidade de prévia dotação
orçamentária autoriza o planejamento do pagamento do precatório, consubstanciando o princípio
da prévia dotação orçamentária prevista no artigo 165, inciso III, do texto constitucional em vigor.
Manoel Antônio Teixeira Filho nos instrui que 

"pensar em citação para pagar ou garantir patrimonialmente a execução, corresponde
ignorar os princípios constitucionais da universalidade e da anualidade orçamentária, ou,
até mesmo, a violentá-los. [...] A apresentação do precatório - requisitório é, pois,
indispensável para que a administração pública possa elaborar, adequadamente, o seu
orçamento, na medida em que, dessa maneira, terá elementos concretos que lhe
possibilitem realizar uma estimativa - o mais perto possível da realidade - do montante
de suas despesas no exercício seguinte e, desse modo, programar a correspondente
receita."6

Ainda no que tange ao pagamento do precatório, a fim de se evitar o depósito de
importância superior ao efetivo débito, o ordenamento jurídico pátrio determina ao presidente do
tribunal competente a revisão do erro de cálculo que porventura tenha ocorrido quando da
liquidação da sentença transitada em julgado a fim de expurgar da conta liquidada no juízo de
origem parcela que não foi deferida pelo decisum. Trata-se de prerrogativa indispensável, pois
evita o enriquecimento sem causa e privilegia a probidade e a moralidade administrativa,
reafirmando a coisa julgada material que fora desrespeitada no momento de aferição da conta a
ser paga.

O art. 1º-E da Lei nº 9.494/97 autoriza e impõe, por ato de ofício do Presidente do
Tribunal que expediu o precatório, o dever de proceder à correção de erros materiais havidos em
cálculos judiciais afetos às contas elaboradas pelas partes, ou mesmo pelos contadores judiciais,
com o escopo único de aferir o correto valor a ser pago pelo ente público. Assim o disposto no
art. 1º-E da Lei nº 9.494/97, in verbis: "São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de
ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes
de seu pagamento ao credor. (NR)".

Antes de adentrarmos na argumentação e fundamentação jurídica que autorizam a
revisão da conta a ser cobrada na execução processada na via do precatório judicial, como
primeiro ponto, devemos configurar o conceito de erro de cálculo que autoriza a correção pelo
presidente do tribunal competente, separando-o do chamado critério de cálculo, cuja
jurisprudência dominante não concede o poder de revisão, entendendo não se tratar de erro
propriamente dito. 

Critério de cálculo ocorrerá sempre que a conta de liquidação contiver elementos que
não foram descritos expressamente na decisão de mérito transitada em julgado, mas foram
aplicados, quando da apuração do valor devido, nos moldes da lei, para o suprimento da lacuna
decisória. Por exemplo, a hipótese da aplicação de correção monetária a partir de data distinta da
fixada em lei ou prevista na jurisprudência dominante em razão de a sentença apenas determinar
sua aplicabilidade sem fixar data certa para isto. Outro caso seria o da aplicação ao débito inerente
à diferença de vencimentos dos servidores públicos de taxa de juros mensal de 1%, nos termos
do Código Civil de 2002, ao contrário da taxa legal de meio por cento ao mês, fixada no art. 1º-

6 Execução no processo do trabalho. 2.ed. São Paulo: LTR, 1991, p. 205, 506.
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F da Lei nº 9.494, já que a sentença apenas se referiu à aplicação de juros moratórios sem
determinar a taxa efetivamente devida. De fato, o critério de cálculo transita em julgado, após sua
homologação na liquidação de sentença, sem possibilidade de revisão, pois, diante da
aplicabilidade de um critério que supre lacuna da sentença de mérito, não se pode alterar o cálculo
de liquidação em razão de aí não se conter erro, mas mero critério que foi escolhido pelo Estado
juiz no momento em que houve a homologação do cálculo que serviu de base para a expedição
do precatório.

Já o erro de cálculo existirá sempre que a conta de liquidação homologada pelo juízo
contiver elemento diverso do estipulado expressamente pela sentença de mérito transitada em
julgado. Sempre que a decisão de mérito contiver critério objetivo de apuração do valor, a conta
que for contrária ao elemento objetivo fixado pelo decisum será eivada de erro material, pois o
que transita em julgado é a decisão de mérito e não a conta erroneamente homologada. O erro de
cálculo, que é espécie de erro material, é aquele que pode ser visto por intermédio de critérios
objetivos, devendo ser identificável pelo sujeito médio e que não corresponde, de modo evidente
e inequívoco à verdadeira intenção do magistrado posta na sentença.

Exemplificativamente, podemos citar o caso de a decisão de mérito transitada em
julgado ter determinado, expressamente, que caberá a aplicação de correção monetária ao crédito
somente após o ajuizamento da demanda, quando é sabido que a regra geral da correção
monetária é dar-se a partir do fato que substancia a pretensão acolhida. Neste caso, se a conta
apresentada na liquidação e homologada pelo juízo da execução se fizer de modo diverso,
atualizando o crédito em data diferente da definida no julgado de mérito que originou a execução,
haverá típico erro de cálculo que autorizará a revisão da conta a qualquer momento, pelo
presidente do tribunal competente. O juízo objetivo inscrito na sentença, indiscutível e imutável,
não pode ser desrespeitado no cálculo de apuração do valor a ser pago ao credor, sob pena de
condescendência com o erro material típico.

Observe que erro de cálculo não é apenas o equívoco aritmético, mas também toda e
qualquer violação ao critério objetivamente descrito na sentença quando da apuração do quantum
debeatur, já que por erro deve se compreender toda a anomalia na apreensão da realidade dos
fatos, cuja natureza é de vício do consentimento, em razão do equívoco a propósito de
determinado evento material. Humberto Theodoro Júnior define o erro de cálculo como "vícios
que se percebam à primeira vista e sem necessidade de maior exame, tornando evidente que o
texto da decisão não traduziu 'o pensamento ou a vontade do prolator da sentença'. A correção do
erro, in casu, poderá ser feita a requerimento da parte, ou, ex oficio, pelo juiz (Código de Processo
Civil, art. 463, I)."7

Toda a discrepância entre a representação do fato objetivo narrado na formação do
documento sentencial meritório que traduz o pensamento e a vontade do prolator da decisão e o
cálculo que serviu de base para a execução não poderá ser visto senão como erro material
reconhecível de ofício pelo presidente do tribunal no caso do precatório. 

Merece referência a dogmática de Carlos Valder do Nascimento: 

"Ora se o juiz homologa cálculos com erro, pressupõe-se que, embora não seja
manifestação inequívoca da sua vontade, o fez por desconhecimento, por irreal

7 Curso de direito processual civil. 47.ed. São Paulo: Forense, 2007. p. 577
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percepção do fato, de modo que seu ato contempla o âmago da questão, isto é, sua causa
material. E assim configurando discrepância entre sua vontade e a veiculada no próprio
conteúdo de sua decisão, torna-a defeituosa. Decorrente disso, o erro de cálculo ou
mesmo de sua atualização deve ser corrigido de ofício pelo Judiciário. Ele não reproduz
a vontade do magistrado nem o estado pode cobri-lo com o manto do trânsito em
julgado. Mesmo homologado nessas circunstâncias, porque ato nulo, não irradia efeitos
jurídicos definitivos. Pela sua não inserção na relação processual válida, pode ser
recomposto, com vistas ao restabelecimento da sua exatidão a qualquer tempo. O que
importa é que se persiga, sem limitação temporal, a eliminação da incerteza presente no
vínculo jurídico, sendo insubsistente o processo se tal desiderato não for atingido em
toda a sua plenitude. Não é sem razão que Calamandrei assevera que o fim do processo
é a garantia da observância prática do direito objetivo."8

A possibilidade de revisão do erro de cálculo traz em si a preservação do justo valor
atribuído às partes pela sentença de mérito. Não se pode atribuir ao ato processual meramente
homologatório do cálculo o poder de ofender ou alterar a vontade manifestada pelo juízo quando
da sentença condenatória da obrigação de pagar. Ainda que posteriormente homologado, o
cálculo que se afasta da decisão de mérito rejeita seu substrato original que é a vontade descrita
pelo juízo na fase de conhecimento. Quando a conta homologada destoa do critério objetivo
sentencial a tal ponto de gerar um valor por vezes absurdo, muito acima do efetivamente
determinado no comando sentencial de mérito, por mais forte razão a revisão deste cálculo deve
dar-se, especialmente em se tratando de precatório judicial, cujo interesse público de pagar a justa
condenação sobreleva-se frente ao interesse particular de receber uma quantia indevidamente
homologada pelo juízo da execução. Decisão homologatória incongruente com a sentença
transitada em julgado não recebe o condão de se tornar imutável possibilitando a correção do erro
de cálculo em respeito ao justo valor definido na sentença. 

Definido o que vem a ser o erro de cálculo, cumpre-nos expender argumentação
jurídica que autorize a sua revisão pelo presidente do tribunal competente, a qualquer momento,
mesmo após a fase de homologação da conta liquidada.

Como dito alhures, o art. 1º-E da Lei nº 9.494/97, autoriza e atribui ao presidente do
tribunal que expediu a ordem de pagamento na via do precatório, por ato de ofício, a atribuição
de rever a conta homologada pelo juiz da execução com o escopo de aferir o correto valor a ser
pago no precatório, resgatando, por conseguinte, a declaração feita pelo juízo de mérito no
processo de conhecimento. Cabe aqui ponderar que a despeito de os atos praticados pelo
presidente do tribunal no que concerne ao processamento e pagamento do precatório, em regra,
não ter caráter jurisdicional, mas meramente administrativo (Súmula nº 311 do Superior Tribunal
de Justiça), por expressa imposição legal será esta autoridade pública a competente para prover a
revisão quando existir erro de conta, o que faz pensar que, neste caso específico, o ato revisional
praticado pelo presidente é dotado de jurisdição.

Há que se ter em mira que o disposto para o precatório não é novidade jurídica, pois
no mesmo passo, e há tempos, o Código de Processo Civil (CPC) disciplina sobre a não aplicação
da teoria da coisa julgada aos erros materiais, dos quais um de seus exemplos típicos é o erro de
cálculo. O art. 463 do CPC assim dispõe, in verbis: "Art. 463 - Publicada a sentença, o juiz só
poderá alterá-la; I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais,

8 Execução contra a fazenda pública. São Paulo: Forense, 2000. p. 29 e ss.
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ou lhe retificar erros de cálculo". No mesmo norte o artigo 143 do Código Civil de 2002 que
autoriza e obriga à alteração da declaração de vontade quando houver erro de cálculo, permitindo
sua retificação quando os mesmos forem formulados de maneira equivocada frente à sentença
meritória. Assevere-se que por ser o ato processual modalidade de ato jurídico, aplica-se, em sua
plenitude, a disposição da lei civil à situação trazida à luz.

No caso específico de Minas Gerais, os artigos 1º e 2º da Portaria nº 1.527/2003 do
Tribunal de Justiça mineiro, instrumento jurídico que regulamenta o funcionamento da Central de
Conciliação de Precatórios, órgão incumbido da conciliação e pagamento das requisições de
precatórios comuns e alimentares tomadas contra o poder público, determina que os valores a
serem pagos, serão conferidos antes de seu pagamento, devendo ser sobrestado o precatório
quando houver impugnação de uma das partes fundada em erro material, tudo para evitar e
expurgar desacertos nas contas de liquidação dos processos que ensejaram o requisitório. 

O erro de cálculo pode ser revisto a qualquer momento, não se sujeitando a nenhum
limite temporal, não se lhe aplicando os institutos da preclusão, decadência ou prescrição. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona a este respeito, como se verifica nos
julgados ora transcritos:

"PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CÁLCULOS -
HOMOLOGAÇÃO - ERRO MATERIAL - RETIFICAÇÃO - COISA JULGADA -
OFENSA - INOCORRÊNCIA. "Em sede de liquidação de sentença, embora
homologados os cálculos por decisão com trânsito em julgado, é admissível a retificação
da conta se constatada a ocorrência de erro material, sem que de tal providência resulte
ofensa á coisa julgada. Inteligência do art. 463, inciso I, do CPC - Precedentes deste
Tribunal - RESP. 53.223/SP e RESP. 7.467/SP - Recurso especial não conhecido."9

"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO. NÃO OFENSA A COISA JULGADA. A coisa julgada abarca o
dispositivo da sentença exeqüenda, não os cálculos eventualmente feitos pelo contador,
que podem conter erros intoleráveis, ainda que não impugnados em tempo oportuno pela
parte interessada. Recurso conhecido e não provido."10

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ERRO MATERIAL. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não viola o art. 535
do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou,
entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2. O
aresto atacado abordou todas as questões necessárias à integral solução da lide,
concluindo, no entanto, que o erro de cálculo é corrigível a qualquer tempo, até mesmo
de ofício, não implicando ofensa à coisa julgada. 3. A correção monetária, em sede de
precatório complementar, deve restringir-se ao período compreendido entre a data da
homologação dos cálculos anteriores, que deram origem ao último precatório pago, e a
data do seu efetivo pagamento. 4. Nessa sistemática, os critérios adotados para a
elaboração da primeira conta tornam-se irrelevantes no momento da elaboração do
cálculo para a expedição do precatório complementar. 5. A decisão agravada está em
consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que são

9 Resp nº 67.013/SP. Relator Ministro Vicente Leal, 6ª Turma.
10 Resp nº 127.426/SP. Relator Ministro Edson Vidigal, 5ª Turma.
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indevidos os juros moratórios nos precatórios complementares, se satisfeito o pagamento
dentro do prazo estipulado pela Constituição Federal em seu art. 100, § 1º, ou seja, no
período constante entre 1º de julho de um ano (momento da inscrição do precatório) e

31 de dezembro do ano seguinte. 6. Agravo regimental desprovido."11

"PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS COMPENSATÓRIOS. EXCLUSÃO.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA, SE O
PAGAMENTO OCORRE FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. [...] 5. O erro
material caracteriza-se pelo equívoco de escrita ou de cálculo, sobre a conta
homologada, hábil a representar a manifestação viciada da vontade, e pode ser sanado a
qualquer tempo, para subtrair os juros moratórios e compensatórios da conta do
precatório complementar, sem que se ofenda a coisa julgada, hipótese em que o próprio
Tribunal a quo entendeu inocorrente. 6. Recurso especial desprovido."12. No corpo do
decisum ora citado, restou afirmado pelo Eminente Relator Ministro Luiz Fux que "Com
efeito, o erro material pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive para subtrair os juros
moratórios e compensatórios da conta de precatório complementar, sem que se ofenda a
coisa julgada, até porque a correção do erro constitui mister inerente à função
jurisdicional".

A análise da legalidade do ato praticado pelo presidente do tribunal competente, não
pode fugir à apreciação de outros princípios jurídicos descritos no plano constitucional e
infraconstitucional, aplicáveis ao caso debatido, pois a interpretação dos dispositivos citados
alhures, que autorizam a revisão de conta judicial tida com erro material, deve dirigir-se para o
fim de possibilitar a correção do cálculo apresentado pelas partes quando o mesmo apresente
vício, já que na aplicação da lei, deve-se ter em mira o fim social a que se dirige e à exigência do
bem comum, nos termos do artigo 5º da LICC que de modo peremptório aponta que "na aplicação
da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum".

Permitir a retificação dos erros constantes nos cálculos judiciais é privilegiar o bem
comum que se mostra no interesse público de evitar o enriquecimento sem causa do credor, que
receberia valor indevido e, por vezes, consideravelmente maior, face à aplicação de critério
contrário ao expressamente determinado no decisum de mérito transitado em julgado. 

O art. 884 do Código Civil de 2002 disciplina que "aquele que, sem justa causa, se
enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a
atualização dos valores monetários". A vedação ao enriquecimento sem causa significa em último
plano a preservação dos valores da boa-fé e da eticidade que são princípios norteadores de todo
o sistema jurídico. Ademais, o Código de Processo Civil imputa às partes o dever de proceder
com lealdade e boa-fé (artigo 14, II), reputando como litigante de má-fé aquele "que alterar a
verdade dos fatos" (art. 17, II, do CPC). Formular conta diversa da definida em sentença significa,
em última análise, uma alteração da verdade do decisum, contrariando a boa-fé, a probidade e a
ética processual. 

Ainda que homologada a conta na fase de liquidação, caberá a correção da falha a
qualquer momento, pois a manutenção do erro de conta atenderá exclusivamente ao interesse
particular do credor que se beneficiou pela má e equivocada liquidação do quantum debeatur e

11 Agravo Regimental no Resp nº 790.282/MT. Relatora Ministra Denise Arruda, 1ª Turma. Julgado em 05.09.2006
e publicado o acórdão no Diário da Justiça de 05.10.2006, p. 259.
12 Resp. nº 652.981/GO, 2004/0065772-9, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em 09.11.2004,
publicado no Diário da Justiça de 29.11.2004, p. 263.
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não ao interesse da população representada sob o manto do ente público que terá sobrecarregado
seu erário em razão de uma dívida extremamente majorada quando da expedição do precatório.
O erro de conta, ainda que esta tenha sido homologada pelo juízo da execução, é vício da vontade
que sobrecarrega todos em atenção ao egoístico interesse de um, ou de alguns, credores
específicos que pretendem se locupletar com a falha judicial.

Na visão da teoria da preponderância dos interesses em conflitos, que serve de norte
para a interpretação das normas jurídicas em face da análise constitucional que deve ser dado ao
tema, vislumbra-se que, no caso pontificado, deverão prevalecer os princípios da moralidade
pública, probidade administrativa, segurança jurídica pela manutenção da decisão de mérito
havida no processo de conhecimento e da supremacia do interesse público em detrimento do
exclusivo interesse da parte credora em receber valor maior que o efetivamente devido, por força
de um erro de cálculo praticado pelo juízo, pela parte contrária ou até mesmo por ato do credor,
quando da liquidação da sentença. 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular nos indica que o
axioma social é representado, neste fato estudado, pela proteção ao erário público que se sobrepõe
à idéia do valor individual. Quando, nas relações jurídicas o interesse da sociedade entra em rota
de colisão com o exclusivo interesse da parte, deve prevalecer o primeiro, não podendo o direito
individual equiparar-se aos direitos sociais já que o homem vive em sociedade e não isolado em
uma ilha. José dos Santos Carvalho Filho doutrina que

"desse modo, não é o indivíduo em si destinatário da atividade administrativa, mas sim
o grupo social num todo. Saindo da era do individualismo exacerbado, o Estado passou
a caracterizar-se como o Welfare State (Estado/bem-estar), dedicado a atender ao
interesse público. Logicamente as relações sociais vão ensejar, em determinados
momentos, um conflito entre o interesse público e o interesse privado, mas, ocorrendo
esse conflito, há de prevalecer o interesse público. Trata-se de fato, do primado do
interesse público. O indivíduo tem que ser visto como integrante da sociedade, não
podendo os seus direitos, em regra, serem equiparados aos direitos sociais."13

O princípio da supremacia do interesse público inspira o legislador no momento da
produção legislativa e vincula o administrador no momento de sua atuação, bem como o Poder
Judiciário no instante de julgar, pois, como bem disse Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "o Direito
deixou de ser apenas instrumento de garantia dos direitos do indivíduo e passou a ser visto como
meio para consecução da justiça social, do bem comum, do bem-estar coletivo."14 Está aí a razão
da supremacia da instância pública sobre a meramente particular.

Decorrente do princípio da supremacia do interesse público, ressai o dever de
moralidade descrito no caput do artigo 37, da Constituição Federal de 1988. A moralidade nos
leva à idéia de que nas relações jurídicas em que esteja presente a Administração Pública, através
de suas três funções de poder (executivo, legislativo e judiciário), deve prevalecer o padrão ético
de conduta das partes. Todo e qualquer ato que imponha ao erário público o dever de pagar mais
do que o devido é imoral, pois causa prejuízo patrimonial ao erário em razão de sua lesividade.
Ressalte-se que o devido no caso concreto é o percentual de valor fixado na sentença de mérito
surgida no processo de conhecimento e não na decisão homologatória do cálculo viciado. Note-
se que a lesividade é o pressuposto objetivo da moralidade administrativa, pois todo ato causador

13 Manual de direito administrativo. 16.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.  p. 25.
14 Direito administrativo. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 62.
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de dano efetivo ou presumido ao erário público é imoral. Pagar mais que o devido por um vício
de contabilidade é comungar com a improbidade administrativa.

Outrossim, o ordenamento jurídico brasileiro impõe a pena de ilicitude, por abuso de
direito, a todo o ato que vá de encontro ao fim social (princípio da supremacia do interesse
público sobre o particular) e aos padrões éticos de conduta (moralidade), nos moldes do art. 187
do CC/02, que trata dos atos ilícitos, in verbis: "Art.187 - Também comete ato ilícito o titular de
um direito que, ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes".  

Ora sendo ilícito o ato de apresentação de conta pelo credor em patamares diversos
do estipulado na decisão transitada em julgado, o ato de homologação desta conta pelo juízo da
execução não produzirá qualquer efeito, posto que nulo de pleno direito (art. 166 do Código Civil
de 2002) em razão de sua ilicitude pela violação ao princípio da moralidade e da supremacia do
interesse público.

Sendo ilícito o ato de cálculo contrário aos termos da sentença, este não poderá gerar
nenhum direito aos credores, pois, como é sabido, do ato ilícito decorrem apenas e tão somente
deveres jurídicos à pessoa que o cometeu, não podendo vislumbrar a presença de prerrogativas
ou direitos subjetivos à parte que atuou contrariamente ao Direito posto.

Na liquidação do precatório, deve-se seguir a decisão de mérito e não o equivocado
cálculo apresentado pelo juízo ou pelas partes processuais. Desprezar a sentença alterando a coisa
julgada significa ferir o princípio da segurança jurídica, expresso no art. 5º, XXXVI da
Constituição da República, que assim dispõe, in verbis: "A lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Portanto, o valor a ser pago no precatório não pode se basear em uma conta que
despreza o comando sentencial. Autorizar o agir de maneira diversa significaria violar os efeitos
da indiscutibilidade e da imutabilidade da coisa julgada havida em sentença de mérito, nos
moldes dos arts. 467 do CPC, "denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável
e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário"; e do 475-G do
diploma processual que assim dispõe, "É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou
modificar a sentença que a julgou". Aderir ao cálculo errôneo, dando-lhe o caráter de imutável é
desprezar o art. 468 do CPC, que nos indica: "a sentença que julgar total ou parcialmente a lide,
tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas". O erro de cálculo não pode
sobrepor-se à sentença de mérito transitada em julgado no processo de conhecimento, isto porque
entregue a prestação jurisdicional, o que se faz pela sentença de mérito na fase do conhecimento,
e não em cálculo errado, não se pode rediscutir questão já decidida, nos termos dos artigos 471 e
463 do Código de Processo Civil.

Ainda que não fosse nulo o ato de cálculo contrário aos termos do decisum, não
gerando o efeito de imutabilidade próprio da coisa julgada material, o ato de contabilidade
equivocado e todos os demais que dele decorrerem, poderão ser considerados inexistentes, pois a
execução baseada em cálculo viciado, ainda que homologado, não terá título judicial que a
embase. Toda execução tem como substrato um título judicial, que no caso do precatório é a
sentença de mérito do processo de conhecimento.  Assim o disposto no artigo 583 do Código de
Processo Civil: "Toda a execução tem por base título executivo judicial ou extrajudicial". Tendo
a execução se baseado em fundamento diverso do título judicial, os atos nela praticados, senão
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nulos, serão inexistentes em razão da falta de declaração judicial que lhe sirva de alicerce jurídico.
Não há execução sem título judicial que, repita-se, no caso do precatório é uma decisão judicial
de mérito tomada na fase processual de conhecimento, onde se faz o acertamento do
crédito/débito. É nesta decisão do juiz, e não na elaboração ou homologação do cálculo
equivocado, que houve à manifestação meritória da jurisdição. 

Por fim cumpre-nos deixar definido que não há que se falar em coisa julgada nas
decisões meramente homologatórias. A simples homologação do cálculo, especialmente quando
não houve discussão dos mesmos na via dos embargos do devedor (caso da Fazenda Pública) ou
impugnação (nos moldes do cumprimento da sentença) não traz em si a força da coisa julgada.

O próprio artigo 475-H, do Código de Processo Civil, parece ter dado ao ato
homologatório da conta judicial a condição de simples decisão interlocutória ao dispor que, in
verbis: "Art. 475-H - Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento". Ora, sendo uma
mera decisão interlocutória e incidental no processo, não tem o condão de modificar a sentença
de mérito levada a efeito na fase de conhecimento.

Assim, em conclusão, resta límpido o poder do presidente do tribunal competente
para a revisão do cálculo do precatório, no momento do seu pagamento, a fim de expurgar da
conta homologada na fase de liquidação da sentença os erros de cálculo encontrados, a fim de
preservar o interesse público frente ao interesse particular do credor estatal, sendo válida e
constitucional a decisão que determine a revisão da conta quando do adimplemento da dívida
pública. Não pode o Estado juiz comungar com o erro, sob pena de premiar o enriquecimento sem
causa do particular.
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AS OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER NO
ÂMBITO DO SISTEMA CARCERÁRIO NO ESTADO DE MINAS GERAIS:

requerimento de suspensão de eficácia de liminar e de sentença: posição da
Corte Superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

LEONARDO OLIVEIRA SOARES*

1. Contextualização. 2. Origem antidemocrática do
requerimento de suspensão. 2.1 Procedimento adequado ao
direito material. 2.2 Devido processo legal: necessária oitiva
prévia do Ministério Público na condição de parte autora do
processo. 3. Princípio Constitucional da Separação de
Poderes. 4. Posição da Corte Superior do egrégio TJMG. 5.
Efeito multiplicador/grave lesão à ordem, à economia e à
segurança pública. 6. Conclusão. 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

É cada vez mais intensa a propositura de ações coletivas pelo Ministério Público.1 Em
primeiro plano, pelo acesso incondicionado à jurisdição assegurado no art. 5º, inc. XXXV da
CF/88. Além disso, pelo reconhecimento, também constitucional, de que o Ministério Público é
instituição essencial à jurisdição, cuja competência envolve o ajuizamento de ações civis públicas
(art. 129, inc. III). Por fim, quiçá talvez o ponto mais relevante, pela tomada de consciência de
que a convivência humana pede mais de que apenas o respeito aos direitos individuais clássicos
(liberdade, igualdade e propriedade privada). 

2. ORIGEM ANTIDEMOCRÁTICA DO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO 

Durante o regime militar, por meio da lei nº 4.348/64, institui-se no direito pátrio o
denominado requerimento de suspensão. Primeiramente, aplicável às liminares proferidas no

* Procurador do Estado de Minas Gerais. Mestre em Direito Processual pela PUC-MG. Professor de Teoria Geral do
Processo e de Direito Processual Civil na FADIPA - Faculdade de Direito de Ipatinga. Advogado. 
1 É certo que a legitimidade para a propositura de ações dessa natureza não fica adstrita ao Ministério Público. No
texto, entretanto, restringir-se-á ao exame do requerimento de suspensão em ações civis públicas propostas por
aquele que, dentre os legitimados, indiscutivelmente figura no comum dos casos na condição de autor.
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procedimento de mandado de segurança.2 Hoje, o instituto3 se apresenta cabível para sustar efeitos
de decisões liminares proferidas em ações propostas contra o Poder Público ou quem lhe faça as
vezes.

Em vista do contexto político à época da criação do instituto, não falta quem sustente
sua inconstitucionalidade. Ao propósito, confiram-se as palavras do Desembargador Elpídio
Donizetti, em julgamento de Suspensão de Segurança pela Corte Superior do egrégio Tribunal de
Justiça de Minas Gerais: 

"...Gostaria de lembrar que essa possibilidade surgiu na Lei do Mandado de
Segurança nº 4.348, de 1964, mais precisamente, em 26 de junho de 64, no auge do
Governo Militar sangüinário, porque não queriam que os recursos fossem para os
órgãos destinatários, que são as câmaras cíveis, e resolveram cometer essa atribuição
aos presidentes de tribunais do país, ao entendimento - verdadeiro ou não, e, hoje,
quero crer que não se aplica mais - de que não poderiam manietar todos os
desembargadores integrantes de câmaras do país, mas poderiam, em 1964, manietar
todos os presidentes de tribunais de justiça, inclusive, do Supremo Tribunal Federal,
e lembrada por aquela, porque não dizer, revolta de alguns ministros do Supremo
Tribunal Federal, em razão das investidas do Governo Militar. Então, este art. 4º da
Lei 4.348 veio, para a Lei da Ação Civil Pública - também por obra e graça do
Governo Militar - no art. 12, a fim de permitir aos presidentes de tribunais que
suspendessem as liminares concedidas. Essa é a legalidade posta e, por questões,
talvez, de conveniência de determinados setores da comunidade jurídica, ainda não se
declarou a inconstitucionalidade deste artigo, porque ele afronta o princípio do
colegiado, atribuindo a um órgão administrativo, a presidência de um tribunal,
passando por cima das câmaras cíveis..."4

Para ficar com um único exemplo, não parece que a Lei nº 4.717/655 padeça de tal
mácula pelo fato de haver sido elaborada em período de ruptura institucional. Ou seja, não será o
regime político,6 sob cuja égide tenha sido produzida determinada lei, que levará necessariamente
a que se conclua pela compatibilidade desta ou não com o princípio constitucional do devido
processo legal. 

Se a origem histórica não leva obrigatoriamente à inconstitucionalidade do instituto,
nem por isso o intérprete se verá livre da obrigação de demonstrar a conformidade do
requerimento com o texto da carta política atual.  

LEONARDO OLIVEIRA SOARES - Ação civil pública e as obrigações de fazer e não fazer no âmbito do sistema carcerário no ...

2 Art. 4º da Lei nº 4.348/64.  
3 Art. 1º, caput da Lei nº 8.437/92. Não se irá examinar a possibilidade de suspensão de sentenças e acórdãos, com
apoio no art. 4º, § 4º da lei em questão. 
4 Trecho de voto no recentíssimo acórdão proferido pela eg. Corte Superior do TJMG. Na decisão, por maioria de
votos, ratificou-se decisão monocrática da Presidência que suspendera decisão judicial que impunha ao Estado de
Minas Gerais obrigação de transferir presos. Número do processo: 1.0000.08.472785-8/001(1), Relator:
CARREIRA MACHADO, Data do Julgamento: 14/01/2009, Data da Publicação: 15/05/2009.   
5 Referida lei disciplina o procedimento da ação popular, por meio da qual qualquer cidadão pode pedir, dentre
outras coisas, a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa.  
6 A respeito da relação entre normas processuais e regime político confira-se: MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Reformas processuais e poderes do juiz. São Paulo, Revista Jurídica, n. 306, abr. 2003. 
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2.1 PROCEDIMENTO ADEQUADO AO DIREITO MATERIAL

Além de garantia de acesso ao Poder Judiciário, o exercício de direito de ação volta-
se também contra o Poder Legislativo, ao qual incumbe7 a obrigação de criar procedimentos que
atendam ao direito material em disputa. 

Ora, se se reconhece a pertinência de procedimentos próprios para a disciplina de
conflitos envolvendo, v.g., direitos coletivos, não soará estranho que algo de próprio, específico se
encontre no âmbito de tais procedimentos. Bem ao contrário, a estranheza adviria exatamente da
criação de procedimento "dito especial", regido em sua inteireza pelas regras (inclusive as que cuidam
dos meios de impugnação das decisões, aí incluída a possibilidade de sustação de efeitos8) do
procedimento padrão.  

E a especificidade, ocioso dizer, deverá atender a legítimas expectativas tanto do
autor, quanto do réu.9

Em suma, o particular poderá ou não10 compatibilizar-se com a Constituição. Em si
mesma considerada, entretanto, a particularidade andará de mãos dadas com o conceito de ação
ora exposto. 

Notadamente quanto ao requerimento de suspensão11, poder-se-ia dizer que a pessoa
jurídica de direito público, na condição de ré, v.g. no bojo de ação civil pública, haveria de valer-
se ou de agravo, ou de apelação, conforme a natureza da decisão proferida. Ditos recursos12, sabe-
se, permanecem à disposição seja do autor, seja do réu para questionar o pronunciamento que lhes
tenha sido desfavorável. 

7 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007. p. 60-61.
8 V.g. art. 12 da Lei nº 7.347/85 que cuida do procedimento especial da ação civil pública. 
9 No prefácio de sua preciosa obra "Instituições de direito processual civil. 6.ed. rev. e atual. Malheiros, 2009",
Cândido Rangel Dinamarco confessa que o direito processual fora estudado longo tempo, inclusive por ele, a partir
da ótica do autor, sem a "corresponde preocupação pelos direitos do demandado". Mais adiante, aponta dispositivos
legais que conferem, a seu juízo, privilégios inconstitucionais à Fazenda Pública, a saber: 1) prazos privilegiados, 2)
ciência dos atos judiciais mediante vista dos autos (art. 236, § 2º) e não mediante publicação na imprensa, 3)
honorários de sucumbência arbitrados em níveis inferiores, 4) duplo grau de jurisdição obrigatório e 5) possibilidade
de sustação de efeitos da sentença em ação rescisória, apenas por parte da Fazenda Pública. Op. cit. p. 216 a 220. Ou
seja, nem mesmo o autorizado crítico das prerrogativas legais da Fazenda Pública arrola, entre as supostamente
inconstitucionais, a autorização legal para requerer-se ao Presidente do Tribunal a suspensão de decisões em análise
no presente texto. Em sentido oposto, especificamente quanto ao prazo diferenciado, confira-se: MOREIRA, José
Carlos Barbosa. O benefício da dilatação do prazo para a Fazenda Pública: âmbito de incidência do art. 188 do CPC.
São Paulo, Revista Forense, n. 247, 2007. 
10 Nessa hipótese, o princípio constitucional do devido processo legal prevalecerá sobre a especialidade. 
11 Na judiciosa lição de Cândido Rangel Dinamarco, o requerimento se constitui em incidente do processo, mais
precisamente em uma exceção em sentido estrito. In: Suspensão do mandado de segurança pelo Presidente do
Tribunal. Disponível em: <http://www.direitoprocessual.org.br/site/>. Acesso em: 25 jun. 2009. 
12 A respeito da distinção entre o objeto do agravo e o do requerimento de suspensão de liminar, confira-se judicioso
artigo de autoria do eminente Ministro Luiz Fux, intitulado O novo microssistema legislativo das liminares contra o
Poder Público. In: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim (Coord.). Processo e
Constituição: estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.
834, item 6 e p. 835, item 9.
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De início, a singularidade então reside em que apenas uma das partes pode utilizar-se
do requerimento. Ora, se a providência jurisdicional reclamada pelo autor for indeferida não
haverá o que suspender (decisão negativa) pelo que a previsão legal de requerimento de
suspensão mostrar-se-ia inócua. 

Se por esse prisma não se chega à inconstitucionalidade, poder-se-ia afirmar que a
competência outorgada ao Presidente do Tribunal configuraria violação ao devido processo legal,
já que o reexame da decisão haveria de fazer-se pelo órgão colegiado. Dada a tendência do direito
pátrio (benéfica ou não) em privilegiar os julgamentos monocráticos13 no âmbito dos Tribunais, o
princípio da colegialidade, como de resto todo e qualquer princípio, comporta temperamentos. De
mais a mais, o princípio constitucional do juízo competente impõe apenas que a lei estabeleça a
que órgão jurisdicional deverá ser dirigido o questionamento da parte, quer se trate de recurso,
quer se trate de outra medida hábil a afastar o prejuízo oriundo da decisão. Dada a convivência
de recurso da decisão, cujo julgamento competirá ao órgão colegiado,14 e do requerimento de
suspensão ora versado, um e outro, insista-se, disciplinados em lei, mostra-se atendido o princípio
do juízo competente. 

Resta, por fim, examinar o emprego, por parte do legislador, de expressões de sentido
indeterminado (grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública). Para não ir
muito longe, o texto constitucional contempla no art. 102, § 3º requisito de admissibilidade para
o recurso extraordinário, intitulado "repercussão geral."15 Admitida a constitucionalidade material
da norma (constitucional), outro tanto poderá ser dito quanto ao conteúdo da legislação
infraconstitucional em análise. No caso específico, não se nega que o texto legal confere ampla
margem decisória na apreciação do requerimento (o que, registra-se, nem sempre beneficiará o
réu). Incidirá, contudo, em raciocínio contrário à Constituição, precisamente à promessa
constitucional de tutela jurisdicional adequada, quem afirme que a ordem, a saúde, a segurança e
a economia públicas não devam receber tratamento processual diferenciado. 

Em suma, a previsão legal de suspensão de efeitos de liminar ora versada não viola o
devido processo legal constitucionalmente assegurado.

Desde que, entretanto, seja observado o procedimento que se passa a expor. 

2.2 DEVIDO PROCESSO LEGAL: NECESSÁRIA OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE PARTE AUTORA NO PROCESSO 

Em obediência ao princípio constitucional do contraditório, sustenta-se que a parte
autora deve16 ser ouvida antes da decisão do requerimento de suspensão. 

13 Ver Art. 557, caput e § 1º-A do CPC. 
14 A decisão monocrática de provimento ou negativa de seguimento ao recurso, desafiará agravo que será julgado
pelo órgão colegiado ( art. 557,§ 1º do CPC). 
15 Dispositivo regulamentado pela Lei Federal nº 11.418/06 e Emenda nº 21 ao Regimento Interno do STF, de 03 de
março de 2007. 
16 Afirma-se, pois, que não se trata de mera faculdade a previsão de oitiva da parte contrária, disposta no art. 4º, § 2º
da Lei nº 8.437/92, já que é decorrente de imposição constitucional.
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A exigência, claro fique, não impede que haja deferimento de decisão inaudita altera
pars, segundo as peculiaridades do caso concreto.17

Não bastasse, para que haja o deferimento de liminar em ação coletiva, impõe a lei
prévia oitiva do representante da Fazenda Pública. Se para o exame da providência jurisdicional
pleiteada exige-se a oitiva da parte ré, natural que se ouça a parte autora, antes de apreciar-se o
requerimento de suspensão dos efeitos da decisão proferida.

Demonstradas a constitucionalidade18 do instituto e sua tramitação segundo os
ditames do devido processo legal, examina-se sua utilização em ações que visam a impor
obrigações de fazer e não fazer, no âmbito do sistema carcerário, ao Estado de Minas Gerais. 

3. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Sabe-se que compete ao Poder Executivo administrar referido sistema. Sabe-se
também que o princípio da Separação dos Poderes encontra-se positivado no artigo 2º da
Constituição Federal vigente. Por meio do princípio, busca-se, a partir de repartição de
competências entre os três Poderes (funções), assegurar a realização do bem comum de quantos
se encontrem na República Federativa do Brasil. 

Pois bem. Em que medida o princípio se relaciona ao tema (sistema carcerário)? Por
outras palavras, haverá risco à ordem, à segurança e à economia pública, caso haja deferimento
de liminar ou venha a ser acolhido o pedido19 formulado em ação civil pública visando a impor
obrigações de fazer ou não fazer na esfera do sistema carcerário? 

Não se irá discorrer, sob o enfoque doutrinário, sobre se haveria incompatibilidade
entre o princípio constitucional da Separação dos Poderes e o acolhimento do pedido acima
delimitado em ação civil pública. Apresentar-se-á tão-só o modo pelo qual a Corte Superior do
TJMG vem se manifestando sobre o ponto. 

4. POSIÇÃO DA CORTE SUPERIOR DO EGRÉGIO TJMG 

Nos autos de incidente de suspensão (autos nº 1.0000.08.476991-8/000), tolheu-se
eficácia de sentença que impunha a transferência de menores para Centro de Internação. Na

17 Raciocínio válido também para o deferimento de liminar quando da propositura da ação civil pública. 
18 Sem prejuízo de exame mais detido sobre a compatibilidade constitucional da previsão de requerimento de
suspensão ao Tribunal Superior, após julgamento de agravo da decisão proferida no primeiro requerimento. O mesmo
se diga quanto à eficácia, automática ou não, da suspensão (até o trânsito em julgado da decisão do processo em
curso). Após afirmar que a suspensão ora versada é "constitucionalmente esdrúxula", eminente jurista sustenta que
o desenrolar do requerimento de suspensão, sob o crivo do contraditório, poderia afastar a pecha de
inconstitucionalidade. Com o mais absoluto respeito, todo procedimento jurisdicional que possa interferir na esfera
jurídica dos interessados na decisão, desde que compatível com o texto constitucional, rege-se, deve reger-se, pela
garantia constitucional do contraditório. Ou seja, o respeito ao contraditório, não transmuda, por si só, o
"procedimento esdrúxulo" em constitucional. FERRAZ, Sérgio. Mandado de Segurança: suspensão da liminar. In:
FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim (Coord.). Processo e Constituição: estudos em
homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 65 e ss. 
19 Não se questiona o direito de ação, mas a viabilidade da medida concreta pleiteada via o direito abstrato de ação. 
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oportunidade, concluiu-se que a decisão (sentença) configurava nítida medida de política
penitenciária. Ingerência, pois, do Poder Judiciário em matéria de competência exclusiva do
Poder Executivo. A suspensão em apreço foi ratificada, à unanimidade, pela Corte Superior do
TJMG, em pronunciamento que recebeu a seguinte ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA
DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DE MENORES INFRATORES PARA
ESTABELECIMENTO ADEQUADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES. CABIMENTO. - A remoção de apenados e internados é medida de
política penitenciária que atende às necessidades da Administração, em especial no que
tange à segurança e superlotação dos estabelecimentos prisionais, donde se conclui que
o comando judicial que determina a imediata transferência de menores acautelados para
estabelecimento penal adequado interfere na discricionariedade da atividade
administrativa, representando flagrante ingerência do Poder Judiciário sobre área de
competência do Poder Executivo. AGRAVO REGIMENTAL N° 1.0000.08.476991-
8/001 NA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA Nº 1.0000.08.476991-
8/001 - COMARCA DE PATOS DE MINAS - AGRAVANTE(S): DEFENSORIA
PÚBLICA ESTADO MINAS GERAIS - AGRAVADO(A)(S): ESTADO MINAS
GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. DUARTE DE PAULA. Número do processo:
1.0000.08.476991-8/001(1), Relator: DUARTE DE PAULA, Data do Julgamento:
26/11/2008, Data da Publicação:  23/01/2009  

Da fundamentação do acórdão constou: 

"...como é sabido, a remoção de apenados e internados é medida de política penitenciária
e atende às necessidades da Administração, em especial no que tange à segurança e
superlotação dos estabelecimentos prisionais. Diante disso, por mais cruel que possa
parecer, eventual incompatibilidade com os direitos e interesses dos presos e dos
internos, em regra, não caracteriza ato ilegal.

Então, não obstante a judiciosidade e a força da argumentação da agravante, entendo que
o ato jurisdicional atacado interfere na discricionariedade da atividade administrativa,
representando flagrante ingerência do Poder Judiciário sobre área de competência do
Poder Executivo, ofendendo o Princípio da Separação dos Poderes, preceituado no art.
2º da Constituição Federal. 

Certo é que o Judiciário pode rever o ato discricionário e, se for o caso, declará-lo nulo,
pois nenhuma lesão de direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário; o que
não pode é determinar que o agente público pratique um ato discricionário, cuja escolha
de conveniência e oportunidade lhe pertence, como é o caso da transferência de
internados..." 

No mesmo sentido: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR - GRAVE RISCO
DE LESÃO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS - Presente o grave risco de
lesão à ordem e à segurança públicas, deve ser mantida a Suspensão da Medida Liminar
concedida em sede de Ação Civil Pública. Numero do Processo: 1.0000.08.474659-
3/002(1) Relator: CARREIRA MACHADO, Data do Julgamento: 27/08/2008, Data da
Publicação: 30/09/2008. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR - GRAVE RISCO
DE LESÃO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS - Presente o grave risco de
lesão à ordem e à segurança públicas, deve ser mantida a suspensão da medida liminar
concedida em sede de ação civil pública. Número do processo: 1.0000.08.474742-
7/001(1), Relator:CARREIRA MACHADO, Data do Julgamento:  26/11/2008, Data da
Publicação:  30/01/2009.  
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Em recente acórdão, cuja ementa ora se expõe, a Corte Superior do TJMG, mais uma
vez, ratificou decisão monocrática da Presidência:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR -
TRANSFERÊNCIA DE PRESOS - INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE -
RECURSO IMPROVIDO. Presente o grave risco de lesão à ordem e à segurança
públicas, deve ser mantida a Suspensão da Medida Liminar concedida em sede de Ação
Civil Pública. Número do processo: 1.0000.08.472785-8/001(1), Relator: CARREIRA
MACHADO, Data do Julgamento: 14/01/2009, Data da Publicação: 15/05/2009. 

Todas as suspensões, vê-se, foram ratificadas pela Corte Superior do TJMG. Vale
dizer, está assente em aludido Tribunal que decisões que imponham obrigações de fazer e não
fazer ao ente Federado (remoção/não acautelamento de presos, construção/interdição de
presídios, cadeias) causam lesão à ordem, à economia e à segurança públicas, dada a repartição
constitucional de funções (princípio da Separação de Poderes).20

Ao propósito do tema, colacionam-se ementas de outras recentes decisão proferidas
por órgãos fracionários do TJMG: 

AÇÃO CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - LEGITIMIDADE DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - EFEITO SUSPENSIVO - POSSIBILIDADE -
DECISÃO QUE SUSPENDE A TRANSFERÊNCIA DE PRESOS - DEMONSTRADO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL -
SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO CASSADA. - Compete à Secretaria de
Defesa Social do Estado de Minas Gerais, não ao juiz de direito, administrar o Sistema
Penitenciário, e por meio do princípio da reserva do possível. - Ordem concedida.
Número do processo: 1.0000.08.476831-6/000(1), Relator: HÉLCIO VALENTIM, 5ª
CÂMARA CRIMINAL Data do Julgamento: 11/11/2008, Data da Publicação:
01/12/2008.  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRANSFERÊNCIA DE MENORES INFRATORES - ATO
ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE -
OMISSÃO ILEGAL - AUSÊNCIA. - A transferência de menores infratores de um
Centro de Internação para outro é ato administrativo discricionário, sendo vedado ao
Magistrado imiscuir-se no núcleo do mérito administrativo, ou seja, da conveniência e
da oportunidade, notadamente diante da ausência de omissão por parte do Estado de
Minas Gerais. Número do processo: 1.0480.07.096470-9/001(1), Relator: EDUARDO
ANDRADE, 1ª C.C., Data do Julgamento: 27/01/2009, Data da Publicação:  06/02/2009. 

5. EFEITO MULTIPLICADOR/GRAVE LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA E À
SEGURANÇA PÚBLICA 

Os precedentes citados fazem prova de que o tema em análise, atinente à
discricionariedade e às limitações orçamentárias (fato notório) do Estado de Minas Gerais,
comporta exame à luz do que se convencionou chamar efeito multiplicador. Isso porque, ao fim
e ao cabo, por meio de dezenas, centenas de ações com pedido de natureza similar, ditar-se-ia, na

20 Nas decisões, há também referência a outros fundamentos,  tais como o princípio da reserva do possível e o
chamado risco de dano inverso no deferimento de antecipação de tutela.  
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visão do Tribunal, o modo pelo qual o sistema carcerário haveria de ser administrado. Inclusive,
ainda na visão do Tribunal, sem que se considerassem as necessidades de outras áreas (educação
e saúde, para ficar com apenas essas duas), a serem atendidas, de igual modo, pelo Poder
Executivo. Ao propósito das múltiplas implicações de ordem econômico-social, transcreve-se
parte de fundamentação de acórdão21 já mencionado: 

"Não se deve esquecer que a par da segurança pública, tem o Estado, por igual,
responsabilidade pela saúde, educação, pelos transportes públicos e por tantos outros
direitos indispensáveis à sociedade, cabendo ao Administrador Público, portanto, dentro
das prerrogativas que a Constituição lhe destina, distribuir os recursos orçamentários
previamente aprovados pelo Legislativo, para suprir tais necessidades". 

Quanto à lesão à ordem e à segurança pública, segue ementa de outro precedente da
Corte Superior do TJMG: 

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA. SUSPENSÃO. GRAVE LESÃO À ORDEM E À SEGURANÇA
PÚBLICAS. Caracterizando-se, no caso concreto, a situação prevista no art. 4º da Lei
8.437/92, deve ser mantida decisão do presidente do tribunal, que suspende antecipação
de tutela concedida em ação civil pública em face do manifesto interesse público na
higidez, ainda que precária, do sistema prisional e para evitar grave lesão à ordem, e à
segurança públicas. Agravo improvido." (Agravo Regimental, 1.0000.05.431601-3/001,
Relator:Cláudio Costa, Data do julgamento: 24/05/2006, Data de Publicação:
02/08/2006.

Em recentíssima decisão monocrática,22 suspendeu-se novamente eficácia de decisão
liminar que deferira ordem de remoção de presos e impusera, por via indireta, construção23 de
Centro de Internação para menores. Da fundamentação, colhe-se a seguinte passagem: 

"...não há como negar a ocorrência do "efeito multiplicador", tendo em vista as
numerosas ações onde deferidas liminares com comandos idênticos ou similares aos da
decisão ora hostilizada, bem assim a existência de pedidos de suspensão de liminares
nelas concedidas, que têm aportado na Presidência desta Casa com a finalidade de evitar
grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas". 

... Sob esse enfoque, afigura-se claro que a repetição de decisões do mesmo gênero traz
comprometimento às contas públicas e tendem a inviabilizar a gestão do sistema, na
medida em que o atendimento do comando judicial no sentido de impedir a internação
de menores no CERESP de Ipatinga ou a transferência dos que lá se encontram para
outras instituições importará, necessariamente, na alocação imediata de recursos
orçamentários, além da tomada de providências, às vezes, inexeqüíveis em prazos
exíguos (fixados para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa), com por
exemplo, a realização de procedimentos licitatórios e outros procedimentos pertinentes". 

Retome-se o efeito multiplicador. 

21 Autos nº 1.0000.08.476991-8/001, DJE de 23 de janeiro de 2009.
22 Autos n.1.000.09.498317-8/000, DJE de 15 de junho de 2009. Nessa decisão, citaram-se os seguintes precedentes:
SL n. 1.00005.431601-3/000, SL n. 1.0000.05.431602-1/000, SL n. 1.0000.05431.603-9/000, SL n.
1.0000.07.459489-6/000, SL n. 1.0000.07.459.317-9/000, SL n. 1.0000.08.468277-2/000, SL n. 1.0000.07.467.755-
0/000, SL n. 1.0000.08.468278-0/000, SL n. 1.0000.469469-4/000. SL n. 1.0000.08.472785-8/001,
1.0000.08474659-3, SL n. 1.0000.08.489118-3/000 e 1.0000.09.494053-3/000. 
23 Nesse ponto, ressalte-se, haveria nítido esgotamento do objeto da ação, o que obsta ao deferimento da liminar, ex
vi do art. 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437/92. 
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Se é verdade que as suspensões deferidas nos precedentes ora citados não proíbem, e
nem mesmo poderiam, o ajuizamento de outras ações, apresentam, por outro lado, nítido efeito
inibidor, à medida que sinalizam, antes reafirmam, a posição do Tribunal sobre o tema.   

6. CONCLUSÃO

A origem do instituto (requerimento de suspensão) não o condena irremediavelmente
à vala da inconstitucionalidade. Desde quando se admita que a especialidade procedimental visa
a atender à promessa constitucional de acesso à jurisdição, conviver-se-á com formas
diferenciadas de procedimento. Como desdobramento natural da especialidade, despontarão
meios diversos daqueles considerados padrões para impugnar efeitos de decisões jurisdicionais. 

O requerimento em apreço mostra-se constitucional, desde quando possibilitada a
participação em contraditório das partes do processo. 

Na leitura da Corte Superior do TJMG, a imposição de obrigações de fazer e não fazer
ao Estado de Minas Gerais, no âmbito do sistema carcerário, via ação civil pública, desencadeia
grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas, dada a repartição constitucional de
funções (princípio constitucional da Separação de Poderes). 

O princípio constitucional da Separação dos Poderes, como de resto qualquer
princípio, não comporta leitura única. 

Dessa maneira, a construção de sociedade livre, justa e igualitária reclama
permanente discussão ao propósito dos meios (jurisdicionais e extrajurisdicionais) para
efetivação de direitos que transcendam à esfera meramente individual.
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CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS NA ADVOCACIA PÚBLICA:
a experiência da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais

MARIA TEREZA MARQUES CORRÊA*

1. Introdução. 2. Acordo de Resultados: a evolução do modelo
de contratualização de resultados implantado no Poder
Executivo mineiro. 3. Advocacia Pública: sua função e sua
conformação no Estado de Minas Gerais. 4. Contratualização
de resultados na Advocacia Pública: dificuldades e
possibilidades. 5. A contratualização de resultados na AGE:
indicadores, metas, ações e produtos pactuados em seus
Acordos de Resultados. 6. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

As decisões políticas no Brasil, no final do século XX, foram conduzidas com a
finalidade de se implementar uma ampla Reforma do Aparelho do Estado, no intuito de
disponibilizar para a sociedade uma administração pública mais equilibrada, eficiente e
transparente, aumentando a capacidade estatal de definir e executar políticas públicas sem
comprometimento de suas finanças.

Para tanto, um dos enfoques da Reforma do Estado, preconizada no plano federal pelo
Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, foi a superação do modelo burocrático de administração
pública, buscando tornar os gestores públicos mais autônomos e responsáveis. Procurou-se,
assim, reduzir a ênfase no controle burocrático por meio de um progressivo aumento na
responsabilização dos administradores através de resultados contratados. Também se buscou a
ampliação da concorrência administrativa visando a excelência e a implantação de instrumentos
que visassem o aumento do controle social.1          

* Bacharel em Administração Pública. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em exercício na
Advocacia-Geral do Estado. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pós-graduanda em
Direito Tributário pelo Centro de Estudos na Área Jurídica Federal - CEAJUFE. Advogada.
1 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Instituições, bom Estado e reforma da administração pública. In: BIDERMAN,
Ciro; ARVATE, Paulo. Economia do setor público no Brasil. São Paulo: Campus Elsevier, 2004. p. 13
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O aumento de eficiência e a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados
aos cidadãos passaram a ser tendência dominante com a implantação do chamado modelo de
administração pública gerencial, focado na contratualização de resultados, por meio de acordo de
vontades (consensualidade), e avaliação do desempenho contratado. Conforme nos ensina Diogo
Figueiredo Moreira Neto: 

"A participação e a consensualidade tornaram-se decisivas para as democracias
contemporâneas, pois contribuem para aprimorar a governabilidade (eficiência);
propiciam mais freios contra o abuso (legalidade); garantem a atenção a todos os
interesses (justiça); proporcionam decisão mais sábia e prudente (legitimidade);
desenvolvem a responsabilidade das pessoas (civismo); e tornam os comandos estatais
mais aceitáveis e facilmente obedecidos (ordem)."2

No plano jurídico, o principal marco legal dessa mudança de orientação na atuação da
administração pública foi a Emenda Constitucional nº 19/98, que consagrou explicitamente no texto
constitucional o princípio da eficiência como princípio da administração pública, ao lado dos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Além disso, possibilitou a criação
e a utilização de novos instrumentos capazes de dar concretude ao princípio da eficiência, como os
contratos de gestão, por meio da inclusão do seguinte parágrafo ao art. 37 da Constituição, in verbis:

Art. 37 (...)
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado
entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal.

Ocorreu, assim, a constitucionalização do movimento de contratualização na
administração pública. Advindo das exigências de flexibilidade e rapidez não mais condizentes
com o modelo burocrático clássico, esse movimento pode ser entendido como um importante
mecanismo da gestão por resultados, sendo percebido por Enrique Saraiva como a expressão dos
"relacionamentos negociados entre os diversos atores do aparelho do Estado e, eventualmente,
entre estes e a sociedade civil."3

Tirando de foco um controle puramente hierárquico e de meio, os contratos de gestão
estão inseridos na lógica pós-burocrática, em que os controles giram em torno de resultados e
satisfação dos cidadãos, possibilitando uma maior flexibilidade gerencial e um maior controle
social na medida de sua publicização.4 Os contratos de gestão, na percepção de Maria Sylvia
Zanella Di Pietro,5 acabam por exigir que os órgãos e entidades pensem e ajam estrategicamente,
cumprindo um programa de desenvolvimento institucional, ganhando em troca a oportunidade de
aumentar seu grau de autonomia. 

MARIA TEREZA MARQUES CORRÊA - Contratualização de resultados na Advocacia Pública: a experiência da Advocacia...

2 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito administrativo. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 41.
3 SARAVIA, Enrique. Contratos de gestão como forma inovadora de controle das organizações estatais. In:
CONGRESSO INTERNACIONAL DO CLAD, 11., 2005, Santiago. 
4 MOTA, Sergio Ricardo Ciavolih; MARQUES, Erik Macedo. Acordo de resultados entre órgãos com relação de
hierarquia e autonomia de gestão. In: CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL
ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 10., 2005, Santiago.
5 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia,
terceirização e outras formas. São Paulo: Atlas, 2002. p. 225.
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No âmbito do Estado de Minas Gerais, a adoção dessa postura contratualista na
administração pública ocorreu a partir do ano de 2003, no primeiro mandato do Governador
Aécio Neves, com a implantação do programa "Choque de Gestão", que se tornou uma das
principais linhas de ação do seu governo. 

O choque de Gestão compreende um "conjunto integrado de políticas de gestão
públicas orientado para o desenvolvimento"6 e

"incorporou as diversas inovações e iniciativas de aperfeiçoamento da gestão pública em
decorrências de experiências propostas ou implementadas no governo federal ou nos
demais estados. Estas inovações se deram tanto no campo do planejamento - estratégia,

quanto no campo da gestão - recursos, meios instrumentos de gestão por resultados."7

Como diretrizes, o Choque de Gestão focou-se no bem estar da sociedade em
conjunto com a responsabilidade fiscal, mediante a reversão dos quadros de déficits
orçamentários, e com ganhos de eficiência, por meio da reorganização e modernização do aparato
institucional do Estado, em busca da implementação de novos modelos de gestão. Portanto, sua
inovação consistiu em optar, ao mesmo tempo, por um ajuste fiscal e pela promoção do
desenvolvimento por meio da inovação da gestão.

O ajuste fiscal foi promovido por ações voltadas para o contingenciamento
orçamentário e financeiro e para a busca da qualidade do gasto público. 

Por sua vez, a inovação, em prol do desenvolvimento, compreende um conjunto de
ações dentre as quais se destacam: a criação de um modelo de avaliação de desempenho
institucional, denominado Acordo de Resultados; a adoção de um novo modelo de parceria entre
o Estado e a sociedade para a implantação de políticas públicas, denominado OSCIP -
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; o desenvolvimento e a implementação de
políticas de recursos humanos, com reestruturação das carreiras do Estado, formação,
qualificação e capacitação dos servidores pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro,
adoção de remuneração variável, por meio do adicional de desempenho, e instituição da avaliação
de desempenho individual. 

A primeira das ações relacionadas à inovação da gestão - a implantação do
instrumento do Acordo de Resultados - será o objeto de estudos deste trabalho, com foco na sua
utilização pelo órgão responsável pelo assessoramento jurídico e pela representação judicial e
extrajudicial do Estado de Minas Gerais - a Advocacia-Geral do Estado - AGE. 

Para tanto, no primeiro momento será exposto, em linhas gerais, o desenvolvimento
do movimento de contratualização de resultados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo de
Minas Gerais, com as peculiaridades do instrumento do Acordo de Resultados trazidas pela
legislação mineira. 

6 VILHENA, Renata (Org.). O choque de gestão em Minas Gerais: políticas de gestão pública para o
desenvolvimento. Belo Horizonte: UFMG, 2006. p. 21
7 CUNHA JÚNIOR, Luiz Arnaldo Pereira da. O governo matricial em Minas Gerais: implantando o choque de
gestão. In: CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 9., 2004, Madrid. 
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Em seguida serão analisadas as funções exercidas pelos órgãos responsáveis pela
advocacia estatal e como se dá sua conformação no Estado de Minas Gerais, para, então, se
verificar as possibilidades e dificuldades de se contratualizar resultados para esses órgãos.

Apresenta-se, por fim, como se deu a contratualização de metas pela AGE, por meio
do Acordo de Resultados, e alguns dos indicadores e ações pactuadas para o órgão, bem como os
resultados atingidos nos primeiros Acordos firmados. 

2. ACORDO DE RESULTADOS: A EVOLUÇÃO DO MODELO DE CONTRATUALIZAÇÃO
DE RESULTADOS IMPLANTADO NO PODER EXECUTIVO MINEIRO

Como uma das molas propulsoras da implementação do Choque de Gestão, na busca
da eficiência administrativa e de resultados satisfatórios para a sociedade, os Acordos de
Resultados começaram a ser celebrados pelos dirigentes dos órgãos e entidades da administração
pública mineira a partir do segundo semestre de 2004. 

O Acordo de Resultados pode ser entendido como um contrato de gestão com
algumas peculiaridades que a legislação mineira lhe conferiu, sendo definido pela mesma como
"o instrumento de contratualização de resultados celebrado entre dirigentes de órgãos e entidades do
Poder Executivo e as autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico ou de supervisão."8  Por
meio deste instrumento, metas institucionais e resultados a serem alcançados podem ser
pactuados dentro de prazos e padrões de controle de desempenho preestabelecidos, sendo, em
contrapartida, concedidos aos órgãos e entidades acordantes maior flexibilidade administrativa,
bem como a possibilidade de pagamento de benefícios pecuniários aos seus servidores.

O art. 37, §8º, introduzido pela Emenda nº 19/98 na Constituição da República
constitui-se como o fundamento por excelência da implantação do Acordo de Resultados no
Estado de Minas Gerais. Dito preceito foi praticamente reproduzido na Constituição Mineira, nos
parágrafos 10 e 11 do art. 14, alterado pelas Emendas 49/01 e 57/03. A regulamentação legal
desses dispositivos constitucionais foi efetivada pela Lei 14.964, de 30 de julho de 2003,
posteriormente revogada pela Lei 17.600, de 1º de julho de 2008, que veio ajustar o instrumento
do Acordo de Resultados, incorporando as melhorias que a experiência dos primeiros anos do
modelo proporcionou.

Na vigência da Lei 14.964/2003, foram assinados entre os anos de 2004 e 2006, vinte
e quatro Acordos de Resultados pelos diversos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual,
dentre eles a AGE.9 De acordo com a metodologia da referida lei, as Secretarias de Estado e os
Órgãos Autônomos (AGE e Auditoria-Geral do Estado - AUGE), denominados acordados,
representados por seus dirigentes máximos, firmaram Acordos de Resultados com o Governador
do Estado (acordante) e as entidades da Administração Indireta (acordadas) o fizeram com as
Secretarias (acordantes) as quais se vinculam, ambas representadas por seus dirigentes máximos.10

8 Art. 2º, I, da Lei 17.600, de 1º de julho de 2008.
9 Dado obtido no sítio eletrônico da SEPLAG-MG: <www.planejamento.mg.gov.br> 
10 Como exceção houve apenas a formalização de Acordo de Resultados entre a Superintendência de Epidemiologia
e a Superintendência de Vigilância Sanitária com a Secretaria de Estado da Saúde e entre a subsecretaria da Receita
Estadual e a Secretaria de Estado da Fazenda. 
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Não havia, assim, desdobramento formal do Acordo de Resultados para as unidades
administrativas internas de cada órgão ou entidade, o que foi incentivado pela legislação atual.

Para formalizar seus Acordos de Resultados, na prática, os acordados precisavam
definir, com a interveniência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG,
indutora e coordenadora do processo, os resultados a serem alcançados por eles, que deveriam ser
mensurados por meio de indicadores e valorados com metas. Para isto, o acordado deveria
construir sua "cadeia de valor", que consistia em um instrumento de visualização da organização
como uma cadeia de insumos que são processados para geração de produtos que, por sua vez,
deveriam gerar impactos desejáveis para seu público alvo. Além dos "indicadores de
desempenho" também era objeto de pactuação um "plano de ação", que deveria conter as medidas
necessárias ao alcance das metas, como iniciativas de melhoria, capacitação e informatização.11

Com a assinatura do Acordo, o Acordante deveria torná-lo público, com publicação
de seu extrato no Diário Oficial do Estado e a divulgação do documento em sua íntegra na
internet, o que continua obrigatório segundo a nova legislação do Acordo de Resultados. Com
isso, garante-se a publicização e a transparência das ações governamentais, além de ampliar o
controle da sociedade sobre os atos dos administradores públicos, que podem ser
responsabilizados solidariamente "por eventual irregularidade, ilegalidade ou desperdício na
utilização de recursos ou bens."12

Para o acompanhamento e a avaliação do Acordo de cada unidade, tanto nos moldes da
legislação anterior como nos da atual, torna-se necessária a criação de uma Comissão formada por
representantes: do acordado, de seus servidores, do acordante e de cada interveniente.13 Além do
acompanhamento e da avaliação dos resultados, considerando-se as metas estipuladas no Acordo, a
Comissão também pode recomendar alterações no Acordo, tendo em vista as necessidades de ajuste
de indicadores e metas e propor a revisão, a renovação ou a rescisão do Acordo.

Também, com previsão tanto na legislação vigente como na revogada, tem-se o
enquadramento dos órgãos e entidades signatários de Acordos de Resultados em normas especiais
e mais flexíveis, que objetivam garantir mais eficiência em sua atuação.14 Com esse benefício, há
uma ampliação das autonomias gerencial, orçamentária e financeira do acordado que pode contar,
atualmente, com a concessão de, dentre outras, prerrogativas para: alterar os quantitativos e a
distribuição dos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, desde que não haja
aumento de despesa; aplicar os limites estabelecidos no parágrafo único do art. 24 da Lei Federal
nº 8.666/93;15 conceder aos seus servidores efetivos vale-refeição ou valores diferenciados de
vale-alimentação e valores diferenciados de auxílio-transporte. Ressalta-se que outras autonomias
podem ser estabelecidas em decreto. 

11 VILHENA, Renata. (Org.). O choque de gestão em Minas Gerais: políticas de gestão pública para o
desenvolvimento. Belo Horizonte: UFMG, 2006.  p. 101-103.
12 Nos termos do art. 43 da Lei 17.600/08 e, pela sistemática anterior, nos moldes do art. 22 da Lei 14.964/03, que
ainda previa a censura do dirigente responsável no caso de desempenho insatisfatório. 
13 De acordo do com § 3º do art. 10 da Lei 17.600/08, atualmente ainda "fica facultada a participação de um
representante da sociedade civil, indicado pelo acordante, nas Comissões de Acompanhamento e Avaliação,
conforme disposto em decreto." 
14 O tratamento das autonomias concedidas aos órgãos e entidades encontra-se previsto nos artigos 18 a 22 da Lei
17.600/08 e para os Acordos firmados segundo a Lei 14.964/03, entre seus artigos 24 a 28.   
15 Para tanto, a legislação mineira equiparou os órgãos e entidades que firmam Acordos de Resultados às Agências
Executivas existentes no âmbito federal. 



104

Ainda como inovação implementada em conjunto com o instrumento do Acordo de
Resultados, há o benefício do prêmio por produtividade. O prêmio consiste em um bônus16 pago
aos servidores em efetivo exercício nos órgãos e entidades signatários do Acordo de Resultados
avaliados satisfatoriamente. Dessa forma, o prêmio tornou-se o maior indutor do comportamento
dos servidores na consecução das metas pactuadas no Acordo. 

De acordo com a sistemática adotada pela Lei 14.964/03, regulamentada pelo Decreto
43.674/03, a concessão do prêmio por produtividade era feita aos servidores que obtivessem, no
mínimo, pontuação igual a 70% em sua avaliação de desempenho individual e que tivessem
exercício em órgãos ou entidades que apresentassem resultado satisfatório na avaliação de
desempenho institucional, nos termos estabelecidos no Acordo de Resultados. O cálculo do
prêmio individual também era proporcional à remuneração percebida pelo servidor e seus dias de
efetivo exercício. Ocorre que o prêmio por produtividade só poderia ser pago se o órgão ou
entidade conseguisse obter alguma das seguintes fontes de financiamento: a) recursos
provenientes da ampliação real da arrecadação de receitas; b) recursos orçamentários
provenientes da economia com despesas correntes; c) recursos economizados por ações de órgãos
centrais de planejamento, gestão e finanças.17

Como a experiência demonstrou, a maioria dos órgãos e entidades não tinha como
obter recursos para pagamento de prêmio por produtividade a seus servidores mediante as fontes
supracitadas. Isso também levou à alteração da disciplina da legislação do Acordo de Resultados
e do prêmio por produtividade, fazendo com que o prêmio passasse a ser distribuído a todos
aqueles que cumprissem o Acordo firmado.18

Assim, o aprendizado adquirido nos primeiros anos de implementação do instrumento
do Acordo de Resultados levou o Governo a propor um ajuste em sua metodologia, conseguindo
obter a aprovação da Lei 17.600/08. Essa alteração objetivou,19 principalmente, proporcionar um
alinhamento mais consistente das políticas setoriais de cada órgão ou entidade com a agenda de
governo e promover a integração das políticas públicas estaduais, além da mudança na lógica da
distribuição do prêmio por produtividade.

A pactuação de Acordos de Resultados pelos diversos órgãos e entidades estaduais
passou a objetivar, conforme o disposto no art. 4º da Lei 17.600/08, in verbis:

I - viabilizar a estratégia de governo, por meio de mecanismos de incentivo e gestão por
resultados;
II - alinhar o planejamento e as ações do acordado com o planejamento estratégico do
governo, com as políticas públicas instituídas e com os programas governamentais;
III - melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados à sociedade;

16 Importante advertir que "o prêmio de produtividade não se incorpora à remuneração nem aos proventos de
aposentadoria ou pensão do servidor e não servirá de base de cálculo para outro benefício ou vantagem nem para a
contribuição à seguridade social." (art. 38 da Lei 17.600/08 e art. 32, §3º da Lei 14.964/03) 
17 Por meio dessa fonte de recursos foram pagos os prêmios por produtividade aos servidores da AGE, nos termos
da legislação ora revogada. 
18 Ressalta-se que a limitação das fontes de financiamento do prêmio, de acordo com sua antiga metodologia, foi
devida ao contexto de ajuste fiscal vivenciado pelo Estado de Minas Gerais naquele momento.  
19 Nos termos da Mensagem nº 119/2007 do Governador Aécio Neves à Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.
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IV - melhorar a utilização dos recursos públicos;
V - dar transparência às ações das instituições públicas envolvidas e facilitar o controle
social sobre a atividade administrativa estadual; e
VI - estimular, valorizar e destacar servidores, dirigentes e órgãos ou entidades que
cumpram suas metas e atinjam os resultados previstos.

Pela nova sistemática, os Acordos de Resultados firmados no âmbito do Poder Executivo
estadual passaram a ser formalizados em duas etapas, precedidas de um "alinhamento estratégico"
dos acordados. Este alinhamento pode ser entendido como um processo de desdobramento das
estratégias e objetivos governamentais, definidos nos instrumentos macro de planejamento do
Estado, para os órgãos e entidades, que devem fazer o mesmo com suas unidades internas. 

O denominado Acordo de 1ª Etapa deve conter a pactuação dos grandes resultados a
serem perseguidos por cada sistema operacional,20 em sintonia com a estratégia do governo
definida no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI e detalhada no Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG, sendo condição para a assinatura do chamado Acordo de 2ª Etapa.
Contempla, assim, os resultados finalísticos dos órgãos ou entidades do sistema operacional
acordado, seus Projetos Estruturadores,21 se houver, as ações pactuadas na Agenda Setorial do
Choque de Gestão22 e indicadores de racionalização do gasto e melhoria do desempenho.

Por sua vez, o Acordo de 2ª Etapa constitui-se como um desdobramento do Acordo
de 1ª Etapa para cada equipe de trabalho do órgão ou entidade. Dessa forma, o órgão ou entidade,
que passa à condição de acordante, deve verificar, internamente, a contribuição de cada equipe de
trabalho acordada para o desempenho global dos indicadores, metas e ações, bem como deve
responsabilizar-se pela mensuração destes. 

O pagamento do prêmio por produtividade ao servidor, por essa metodologia, fica
condicionado, nos termos da Lei 17.600/08 e do Decreto 44.873/08, à assinatura dos Acordos de
Resultados de 1ª e 2ª Etapas por seu órgão ou entidade e sua equipe de trabalho, respectivamente,
bem como ao resultado satisfatório na avaliação de ambos e à realização de Avaliação de
Desempenho Individual permanente dos servidores de seu órgão ou entidade. Também deve ser
levado em consideração a renumeração do servidor e os dias de efetivo exercício do mesmo. A
legislação ainda ressalva que, "na hipótese do Estado apresentar déficit fiscal, não haverá
pagamento de prêmio por produtividade no exercício seguinte,"23 sendo que o novo prêmio pode
ser pago com recursos provenientes da receita corrente líquida ou da ampliação real da receita,
nos termos de sua regulamentação.  

Em síntese, esse é o modelo de contratualização de resultados que vem sendo
implantado no Poder Executivo mineiro com vistas a melhorar o desempenho da administração
pública, o que, consequentemente, leva à melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços
públicos prestados à sociedade. 
20 Um sistema operacional compreende os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta
que estão vinculados entre si segundo a área de atuação. Como exemplo tem-se o Sistema Estadual de Meio
Ambiente (SISEMA), composto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(SEMAD), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e Fundação
Estadual de Meio Ambiente (FEAM). Ressalta-se que o sistema operacional da AGE contempla apenas ela própria,
já que não há nenhuma entidade a ela vinculada. 
21 Os Projetos Estruturadores são um conjunto de iniciativas estratégicas para a atuação do Estado, sendo
monitorados de forma intensiva. Cada projeto possui objetivos próprios e metas detalhadas até o ano de 2011. 
22 A Agenda Setorial do Choque de Gestão consiste em um conjunto de ações, que visam solucionar os principais
obstáculos administrativos e estruturais para a implementação da estratégia do Governo. 
23 Art. 33, §1º do Decreto 44.873/08.
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Esse modelo, implantado em todos os órgãos, autarquias e fundações do Poder
Executivo mineiro ao longo dos últimos cinco anos, também foi desenvolvido e aperfeiçoado no
âmbito da AGE. Mas como contratualizar resultados para um órgão que possui essencialmente
obrigações de meio? E que tipo de indicadores e metas contratualizar e avaliar? É isso o que se
pretende analisar nos próximos itens. 

3. ADVOCACIA PÚBLICA: SUA FUNÇÃO E SUA CONFORMAÇÃO NO ESTADO DE
MINAS GERAIS 

A Constituição de 1988 alçou a Advocacia Pública a função essencial à justiça,
juntamente com o Ministério Público e a Defensoria Pública, dando-lhe, assim, um caráter de
instituição imprescindível ao Estado. Nos termos constitucionais, cabe ao advogado do Estado a
consultoria e o assessoramento jurídico do Poder Executivo e a representação judicial e
extrajudicial do ente ao qual esteja vinculado. 

A atividade de consultoria e assessoramento jurídico possui um caráter
essencialmente preventivo visando que a atuação da Administração Pública se concretize sem o
cometimento de ilegalidades. O que é buscado pelo advogado do Estado é a compatibilização
entre o pretendido pelo governo, por meio de suas políticas sociais e econômicas, e a ordem
jurídica. No dizeres de Cláudio Granzoto, "na verdade os advogados do Estado são os maiores
parceiros do governo, procurando dar soluções criativas, dentro da legalidade, para a
implementação das diretrizes políticas."24 Sem esta parceria, a política a ser implementada
poderia, em muitos casos, ser levada ao insucesso. 

Granzoto conclui que "em conseqüência desta atuação, há uma diminuição do
inconformismo na atuação estatal o que reduz o número de contenciosos judiciais entre
administrados e o ente, que em última instância causaria prejuízo a ambas a partes."25

Já no tocante à representação judicial e extrajudicial do Estado, o advogado do Estado
deve defendê-lo junto ao Poder Judiciário e também junto a outras esferas nas quais seus
interesses estejam sendo discutidos. 

Ressalta-se, que no exercício dessas atribuições, a atuação do advogado público deve
ser pautada no interesse público, seja ele primário ou até mesmo secundário, desde que não haja
colisão deste com aquele. Portanto, desde já é importante deixar claro que os indicadores, metas
e resultados pactuados e buscados pela AGE em seus Acordos de Resultados não devem ir de
encontro com o interesse público primário, ao contrário, a persecução do mesmo deve ser o alvo
de suas pactuações. Isso porque, ao advogado público não é dado dispor do interesse público,
assim também a qualquer servidor público ou agente político. 

No Estado de Minas Gerais, cabe à AGE as funções de advocacia pública do Estado,
nos termos do art. 128 da Constituição Estadual. Sua atual estrutura administrativa como órgão
autônomo, em razão da promulgação da Emenda à Constituição Estadual nº 56, de 11 de julho de

24 GRANZOTO, Cláudio. Advogado do Estado: defesa do interesse público: independência funcional mitigada.
Revista da AGU, n. 13, p.27, ago. 2007. 
25 Ibidem.
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2003, é fruto da unificação das extintas Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual (originariamente
ligada à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF) e Procuradoria-Geral do Estado.

Hierarquicamente, de acordo com das disposições constitucionais, a AGE subordina-
se ao Governador do Estado, ao passo que as consultorias, as assessorias, os departamentos
jurídicos, as procuradorias das autarquias e das fundações e os demais órgãos e unidades jurídicas
integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo reportam-se técnica e
juridicamente ao Advogado-Geral do Estado.

Para consecução de suas atribuições constitucionais e legais, a AGE conta, nos termos
da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, com servidores públicos constantes das
carreiras do grupo de atividades jurídicas do Poder Executivo, quais sejam, os Procuradores do
Estado e os Advogados Autárquicos. 

Além das macro-atribuições relativas à consultoria e à representação judicial e
extrajudicial do interesse público e do patrimônio mineiros, cumpre à AGE,
especificamente, dentre outras: a inscrição e a cobrança da dívida ativa estadual; o
julgamento dos processos administrativos no Conselho de Administração de Pessoal - CAP;
a defesa dos membros dos Poderes do Estado, bem como dos titulares de Secretarias e demais
entidades do Poder Executivo e seus servidores no exercício regular de suas funções
institucionais; a defesa do patrimônio imobiliário e do meio ambiente do Estado; a
administração da dívida estadual relativa aos precatórios judiciais e requisições de pequeno
valor; a representação judicial em ações contra o Estado de servidores públicos, de
responsabilidade extracontratual, de prestação de coisa certa (como por exemplo, os
medicamentos), de reparação de dano moral e material. 

Enfim, a AGE revela-se como um órgão essencial e de notória centralidade no arranjo
jurídico-institucional do Estado de Minas Gerais, atuando na consultoria e no assessoramento
jurídico ao Governo e à Administração Pública e no contencioso em geral (fiscal, cível, trabalhista
etc.), em que se observa a existência de interesse estadual, em todos os juízos e tribunais, seja
como autora ou ré, assistente, interveniente, oponente ou denunciante, exeqüente ou executada,
reclamante ou reclamada.

4. CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS NA ADVOCACIA PÚBLICA:
DIFICULDADES E POSSIBILIDADES 

Pelo exposto, conclui-se que as obrigações atribuídas aos advogados públicos
referem-se a obrigações de meio, como são caracterizadas as obrigações de um advogado em
geral. Ao advogado cumpre aconselhar e representar seu cliente em juízo, defendendo seus
interesses da forma mais adequada e diligente possível, não lhe sendo possível assegurar o êxito
de sua atividade, pois este depende de outros fatores, como o trâmite processual. "Se atuou
corretamente, sem vícios, falhas ou omissões graves, ainda que tenha perdido a causa, nenhuma
responsabilidade se lhe pode imputar."26

26 TJMG - 1.0024.05.892868-0/001 - Rel. Otávio Portes. Julgamento: 04/07/2007. Publicação: 03/08/2007.
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Conforme os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves, 
"A responsabilidade do advogado se assemelha à do médico, pois não assume ele a
obrigação de sair vitorioso na causa. São obrigações de meio as decorrentes do exercício
da advocacia e não de resultado. Suas obrigações, de modo geral, consistem em defender

as partes em juízo e dar-lhes conselhos profissionais."27

Tendo em vista as atribuições consagradas aos advogados públicos e a natureza das
mesmas, conforme o exposto, questiona-se como seria possível pactuar metas e resultados para o
órgão que cuida dessas atividades e, consequentemente, para os advogados do Estado. Ou seja, se
os advogados públicos possuem, em regra, obrigações de meio, como pactuar resultados para os
mesmos e que tipo de resultados podem ser contratualizados? 

Pactuar resultados para órgãos e entidades que cuidam das áreas finalísticas do Estado
é, de um modo geral, mais plausível e mais facilmente dedutível por todos. Isso porque os órgãos
finalísticos cuidam dos produtos que o Estado deve entregar à sociedade, que no caso mineiro
encontram-se definidos no PMDI e detalhados no PPAG. Dessa forma, não há muito o que se
discutir, os indicadores a serem pactuados refletem as escolhas das políticas públicas a serem
implementadas pelo governo.28

Isso não significa que a aferição das metas nesses casos seja tarefa fácil, pelo
contrário. Existem enormes dificuldades para a pactuação das metas para a maioria dos
indicadores, uma vez que existem diversos fatores externos a influenciar na realização dos
resultados a serem alcançados pelo Estado no cumprimento de seus deveres e, ainda, no caso das
primeiras pactuações existia o complicador de uma falta de histórico para muitos produtos a
serem contratualizados, dificultando o estabelecimento de um valor de referência para meta. 

No caso de um órgão voltado para a advocacia do Estado, sendo suas obrigações de
meio, não há produtos a serem entregues de forma direta à sociedade, não havendo, por
consequência, definição dos mesmos nos instrumentos de macro planejamento do Estado (por
exemplo, o PMDI) que pudessem ser reproduzidos nas pactuações de resultados da AGE. 

As funções da área da advocacia pública - representação judicial e extrajudicial do
Estado e seu assessoramento jurídico - são, em regra, perenes e voltadas diretamente para o
próprio Estado. Como visto, ordinariamente não se pode cobrar desse órgão e de seus executores,
os advogados do Estado, que sejam vencedores em todas as causas que litigam ou que a assessoria
jurídica prestada seja a melhor. 

Em relação ao primeiro caso, a pactuação de vitória em todas as causas em que o
Estado litiga, impõe-se ressaltar que, em muitas vezes, não lhe assiste razão. Em virtude de uma
política pública mal elaborada e implementada, de uma legislação com problemas, de uma
fiscalização realizada sem as devidas cautelas, dentre outros, o Estado pode ser acionado

27 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 382-383.
28 Por exemplo, se o Estado deve entregar acessos viários pavimentados ligando municípios mineiros, não resta
dúvida que este percentual deve ser um indicador a constar no Acordo de Resultados dos órgãos e entidades ligados
à área de transportes e obras públicas. Do mesmo modo, se houve a definição pela ampliação dos atendimentos
baseados no Programa Saúde da Família, um indicador a ser pactuado pela Secretaria de Estado da Saúde,
provavelmente, será o percentual da população coberta por esse programa. 
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judicialmente29 e não haverá motivo jurídico e justo que lhe faça sair vencedor, o que se ocorresse
iria contrariar o próprio interesse público. Portanto, essa pactuação não se torna possível. 

No tocante à sua outra atribuição, o assessoramento jurídico ao governo e à
Administração Pública, o ideal seria que este fosse realmente o melhor e mais acertado para o
Estado. Mas, o que impede a contratualização, nesse caso, é a impossibilidade de se mensurar
esses atributos. As questões jurídicas comportam interpretações e aplicações diversas por parte de
seus intérpretes e aplicadores, não havendo como auferir, de plano, se uma é melhor ou mais
acertada que a outra, o que impede avaliação de uma consulta ou opinião jurídica por meio de
indicadores e metas. 

Se o Estado, público alvo direto dos produtos advindos das atividades realizadas
pelo órgão incumbido de sua advocacia, não pode esperar, cobrar e pactuar que estes produtos
lhe sejam entregues da forma supra aludida, pode e deve cobrar comprometimento, diligência
e um patamar mínimo de resultados de seus servidores, especialmente, ao se ter a eficiência
como um dos princípios a nortear as atividades dos agentes públicos. É preciso, então,
questionar quais as expectativas do Estado em relação às atividades de seus advogados que
podem ser mensuradas e pactuadas. Ao contrário do que se possa, à primeira vista, imaginar, a
pactuação desses resultados não vai de encontro à natureza da atividade do advogado, mas visa
torná-la mais eficiente e mais eficaz.

Em relação às funções de consultoria e assessoramento jurídico, os agentes
estatais que questionam os advogados do Estado, além de desejarem receber respostas
acertadas, o que não é factível de mensuração, também possuem outras expectativas que
podem ser pactuadas ou, no caso de sua impossibilidade, podem ser acordadas ações para que
se busque alcançar o desejado. 

Os agentes estatais esperam, por exemplo, que as consultas sejam respondidas em um
tempo razoável, em especial, as consultas obrigatórias, como nos casos que envolvem licitações.
Averiguar o prazo para emissão de pareceres mostra-se passível de pactuação, desde que o prazo
acordado não se mostre exíguo ao ponto de comprometer a qualidade da resposta a ser dada à
consulta. Também existe a expectativa de que haja uma certa uniformização da linguagem
jurídica das assessorias e procuradorias jurídicas dos órgãos e entidades da Administração. Não é
adequado, eficiente e justo que o tratamento jurídico acerca de uma questão sobre licença de
servidores públicos, por exemplo, seja resolvida de uma certa maneira em um órgão e de outra
diferente em outro, em virtude de pareceres jurídicos completamente contraditórios entre si. Por
mais que não seja possível adentrar no mérito interpretativo das consultas jurídicas feitas aos
advogados estatais, é possível que sejam realizadas ações para minimizar contradições e tentar
uniformizar a linguagem jurídica, como a criação de uma coordenação de atuação das assessorias
e procuradorias jurídicas.

Para as atividades que abrangem a representação judicial e extrajudicial do Estado, as
possibilidades se mostram maiores.  

Na representação judicial de cobrança da dívida ativa, o Estado, em prol do interesse
público, deseja que os particulares, que resistiram ao cumprimento de seus deveres legais de

29 Ou extrajudicialmente, como no Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais.
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recolhimento aos cofres públicos, sejam compelidos pelo Poder Judiciário a fazê-lo. Deseja-se,
em consequência, a recuperação de recursos estatais para que o Estado possa fazer frente às
demandas da sociedade. 

É sabido, entretanto, que a recuperação dos créditos advindos da dívida ativa é baixa
por diversos motivos. No entanto, há sempre um patamar mínimo de arrecadação por essa via,
conforme demonstram os históricos dos valores da arrecadação dos entes públicos. O advogado
público, no cumprimento de sua função, deve tentar sempre a busca por este resgate. Assim, a
pactuação de metas desafiadoras, porém realistas, que se relacionam a esta área podem ser
propostas. Como exemplos, é possível a pactuação de valores de arrecadação da dívida ativa
tributária e ambiental, de percentual de ajuizamento da dívida ativa e de percentual de dívida ativa
solucionada. 

Já no tocante à representação judicial do Estado como parte ré, o que se deseja é a
minimização das perdas quando o Estado é levado a juízo sem fundamento, isto é, nos casos em
que mesmo tendo cumprido com seus deveres legais, é demandado na situação de réu junto ao
Poder Judiciário. Nessa situação é legítima a defesa dos interesses estatais - configurados também
como interesses públicos - até o fim, na busca pela vitória. Mas, mesmo nos casos em que o
Estado parece estar com a razão, não é factível que se cobre e pactue a vitória em 100% dos casos. 

Várias seriam as formas para se averiguar o desempenho da advocacia pública nesta
atividade. Em termos percentuais, poder-se-ia medir, dentre outros, o percentual de sentenças
favoráveis relativamente a determinada matéria em que o Estado reiteradamente termina como
vencedor, o percentual de recursos do Estado que são admitidos nos Tribunais,  o percentual de
liminares indeferidas e cassadas em relação às propostas contra o Estado em determinada matéria.  

Em relação a valores que poderiam ser pactuados, ressalta-se que o Estado está sujeito
a uma forma especial, estabelecida na Constituição da República, de execução de suas
condenações, uma vez que os bens públicos não se sujeitam à penhora. O cumprimento das
decisões estatais transitadas em julgado contrárias ao Estado faz-se pela via da inscrição dos
precatórios no orçamento.30 Devido ao histórico do montante de precatórios inscritos nos
orçamentos de cada ano, é sabido que, também para esta atividade, há valores máximos de
inscrição em um determinado exercício. Assim, podem ser pactuadas metas de valores máximos
de inscrição de precatórios no orçamento. Na pactuação deste tipo de indicador e das metas a
serem estabelecidas é importante levar em consideração, além dos valores históricos de
referência, o crescente número de ações ajuizadas contra o Estado a cada ano e as causas que o
Estado já tem como perdidas, devido à jurisprudência consolidada dos Tribunais.

Como uma atividade seguinte à defesa do Estado e à formação do precatório, a
advocacia pública também pode proceder à função contenciosa de revisão e impugnação dos
cálculos de liquidação das obrigações declaradas pelo Poder Judiciário,31 visando ao pagamento
do montante adequado à parte vencedora da lide. Também com base em históricos dos valores do

30 Há também os pagamentos feitos por meio das requisições de pequeno valor, que também podem ser objeto de

pactuação.
31 No Tribunal de Justiça de Minas Gerais existe uma unidade específica responsável por esta atividade: a Central de

Conciliação de Precatórios. 
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proveito obtido pelo Estado advindo da correção de erros materiais em cálculos de precatórios é
possível contratualizar uma meta para essa atividade. 

Ainda em relação a esta atividade de pagamento de precatórios, é notório que grande
parte dos entes federados não cumpre suas obrigações em dia, conforme o estabelecido no texto
constitucional.32 Para auxiliar no cumprimento desta ordem constitucional, podem ser pactuadas
metas de regularização do pagamento de precatórios. Ressalta-se que estas metas, também,
devem constar nos instrumentos de contratualização de outros órgãos envolvidos com a questão,
como, por exemplo, o órgão fazendário, responsável pela liberação da verba orçamentária para
tanto.  

Análises como essas devem ser feitas para cada área de atuação da advocacia pública,
verificando as possibilidades de se mensurar a eficiência e eficácia do trabalho prestado pelos
advogados do Estado. A partir daí, podem ser construídos indicadores e propostas metas para
constarem nos instrumentos de contratualização de resultados dos órgãos incumbidos da
advocacia do Estado. 

Importante ressaltar que, na impossibilidade de se construir e pactuar, de imediato,
indicadores e metas para determinada atividade, podem ser pactuadas, ações para a maturação da
questão e, só posteriormente, decidir sobre a viabilidade da contratualização do indicador e da
meta. Nesse sentido, podem ser pactuados o levantamento de históricos de valores, a viabilização
de parcerias com outros órgãos para a obtenção de dados, a realização de diagnósticos, o
desenvolvimento de sistemas de informação, dentre outros.   

Como se verifica, a contratualização de resultados para a advocacia pública não é
tarefa fácil. Dada a natureza das atividades dos advogados públicos e o interesse público a ser
sempre perseguido existem enormes dificuldades para essa pactuação. Entretanto, essas
dificuldades não caracterizam a sua impossibilidade, conforme se tentou demonstrar. 

Passa-se a analisar, agora, como se deu o processo de contratualização de resultados
pela AGE, por meio do instrumento do Acordo de Resultados. 

5. A CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS NA AGE: INDICADORES, METAS,
AÇÕES E PRODUTOS PACTUADOS EM SEUS ACORDOS DE RESULTADOS 

Com a implantação do programa Choque de Gestão em Minas Gerais e a
promulgação da Lei 14.964/03, ocorreu um movimento de incentivo à pactuação de Acordos de
Resultados pelos órgãos e entidades do Estado. Nesse sentido, a AGE, por meio de seus dirigentes
máximos, se predispôs a assumir os riscos e os benefícios da contratualização, sendo um dos
órgãos pioneiros na implantação do instrumento.

Para a pactuação dos indicadores, metas e ações que deveriam constar no Acordo de
Resultados da AGE, foi construída sua cadeia de valor, analisando-se as expectativas do Estado,

32 Art. 100 (...)
§ 1º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de
seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º
de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados
monetariamente.
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seu público alvo, em relação às atividades de seus advogados e o que era possível ser mensurado
e pactuado em um primeiro momento.  

Por essa metodologia, foram assinados dois Acordos de Resultados pela AGE. O
primeiro com vigência de 1º/07/2005 a 30/06/2006, com termo aditivo de vigência de 1º/07/2006
a 31/08/2006. O segundo Acordo foi assinado para ter vigência de 11/09/2006 a 31/12/2007,
entretanto foi rescindido em 06/09/2007.  

Neste momento, são apresentados alguns dos indicadores pactuados com suas metas
semestrais ou anuais e seus respectivos resultados.33

Para a área de consultoria jurídica, decidiu-se pactuar, num primeiro momento, o
tempo gasto, em média, na elaboração de pareceres ou notas técnicas pelos Procuradores do
Estado.

Polaridade34 do indicador: menor melhor

Em relação à representação judicial do Estado, pactuou-se, para o Estado atuando como
autor, o resultado da cobrança da dívida ativa estadual e também o resultado da cobrança dos
créditos da extinta Minas Caixa. 

Área Consultoria Jurídica

Indicador 
Tempo médio global do Procurador na elaboração 

de parecer ou nota técnica 

Períodos de avaliação 2º sem/2005 1º sem /2006 2º sem/2006 1º sem/2007

Meta (dias) 12 11 10 10

Realizado (dias) 9,29 7,87 9,76 7,58

33 Todos os Acordos de Resultados firmados pela AGE (e por todos os órgãos e entidades do Estado de Minas
Gerais), bem como seus Relatórios de Execução e os Relatórios da Comissão de Acompanhamento e Avaliação,
fontes das tabelas apresentadas neste tópico, encontram-se disponíveis no sítio eletrônico da SEPLAG-MG:
<www.planejamento.mg.gov.br> 
34 A polaridade do indicador determina o sentido que a meta deve ser buscada e avaliada. No caso do indicador
referente à Consultoria Jurídica, por exemplo, em quanto menos dias as consultas forem respondidas, melhor será.
Ou seja, quanto menor o tempo médio global do Procurador na elaboração do parecer ou nota técnica, melhor.
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Polaridade do indicador: maior melhor

Polaridade do indicador: maior melhor

A pactuação de resultados referente à defesa do Estado pela AGE quando este litiga
como parte ré focou-se: a) nos limites máximos de inscrição de precatórios no orçamento, tanto
para a Administração Direta como para a Administração Indireta;35 b) nos percentuais mínimos de
correção de erros no pagamento de precatórios cíveis e trabalhistas.    

Importante destacar, conforme já explicitado, que também na pactuação de metas
relativas à inscrição de precatórios no orçamento, o interesse público deve ser sempre a mola
mestra de atuação dos advogados do Estado. Dessa forma, alguns temas, previamente acordados,
ficam desconsiderados do cômputo das metas de inscrição, pois decorrem de situações jurídicas
cuja interpretação já se deu de forma pacífica a favor da parte contrária ao Estado.36

Área Sucessão das entidades estatais 

Indicador 
Resultado da cobrança dos créditos comerciais, rurais e habitacionais do

Estado referentes à extinta Minas Caixa e à venda de seus bens
Períodos de
avaliação

2º sem/2005 1º sem /2006 2º sem/2006 1º sem/2007

Meta (R$1,00) 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 

Realizado
(R$1,00)

4.450.900,00 16.810.002,56 6.820.780,43 4.087.384,52 

Área Arrecadação da dívida ativa

Indicador Resultado da cobrança judicial da dívida ativa estadual 

Períodos de
avaliação

2º sem/2005 1º sem /2006 2º sem/2006 1º sem/2007

Meta (R$1,00) 37.500.000,00 37.500.000,00

não foi pactuada
meta, portanto, não

houve avaliação
para fins de Acordo

de Resultados

não foi pactuada
meta, portanto, não

houve avaliação
para fins de Acordo

de ResultadosRealizado (R$1,00) 121.608.468,60 54.908.512,84

35 Em relação à Administração Indireta foram pactuados indicadores e metas apenas para as entidades cujas
Procuradorias eram compostas por Procuradores do Estado. 
36 Para os dois primeiros Acordos de Resultados firmados pela AGE os temas foram os seguintes: a) contribuição
previdenciária devida ao INSS, que se referem aos cargos em comissão de recrutamento amplo; b) acréscimo na
contribuição instituída em face dos servidores públicos estaduais, relativo ao Fundo de Aposentadoria, na ordem de
3,5%; c) gratificação dos "S" à remuneração dos servidores públicos estaduais, de que decorreu interpretação
jurisprudencial de que incidia à razão de 160%, e não 60%, em que a SEPLAG pretende realizar acordos e
concessões. Com o aprendizado adquirido ao longo dos primeiros anos de experiência do Acordo, foram inseridos
novos temas para os Acordos firmados posteriormente. 
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Polaridade do indicador: menor melhor

Polaridade do indicador: menor melhor

Polaridade do indicador: maior melhor

Área Correção de erros no pagamento de precatórios cíveis 

Indicador 
Percentual de proveito para o Estado na correção de erros no pagamento de

precatórios (conciliação de precatórios) 

Períodos de
avaliação

2º sem/2005 1º sem /2006 2º sem/2006 1º sem/2007

Meta (%) 10,00 12,00 24,00 24,00

Realizado (%) 28,90 38,80 50,92 70,68

Área Inscrição de precatórios no orçamento 

Indicador

Resultado da inscrição de precatórios na LOA relativamente às
atividades das entidades da Administração Indireta, cujas

Procuradorias eram compostas por Procuradores do Estado -
DER, IPSEMG e IPEM 

Períodos de avaliação 2º sem/2005       1º sem /2006 2º sem/2006       1º sem /2007

Meta (R$1,00) 193.611.793,00 146.625.271,00 

Realizado (R$1,00) 134.132.979,76 159.415.796,84 

Realizado (R$1,00) - com a
exclusão dos valores de

ações/temas previamente
pactuados

134.132.979,76 96.543.511,08

Área Inscrição de precatórios no orçamento 

Indicador
Resultado da inscrição de precatórios na LOA relativamente às

atividades da Administração Direta 

Períodos de avaliação 2º sem/2005      1º sem /2006 2º sem/2006      1º sem /2007

Meta (R$1,00) 40.841.962,00 54.411.587,00 

Realizado (R$1,00) 78.824.409,83 106.556.671,00 

Realizado (R$1,00) - com a
exclusão dos valores de

ações/temas previamente
pactuados 

53.729.184,69 67.138.060,00
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Polaridade do indicador: maior melhor

Também foi objeto de pactuação nos dois primeiros Acordos de Resultados firmados
pela AGE um plano de ação contendo medidas para tornar viável o alcance das metas, bem como
iniciativas relativas à melhoria da estrutura do órgão, a capacitação de seus servidores e a
informatização de suas rotinas. Dentre as ações pactuadas, destacam-se:  

• criar os Escritórios Seccionais de Patos de Minas, São João Del Rei e Sete Lagoas;
• ampliar a unidade da Regional da AGE no Distrito Federal; 
• indexar por assunto todo expediente judicial que chega à AGE;
• separar os protocolos judicial e administrativo da AGE;
• elaborar manuais administrativos sobre os fluxos das atividades na AGE;
• ampliar o rol de ações que compõem os "Riscos Fiscais", previstos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
• elaborar um diagnóstico do ativo contábil relativo à Dívida Ativa Ambiental, a fim de
se obter parâmetros para o estabelecimento de metas;
• elaborar projeto de reestruturação do Setor de Processos da AGE e implementá-lo;
• elaborar relatório de eficiência do cumprimento dos prazos de pagamento de
requisições de pequeno valor.

Em meados do ano de 2007, com a discussão do projeto de lei que iria se transformar
na Lei 17.600/08, com o aprendizado adquirido e a incorporação de melhorias dos primeiros anos
de experiência de implantação do Acordo de Resultados, o Governo do Estado de Minas Gerais
viu-se em um cenário em que era preciso aproximar os indicadores e metas a serem pactuados nos
futuros Acordos da estratégia governamental e das políticas públicas de cada órgão ou entidade. 

Nesse sentido, o processo para a pactuação dos novos Acordos passou a contar, em
seu estágio inicial, com o alinhamento estratégico do órgão ou entidade acordados, conforme já
explicitado. 

Como produto deste alinhamento, a AGE definiu seu mapa estratégico, evidenciado
abaixo, com os objetivos que pretende alcançar nos próximos anos.

Área Correção de erros no pagamento de precatórios trabalhistas

Indicador 
Percentual de proveito para o Estado na correção de erros no

pagamento de precatórios (conciliação de precatórios) 

Períodos de avaliação 2º sem/2005 1º sem /2006 2º sem/2006      1º sem/2007 

Meta (%) 15,00 30,00 não houve pactuação, pois os
precatórios trabalhistas

começaram a ser pagos em
diaRealizado (%) 50,77 41,48
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A realização do alinhamento estratégico da AGE permitiu uma visão mais ampla do
órgão, criando possibilidades de se pactuarem novos indicadores, metas e ações. Assim, com
vistas a atingir aos objetivos delineados, foram pactuados os últimos Acordos de Resultados
firmados pela AGE.

Para se vislumbrar o que passou a ser objeto de pactuação, abaixo estão o "Quadro de
Indicadores" e o "Quadro de Produtos"37 pactuados no Acordo de Resultados de 1ª Etapa assinado
pela AGE em 2008. 

37 O Quadro de Produtos pode ser comparado com o que nos primeiros Acordos tinha-se como o Plano de Ação. Com
o aperfeiçoamento do modelo do Acordo de Resultados percebeu-se a necessidade de se monitorar melhor as ações
que eram pactuadas. Dessa forma, pela nova metodologia do Acordo, são contratualizados certos produtos que
concretizam as ações e idéias a serem perseguidas pelo órgão ou entidade. A avaliação torna-se, assim, mais objetiva.

Aumentar a arrecadação da 
dívida ativa e dos créditos 

em que se sub-rogou o 
tesouro estadual Aumentar a eficiência das respostas às 

consultas

Informar adequadamente sobre 
risco fiscal

Melhorar a provisão de informações que subsidiem a 
elaboração de manifestações processuais

Adequar e coordenar a 
atuação das Assessorias 
Jurídicas e Procuradorias

Garantir a adequada utilização dos recursos orçamentários e eficiência dos procedimentos 
administrativos

Advocacia Geral do Estado

Reduzir a inscrição de 
precatórios

Regularizar o pagamento de 
precatórios

Aumentar a eficiência das manifestações processuais e 
do  julgamento de processos pelo CAP

Aprimorar o
acompanhamento dos

resultados da AGE Promover eficiência e informações sobre
processos e rotinas com uso intensivo da TI

Fortalecer a comunicação 
e integração internas

Viabilizar a gestão de relatórios
dos sistemas de gestão processual

Dar visibilidade às principais 
conquistas do Governo 
viabilizadas pela AGE 

Adequar a estrutura da AGE

Defender com êxito os direitos e legítimos interesses do Estado de Minas Gerais

Otimizar desapropriações 
amigáveis

Reduzir os recursos financeiros gastos 
com precatórios e desapropriações
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Quadro de Indicadores
Nº Indicador Meta para 2008 Meta para 2009
1 Resultado da arrecadação da dívida ativa tributária38 R$597.287.913,00 R$155.778.000,00
2 Resultado da arrecadação da dívida ativa ambiental R$1.007.519,97 R$1.128.422,37
3 Dívida ativa inscrita ajuizada (%)39 100% 100%

4 Dívida ativa tributária solucionada (%) - *

5
Adimplência de parcelamentos da dívida ativa

tributária (%)
80,78% 80,78%

6
Somatório dos valores inscritos em precatórios para

a Administração Direta40 - R$164.704.635,81

7
Somatório dos valores inscritos em precatórios para

a Administração Indireta (DER, DEOP, FUNED,
IEPHA e IPSEMG)

- R$60.000.000,00

8
Percentual de proveito obtido pelo Estado nas

ações que é réu41 - *

9

Percentual de proveito obtido pelo Estado nas
ações em que as entidades da Administração

Indireta (DER, DEOP, FUNED, IEPHA e
IPSEMG) são rés 

- *

10
Percentual de proveito obtido pelo Estado advindo

da correção de erros materiais em cálculos de
precatórios 

30% 25%

11

Tempo médio para a emissão de pareceres e notas
jurídicas sobre licitações, contratos, convênios,

editais e processos do Conselho de Administração
de Pessoal nas consultorias jurídicas chefiadas por

Procuradores do Estado ou majoritariamente
composta por Procuradores do Estado42

7 dias 7 dias

12
% de liminares e medidas cautelares

cassadas/indeferidas em relação às ajuizadas contra
o Estado em matéria tributária 

- *

13
% de liminares e medidas cautelares

cassadas/indeferidas em relação às ajuizadas contra
o Estado em matéria não tributária

- *

14
Prazo médio para prestação de informação sobre

certidão de débitos tributários para a administração
fazendária 

3 dias 3 dias

38 No acordo de Resultados da AGE encontra-se a seguinte justificativa para estes valores de metas: "a meta de 2008,
que apresenta valores bem superiores à arrecadação de 2007, deve-se à anistia que foi concedida no início de 2008.
Para 2009, dado o efeito da anistia, manter a arrecadação de 2007 é uma meta desafiadora, se comparado a outros
períodos pós-anistia."
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Quadro de Produtos

Nº Item Produto
Critérios de aceitação e fonte
de comprovação do produto

Data

15
Desenvolver, otimizar

e informatizar a
Central de Processos. 

1ª Etapa do Sistema
Tribunus, contendo o módulo
da Central de Processos, que
permitirá realizar o controle

da distribuição dos processos
(cadastro, envio / reenvio,

solicitações, cópias),
implantado.

Declaração do Diretor-Geral da
AGE atestando que a 1ª Etapa
do sistema está implantada e

em utilização pelos servidores
da AGE

out/09

16
Informatização das
extinções especiais. 

Função disponibilizada no
SICAF - contruída em

conjunto com SEF 

Relatório de extinções especiais
extraído do sistema validado

pelo Advogado-Geral 
dez/08

17

Coordenar a atuação
das Procuradorias e

Assessorias Jurídicas

Documento de
padronização da apuração

dos indicadores de
desempenho das

assessorias jurídicas
apresentado para todas as

Assessorias e
Procuradorias jurídicas do

Estado

O documento deverá especificar
uma maneira objetiva de apurar o

tempo de resposta para as
consultas, possibilitando uma

mensuração uniforme dos
indicadores de tempo médio de
resposta e o de % das respostas

em até 10 dias em todas as
procuradorias e assessorias

jurídicas do Estado.O documento
deverá ser enviado por e-mail aos

membros da Comissão de
Acompanhamento e Avaliação. O
mesmo deverá ser  apresentado

em reuniões com todas as
assessorias e procuradorias

jurídicas dos órgãos, obtendo
como fonte de comprovação
listas de presença assinadas

out/08

18

Relatório consolidado dos
prazos (absoluto e relativo)
para pareceres de todas as

Assessorias e
Procuradorias jurídicas do

Estado dos meses de
novembro de dezembro

O relatório deverá conter o
prazo médio de resposta às

consultas e o % das consultas
respondidas em até 10 dias de

todas as Assessorias e
Procuradorias jurídicas do

Estado

dez/08

39 Nos termos do Acordo de Resultados da AGE, "o indicador mensura a relação entre a quantidade de processos
tributários administrativos (PTAs) inscritos em divida ativa e a quantidade de PTAs ajuizados em até 30 dias após sua
inscrição. Busca-se garantir que os créditos inscritos em dívida ativa sejam ajuizados prontamente. Não serão objeto de
avaliação os PTAs inferiores a R$5.000,00 (cinco mil reais) e aqueles com impedimento legal para ajuizamento.
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19

Desenvolver
cultura de
acesso e

pesquisa aos
sistemas

corporativos 

Treinamento no
SICAF fornecido

pela SEF nas
Regionais 

Certificado de Treinamento no SICAF de
pelo menos um servidor de cada

Regional das AGE emitido pela SEF
dez/08

20

Diagnóstico de
solução da
dívida ativa

tributária 

Diagnóstico
(inclusive valores de
referência) realizado,
indicador construído

e proposição de
metas para 2009

Indicador construído validado pela SEF,
SEPLAG e pelo Advogado-Geral.

Proposição de metas para 2009 enviadas
à SEPLAG e SEF, contendo o

diagnóstico da situação atual e a
justificativa para a meta proposta

dez/08

21

Diagnóstico do
percentual de

proveito obtido
pelo Estado nas
ações em que é
réu e nas ações

em que as
entidades da

Administração
Indireta são rés

Diagnóstico
(inclusive valores de
referência) realizado

e proposição de
metas para 2009

Proposição de metas para 2009 enviadas
à SEPLAG, contendo o diagnóstico da
situação atual e a justificativa para a

meta proposta 

dez/08

22

Diagnóstico do
percentual de
liminares e

medidas
cautelares

cassadas/indefe
ridas em

relação às
ajuizadas

contra o Estado
em matéria

tributária e não
tributária

Diagnóstico
(inclusive valores de
referência) realizado

e proposição de
metas para 2009

Proposição de metas para 2009 enviadas
à SEPLAG, contendo o diagnóstico da
situação atual e a justificativa para a

meta proposta

dez/08

40 Alterou-se para este Acordo, para a Administração Direta e para a Indireta, o rol das ações a serem excluídas do
cômputo da meta caso venham a gerar precatórios a serem inscritos na LOA. Devem ser excluídos os valores
relativos aos temas: 1) contribuições previdenciárias devidas ao INSS; 2. gratificação de 160%; 3. adicional de 10%;
4. progressões horizontais do IPSEMG; 5. o valor relativo ao processo nº2588/90 contra a  FEBEM. Também devem
ser excluídos os valores relativos às Súmulas Administrativas do Advogado-Geral do Estado. 
41 A fórmula deste indicador (e do indicador de nº 9) é a seguinte: valor dos precatórios emitidos / valor do pedido
inicial referente a esses precatórios X 100.
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Ressalta-se que os indicadores e produtos foram desdobrados para cada equipe de
trabalho da AGE no Acordo de 2ª Etapa assinado em 2008, sendo acrescidos, ainda, alguns
indicadores e produtos específicos para cada equipe. Também é importante pontuar que, além
desses indicadores e produtos voltados para a área fim da AGE, foram objeto de pactuação
indicadores relacionados à sua área administrativa. Estes indicadores foram elaborados e
contratualizados para todas as áreas administrativas dos órgãos e entidades que firmaram Acordos
de Resultados pela nova metodologia. 

6. CONCLUSÃO

A busca pela eficiência administrativa pode ser considerada tendência dominante na
gestão pública. Para tanto, a contratualização de resultados e avaliação do desempenho contratado
passam a ser considerados instrumentos de grande importância para os governos. Tendo este
como um de seus objetivos, o programa Choque de Gestão foi implantado em Minas Gerais a
partir do ano de 2003, trazendo como uma de suas propostas a pactuação de resultados pelos
órgãos e entidades do Poder Executivo mineiro. 

O que se buscou analisar neste trabalho, foi a possibilidade da implantação da
contratualização de resultados nos órgãos incumbidos do assessoramento jurídico e da
representação judicial e extrajudicial do Estado, com ênfase nas pactuações realizadas no âmbito
da AGE. 

Ficou claro que esta tarefa, qual seja, a contratualização de resultados para a
advocacia pública, longe de ser simples, mostra-se viável e desejável. Nos Acordos de Resultados
firmados pela AGE, o esforço na busca pelos indicadores, metas e produtos a serem pactuados
concentrou-se especialmente na análise daquilo que o Estado, seu público alvo, espera de seus
advogados. Isso sem jamais se desvirtuar do interesse público, que deve guiar as atividades do
advogado público. 

Com o aprimoramento do modelo e a experiência adquirida com os primeiros Acordos,
novas idéias e anseios foram surgindo, possibilitando o refinamento e a ampliação do que poderia
ser pactuado. Aliado a isso, com o alinhamento estratégico realizado pela AGE, ficou mais
evidente para os atores envolvidos no processo - Procuradores do Estado, servidores e dirigentes
máximos do órgão, SEPLAG e SEF - quais são os objetivos, a missão e a visão de futuro da AGE,
o que tornou mais propício o debate a respeito do que poderia ser contratualizado pelo órgão.

Visto isso, alguns indicadores, metas, ações e produtos pactuados foram apresentados
para se demonstrar, na prática, a possibilidade da contratualização de resultados para a advocacia
pública. 

Não foi objeto de exame deste artigo, devido ao seu escopo e à sua limitação, uma
análise acerca dos resultados atingidos pela AGE após a pactuação de seus Acordos de
Resultados, bem como acerca da mudança cultural vivenciada pelo órgão. De antemão, é possível
afirmar que se desenvolveu entre os servidores, os Procuradores e os dirigentes máximos da AGE

42 Este indicador passou a constar em todos os Acordos de Resultados dos órgãos e entidades para as suas assessorias
ou procuradorias jurídicas. 
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uma cultura relacionada à gestão da informação e sua divulgação. Antes da realidade dos Acordos
de Resultados não era possível dimensionar a maioria das atividades realizadas pela AGE e seus
resultados, devido a uma falta de controle e sistematização das informações. Com a assinatura dos
Acordos e, até mesmo para se pactuarem indicadores e metas com fidedignidade, que fossem
desafiadoras para a AGE, tornou-se necessário diagnosticar a realidade de suas atividades e os
resultados passíveis de contratualização. Isso, por si só, já justificaria a implementação dos
Acordos de Resultados na AGE. Entretanto, sabemos que os benefícios alcançados pela Casa e,
consequentemente, para o Estado, foram muito maiores, o que será palco de futuras pesquisas e
debates sobre a questão. 
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EFETIVIDADE DO PROCESSO E CLÁUSULAS ABERTAS NO ARTIGO
273 DO CÓDIGO DE PROCEDIMENTOS: 

discricionariedade do Estado-Juiz?

NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA*

1.Contextualização do tema. 2. Efetividade do processo x
efetividade da função jurisdicional. 3. Características e
função das cláusulas abertas. 4. A justificativa para as regras
processuais abertas no art. 273, do Código de Processo Civil.
5. A superação da ideia de jurisdição e processo sob a ótica
instrumentalista e a repercussão no "poder discricionário" do
Estado-Juiz. 6. Conclusão.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

"O devido processo, como direito-garantia constitucional, rompe com o conceito
privatístico de direito subjetivo pela fidúcia (confiança recíproca - trust) em que o
Estado-Juiz é o depositário público da confiança da Sociedade Civil para resolver
litígios e garantir uma suposta paz social.

O Judiciário, nas esperadas democracias plenárias, não é o espaço encantado
(reificado) de julgamento de casos para revelação da justiça, mas órgão de exercício
judicacional segundo o modelo constitucional do processo".1

A efetividade do processo é tema recorrente entre os estudiosos do processo civil que
atrelam aquela ideia à de celeridade, ou seja, estabelecem uma correspondência entre processo
efetivo e espaço temporal percorrido até a prolação do provimento jurisdicional, notadamente
após o advento da Emenda nº 45/2004, que fez incluir o inciso LXXVIII ao art. 5º da Constituição
da República de 1998, assegurando a todos, no âmbito judicial ou administrativo, a "razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

A busca dessa efetividade, com assento no "tempo do processo", tem justificado
inúmeras reformas no "Código de Processo Civil" de modo a permitir a "tempestividade da tutela

* Procuradora do Estado de Minas Gerais. Coordenadora de Direito Administrativo da Consultoria Jurídica da AGE. 
1 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 55.
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jurisdicional."2 Entre elas, destaca-se a introdução da técnica da antecipação da tutela no art. 273
pela Lei 8.952/94, para citar a que nos interessa nesse trabalho. Trata-se de uma técnica de
sumarização da cognição por meio da qual se busca combater o fator "morosidade da prestação
jurisdicional, oriunda, como é sabido, das mais diversas causas" e que "também está ligada à
ineficiência do velho procedimento ordinário."3

Para essa linha de pensamento (visão instrumentalista do processo), processo efetivo
é aquele que, observado o equilíbrio entre os valores segurança (contraditório) e celeridade,
"proporciona às partes o resultado desejado pelo direito material". Nesse sentido, preconiza-se
que a "demora" na "entrega da prestação jurisdicional" compromete a utilidade prática da tutela, o
que justifica centrar o estudo da "técnica processual a partir de seu resultado e em função dele."4

Como também a necessidade de "renunciar ao dogma da certeza e abrandar as garantias inerentes
à segurança jurídica, a fim de evitar que o tempo deteriore a utilidade prática da tutela."5

A antecipação da tutela traduz-se, pois, em "verdadeira arma contra os males que
podem ser acarretados pelo tempo do processo."6 Por conseguinte, exsurge como manifestação da
técnica processual a serviço dos ideais de efetividade do processo e, portanto, de efetivo acesso à
ordem jurídica justa,7 posto que a ordinariedade plena implica o percurso de um espaço temporal
incompatível com certas situações de risco de dano. 

A finalidade precípua da antecipação da tutela pretendida pelo autor na inicial -
espécie do gênero tutela provisória - é, pois,  atender a situações de urgência, que envolvam risco
ao direito do demandante, para eliminá-lo. Essa é a situação de urgência legitimadora da medida
antecipatória.8

Dita tutela de urgência é compreendida "com sentido de pronto-socorro jurídico aos
que se dirigem a um Poder Judiciário oneroso e ineficiente."9 Entretanto, as técnicas
procedimentais somente se legitimam se instituídas a partir da principiologia que permeia o
processo.10 Nessa linha de raciocínio, pretendemos trazer a lume, como contraponto à visão
instrumentalista sobre jurisdição e processo,11 o tratamento destes institutos na perspectiva neo-

NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA - Efetividade do processo e cláusulas abertas no artigo 273 do Código de Procedimentos....

2 MARINONI, Luiz Guilherme, Sérgio Cruz Arenhart. Processo de conhecimento. 7.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008. v.2, p. 210.
3 Idem, p. 198.
4 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 4.ed. São
Paulo: Malheiros, 2006. p. 30.
5 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2.ed. São Paulo: Malheiros,
2007. p. 87- 88.
6 MARINONI. Processo de conhecimento. p. 199.
7 Ibidem.
8 ZAVASCHI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 47- 48
9 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 143.
10 O termo processo aí está empregado na acepção neo-institucionalista proposta pelo professor Rosemiro Pereira
Leal: instituição constitucionalizada, que se define pela conjunção de princípios: do contraditório, da ampla defesa,
da isonomia. Processo concebido como "instituição regente e pressuposto de legitimidade de toda criação,
transformação, postulação e reconhecimento de direitos pelos provimentos legiferantes, judiciais e administrativos".
LEAL, Rosemiro Pereira. Op. cit., p. 88.
11 A instrumentalidade do processo, capitaneada pelo professor Cândido Rangel Dinamarco, é por ele assim
sintetizada: "a perspectiva instrumentalista do processo é teleológica por definição e o método teleológico conduz
invariavelmente à visão do processo como instrumento predisposto à realização dos objetivos eleitos", referindo-se
a que, se se entende que o processo é um instrumento, como tal, é meio e "todo meio só é tal e se legitima, em função
dos fins a que se destina". Sob essa perspectiva, alça-se a jurisdição como categoria central .
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institucionalista do processo,12 para, com esteio nesta teorização, examinarmos o problema da
introdução de "conceitos jurídicos indeterminados" e de "cláusulas abertas" no ordenamento
processual, especialmente no art. 273 do CPC.

A introdução de normas de tessitura aberta no ordenamento jurídico permite, na visão
de doutrinadores de escol, o ingresso de princípios valorativos inexpressos no sistema, porque,
dirigidas ao Estado-Juiz, conferem a este maior amplitude de poder de criação de normas
jurídicas para o caso concreto, visto que a atuação concreta da lei, em tais casos, pressupõe
atividade interpretativa. Defende-se, inclusive, que o magistrado detém "poder discricionário" na
escolha da lei aplicável à controvérsia levada a exame de Órgão Jurisdicional.

Contudo, na perspectiva teórica neo-institucionalista, consentânea com o paradigma
do Estado Democrático de Direito, processo é direito-garantia fundamental. Sob essa inspiração,
os juízes não precisam, nem devem "comportar-se, embora tantos se comportem, como donos da
verdade e guardiões da virtude, postura incompatível com um conceito procedimentalista de
Democracia."13 O provimento a ser proferido pelo Estado-Juiz deve ser construído de forma
compartilhada, de modo que a interpretação das cláusulas gerais contidas no art. 273 e a
consequente concretização delas somente se legitimará se observada a argumentação paritária das
partes e se a decisão for constitucionalmente consistente.

Na perseguição da efetividade do processo, admite-se o deferimento de medida
antecipatória com postergação do direito fundamental ao contraditório em casos nos quais a
decisão judicial vise à implementação de direito fundamental líquido, certo e exigível, dada a
eficácia plena e aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, na forma do art. 5º, § 1º, da
Constituição de 1988, e a respectiva vinculação positiva do Órgão Jurisdicional, impondo-se-lhe
o dever de reconhecer e imprimir às normas de direitos e garantias fundamentais a maior eficácia
e efetividade possíveis.

Nota tratar-se de situação excepcional. Até porque, no inteligente raciocínio
exercitado pelo professor Fernando Horta Tavares,

"A começar não se pode definir jurisdição pela ótica da atividade do órgão estatal
judicacional porque, em um Estado de Direito Democrático, a jurisdição só pode atuar
pelo PROCESSO que se caracteriza pelo direito à argumentação discursiva democrática,
construída racional e legitimamente pelas partes e Estado-Juiz, do que resulta que a

da teoria geral do processo, com a concentração das atenções na figura do juiz, traduzindo  a ideia de manifestação
do poder estatal. Nesse sentido, confira-se DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São
Paulo: Malheiros, 2003. p. 131-136 .
12 As diretrizes da teoria neo-institucionalista do processo se abrigam na ideia de que o "conceito de Processo, como
instituição" se infere, na pós-modernidade, do "grau de autonomia jurídica constitucionalizada a exemplo do que se
desponta no discurso de nosso texto constitucional, como conquista teórica da cidadania"(p. 36). Segundo o autor da
proposta teórica, professor Rosemiro, em sendo hoje "o Processo uma instituição instrumentadora e legitimadora da
Jurisdição, a tutela judicial, que é o provimento (decisão do Estado-Juiz) sobre uma quaestio, há de ser construída
processualmente pela submissão aos princípios jurisdicionais e constitucionais da cidadania". LEAL, Rosemiro
Pereira. Teoria geral do processo. p. 36-37.
13 OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Direito processual constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2001.
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jurisdição significa a atuação da lei regida pela principiologia do processo, a qual, a seu

turno, e na ótica aqui defendida, não pode trazer qualquer corrosão a direito."14

A par dos diversos ângulos que se pode examinar o instituto da antecipação da tutela,
estamos propondo, nesse incipiente ensaio, desenvolver o tema sob o seguinte enfoque, em
síntese: 

1. A partir da ponderação da defesa  da introdução de técnicas ou de medidas de
sumarização da cognição no Código de Procedimentos como aptas a contribuírem para a
celeridade do "processo" com vistas à sua efetividade (visão instrumentalista), demonstrar que há
desprezo da acepção de processo no paradigma do Estado Democrático de Direito, que indica
participação e fiscalidade, cujos princípios institutivos são o contraditório, a ampla defesa e a
isonomia. 

2. Analisados perfunctoriamente os conceitos de Jurisdição e Processo sob a
percepção instrumentalista, evidenciar a superação do ponto de vista expendido por referida
corrente doutrinária, que ainda remonta à ideia de processo como relação jurídica centrada na
atividade do Estado-Juiz.

3. Contrastar a justificativa da necessidade de introdução de cláusulas abertas no
ordenamento jurídico para munir o juiz de maior latitude de poder com a concepção neo-
institucionalista do processo para demonstrar a incompatibilidade da visão metodológica fundada
no "poder jurisdicional" com o discurso democrático. O deferimento, ao juiz, de "imaginosa
liberdade na construção do procedimento" acaba por transformar o processo em "método
aleatório de atuação da jurisdição pretoriana (vontade do juiz)"15 com o comprometimento dos
fundamentos constitucionais na teoria jurídica democrática.

2. EFETIVIDADE DO PROCESSO X EFETIVIDADE DA FUNÇÃO JURISDICIONAL

A doutrina nacional tem demonstrado grande preocupação com os escopos do
processo, com ênfase no tema da utilidade prática do provimento jurisdicional, no sentido de que
este deve ser entregue às partes tempestivamente para garantir sua eficácia e promover a
pacificação social. Com suporte nesse intento, vem-se disseminando o pensamento sobre ser
necessário, para abrandar um dos grandes comprometedores daquela utilidade prática - o tempo
de duração do "processo"-, "buscar fórmulas destinadas a simplificar o processo, eliminando os
óbices que a técnica possa apresentar ao normal desenvolvimento da relação processual.16

Nesse propósito, a introdução do instituto da antecipação dos efeitos da tutela vem

14 TAVARES, Fernando Horta (Coord.). Urgências de tutela: processo cautelar e tutela antecipada: reflexões sobre a

efetividade do processo no Estado Democrático de Direito. 2.reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 113.
15 LEAL, Rosemiro Pereira. Op. cit., p. 39.
16 BEDAQUE. Efetividade do processo e técnica processual. p. 25.
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atender ao direito à efetividade da jurisdição.17 Contudo, efetividade do processo é coisa bem
diversa de efetividade da função jurisdicional. Efetivo é o processo legítimo, orientado pelos
princípios constitucionais que o definem. Já a efetividade da função estatal de "prestar jurisdição"
diz com a estruturação dos serviços da máquina judiciária, cujo estudo escapa ao contorno
jurídico de exame do tema. 

Assim, o processo (porque se pretende seja efetivo) deve ser pensado sob o viés da
legitimidade do provimento a ser proferido pelo Estado-Juiz, provisório ou definitivo, e não sob
o aspecto de sua utilidade, porque o caminho para alcançar o resultado prático em menor ou maior
espaço temporal diz respeito ao procedimento a ser adotado. Logo, se há necessidade de
sumarização, deve ser do procedimento, mas norteada pelos princípios regentes do processo. É o
processo que deve orientar o procedimento e não o contrário.

Até porque antecipação da tutela não significa antecipação da sentença, mas da tutela
da lei a ser aplicada pela sentença. Cuida-se de decisão interlocutória de declaração da tutela
legal, "como antecipatória dos efeitos legais dos conteúdos (tutela) do direito deduzido em juízo",
assegurando-se às partes o "devir interlocutivo por princípios autocrítico-discursivos."18

Almeja-se, com dita medida, a efetividade do comando legal descumprido, cujo
provimento jurisdicional buscado visa exatamente à atuação da tutela da lei. Logo, não se pode
excluir, aqui, a tutela (constitucional) do próprio processo. No entanto, a leitura de obras de
respeitáveis processualistas brasileiros não revela uma clara compreensão que permita ao leitor
distinguir entre o que seja efetividade do processo - garantia dos direitos fundamentais na
construção do procedimento - e efetividade da função jurisdicional, que deve dizer com a
estrutura do Judiciário; com sua capacidade de organização e de funcionamento eficiente.19

Essas considerações são imprescindíveis para nosso estudo, porquanto, partindo da
afirmativa de que os princípios regentes do processo é que devem orientar as regras
procedimentais, afigura-se inadequada a sumarização da cognição20, a exemplo do art. 273 do

17 A respeito do tema, Teori Zavaschi - que se refere mesmo à efetividade da jurisdição - estabelece distinção entre
eficácia das normas, no sentido de "aptidão da norma jurídica para gerar efeitos no mundo jurídico"e no de "eficácia
social ou efetividade" para, especificamente sobre as sentenças - "preceitos normativos para conflitos concretizados"
- concluir que têm elas aptidão para  produzirem ambos os efeitos. Aqueles produzidos na realidade dos fatos
constituem-se em sua eficácia social ou em sua efetividade. Para o Autor, "as medidas antecipatórias e as medidas
cautelares têm objetivo e função constitucional comuns: são instrumentos destinados a, mediante a devida
harmonização, dar condições de convivência simultânea aos direitos fundamentais da segurança jurídica e da
efetividade da jurisdição. E é nesta função instrumental concretizadora que ditas medidas legitimam-se
constitucionalmente." Op. cit., p. 50- 51, 71.
18 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. p. 261.
19 Raquel Melo Urbano de Carvalho, a propósito do significado da efetividade na Administração Pública
contemporânea, reportando-se ao entendimento expendido por Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos
afirma: "Efetividade significa a realização do Direito, a atuação prática da norma, fazendo prevalecer no mundo dos
fatos os valores e interesses por ela tutelados. Simboliza a efetividade, portanto, a aproximação, tão íntima quanto
possível, entre o dever ser normativo e o ser da realidade social". E continua advertindo  que "não se trata somente
de atingir objetivos(eficácia) ou de apenas utilizar corretamente recursos no processo (eficiência)", mas a efetividade
requer que a "Administração, ao agir nos estritos limites do ordenamento, seja materialmente capaz de, empregando
os meios adequados, atingir os resultados necessários à satisfação dos interesses da coletividade, objetivo máximo da
atuação estatal". In: Curso de direito administrativo: parte geral, intervenção do Estado e estrutura da administração.
Salvador: JusPodivm, 2008. p. 188-189.
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Código de "Processo" Civil. O argumento da necessidade de priorizar a efetividade "da
jurisdição" em detrimento da segurança, como justificativa até mesmo para a postergação do
exercício do direito ao contraditório, não se coaduna com o modelo democrático. 

A postura de restrição do direito fundamental ao devido processo em critério solipsista
(subjetivo) de ponderação principiológica torna patente que as tutelas de urgência têm amparo na
atuação do Magistrado e não na garantia do devido processo legal,21 o que não é admissível no
Estado Democrático. Precisamente em razão disso é que a visão instrumentalista do processo, que
vem ensejando as reformas processuais a partir de 1994, deve ser analisada com prudência. 

Calmon de Passos22 assevera que um dos frutos perversos gerados pela visão
instrumentalista foi "a quebra do equilíbrio processual". "Hipertrofiaram o papel do juiz".
"Privilegiaram, de outra parte, o autor". Segundo ele, esses erros levaram a que as reformas, em
lugar de resolverem a crise da Justiça, agravassem-na e o fizessem progressivamente, até atingir
o intolerável, que determinará o indesejável - a implosão, quando se queria apenas e se
necessitava apenas de reformulação.

Nessa conjuntura, o estabelecimento de regras processuais com vistas à solução célere
de questões postas à apreciação do Estado-Juiz, de forma generalizada, aberta, deixando a cargo
da jurisprudência a tarefa de completá-las, pode surtir efeito contrário, no sentido de que "La
inseguridad que genera uma norma semejante, basada em una distinción teórica de contornos tan
difusos, puede frustrar el propósito de descongestionar el proceso declarativo."23 Quer dizer: a
insegurança decorrente de decisões judiciais proferidas em bases não objetivas, mas por meio da
sensibilidade do juiz, com a adoção de critérios metajurídicos, pode gerar um número maior de
recursos e, por conseguinte, contribuir para emperrar ainda mais a "máquina judiciária" e, assim,
não só manter o problema do "tempo do processo", como se o intensificar.

20 De acordo com Francis Vanine, cognição exauriente é  tradicionalmente definida como "atividade intelectiva do
juiz" que capta, analisa e valoriza as alegações e provas, e, portanto, centrada no magistrado. As técnicas de
sumarização são defendidas sob argumento de necessidade de urgência, em virtude da demora da ordinariedade.
Exemplifica ele com a antecipação da tutela. Conclui, em seu artigo, entretanto, que não é possível a sumarização da
cognição no Estado Democrático de Direito, por não permitir a cognição plenária de todos os sujeitos do processo:
"Técnicas legislativas de limitação não são bem vistas porque cerceiam o espaço discursivo". REIS, Francis Vanine
de Andrade. Técnicas diferenciadas de sumarização da cognição exauriente: procedimento monitório, providências
preliminares e julgamento antecipado. In: TAVARES, Fernando Horta (Coord.). Urgências de tutela: processo
cautelar e tutela antecipada: reflexões sobre a efetividade do processo no Estado Democrático de Direito. 2.reimp.
Curitiba: Juruá, 2009. p. 119-139.
21 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. p. 254.
22 PASSOS, Calmon de. Instrumentalidade do processo e devido processo sobre o tema. In: FIUZA, César Augusto
de Castro et al. Temas atuais de direito processual civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 9-26. Conclui Calmon de
Passos: "Distorção não menos grave, outrossim, foi a de se ter colocado como objetivo a alcançar com as reformas
preconizadas apenas uma solução, fosse qual fosse, para o problema do sufoco em que vive o Poder Judiciário, dado
o inadequado, antidemocrático e burocratizante modelo de sua instituição constitucional".
23 "a insegurança que gera uma norma semelhante, baseada em uma distinção teórica de contornos tão difusos, pode
frustrar o propósito de descongestionar o processo declarativo". (tradução livre nossa) TORRALBA, Alberto José
Lafuente. La evolución de la tutela cautelar desde una perspectiva internacional: hacia la autonomia de las medidas
anticipatorias. Revista de Processo, São Paulo, ano 33, n.156, p. 88-102, fev. 2008. O Autor investiga o tema
referente à estabilização das medidas antecipatórias em alguns países, como Itália, Argentina, Brasil (Anteprojeto de
Lei, sugerido pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual) e Espanha. 
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Adverte o professor espanhol lhe parecer duvidoso que os mecanismos analisados
(tutelas cautelares e antecipatórias) sejam a via idônea para superar a crise do processo
declarativo (ordinário). Se este não se adequa às necessidades de tutela da sociedade
contemporânea, o mais aconselhável - ainda que também mais árduo - seria reformá-lo
profundamente, simplificar seu desenho, reduzir e abreviar seus trâmites, agilizar seu andamento.
E manifesta sua preocupação com as garantias processuais: "Por alguna razón, se ha considerado
legítimo obtener, aquí y ahora, el resultado del proceso, pero omitiendo éste las garantias de
contradictción y defensa que le son  inherentes."24

3. CARACTERÍSTICAS E FUNÇÃO DAS CLÁUSULAS ABERTAS 

Parte da doutrina nacional defende a técnica legislativa que vem afastando o "modo
de legislar casuisticamente" para ter a lei "como resposta a específicos e determinados problemas
da vida cotidiana". A exemplo do Código Civil, tem-se " privilegiado a inserção de certos tipos
de normas que fogem ao padrão tradicional", com  "formulação da hipótese legal mediante o
emprego de conceitos cujos termos têm significados intencionalmente vagos e abertos, os
chamados 'conceitos jurídicos indeterminados'."25

As cláusulas gerais propriamente ditas desenham a hipótese legal e suas
consequências como uma vaga moldura, permitindo a incorporação de princípios, diretrizes e
máximas de conduta estranhos "ao corpuscodificado, do que resulta, mediante a atividade de
concreção destes princípios, diretrizes e máximas de conduta, a constante formulação de novas
normas."26

Em favor da inclusão de cláusulas gerais no ordenamento jurídico pátrio, como um
todo, argumenta-se quanto ao fator de rigidez da tipicidade que caracteriza a casuística, por
conduzir o intérprete a uma subsunção quase automática do fato ao paradigma abstrato. Em
contrapartida, as cláusulas gerais apresentam mobilidade, proporcionada pela intencional
imprecisão.

24 Nesse sentido, Torralba, após afirmar que "Por alguma razão, tem-se considerado legítimo obter, aqui e agora, o
resultado do processo, mesmo omitindo este as garantias do contraditório e defesa que lhe são inerentes", reporta-se
a Biavati,  para quem o direito processual está visto como pura técnica  quase como um obstáculo para um mundo
que tende ao resultado concreto e rápido. TORRALBA, Alberto José Lafuente. La evolución de la tutela cautelar
desde una perspectiva internacional: hacia la autonomia de las medidas anticipatorias. Revista de Processo, São
Paulo, ano 33, n.156, p. 88-102, fev. 2008.
25 COSTA, Judith Hofmeister Martins. O direito privado como um 'sistema em construção': as cláusulas gerais no
projeto do Código Civil brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 139, jul./set. 1998. Disponível em:
www.senado.gov.br. Judith Martins, a propósito do Projeto do Código Civil e da inclusão das "cláusulas gerais" diz
da dificuldade de conceituação destas, ante seu caráter multifacetário, razão pela qual a doutrina arrola suas
características, fazendo-se uma contraposição à técnica casuística.
26 Judith reporta-se à obra de Karl Engish para quem a casuística constitui "a configuração da hipótese legal
(enquanto somatório dos pressupostos que condicionam a estatuição) que circunscreve particulares grupos de casos
na sua especificidade própria". Esta noção é completada em outra obra na qual assenta: "A casuística não significa
outra coisa senão a determinação por meio de uma concreção especificativa, isto é, regulação de uma matéria
mediante a delimitação e determinação jurídica em seu caráter específico de um número amplo de casos bem
descritos, evitando generalizações amplas como as que significam as cláusulas gerais". Idem.
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"Considerada, pois, do ponto de vista da técnica legislativa, a cláusula geral constitui
uma disposição normativa que utiliza, no seu enunciado, uma linguagem de tessitura
intencionalmente "aberta", "fluida" ou "vaga", caracterizando-se pela ampla extensão
do seu campo semântico. Esta disposição é dirigida ao juiz de modo a conferir-lhe um
mandato (ou competência) para que, à vista dos casos concretos, crie, complemente ou
desenvolva normas jurídicas, mediante o reenvio para elementos cuja concretização
pode estar fora do sistema; estes elementos, contudo, fundamentarão a decisão, motivo
pelo qual não só resta assegurado o controle racional da sentença como, reiterados no
tempo fundamentos idênticos, será viabilizada, através do recorte da ratio decidendi, a
ressistematização destes elementos, originariamente extra-sistemáticos, no interior do
ordenamento jurídico.
(...) 
A função que é, em primeiro lugar, atribuída às cláusulas gerais, é a de permitir, num
sistema jurídico de direito escrito e fundado na separação das funções estatais, a
criação de normas jurídicas com alcance geral pelo juiz. O alcance para além do caso
concreto ocorre porque, pela reiteração dos casos e pela reafirmação, no tempo, da
ratio decidendi dos julgados, se especificará não só o sentido da cláusula geral mas a
exata dimensão da sua normatividade. Nesta perspectiva o juiz é, efetivamente, a boca
da lei --- não porque reproduza, como um ventríloquo, a fala do legislador, como gostaria
a Escola da Exegese --- mas porque atribui a sua voz à dicção legislativa tornando-a,
enfim e então, audível em todo o seu múltiplo e variável alcance."27 (Grifos nossos)

Ainda na lição de Judith Hofmeister Martins Costa: 

" as cláusulas gerais permitem "o ingresso, no ordenamento jurídico codificado, de
princípios valorativos, ainda inexpressos legislativamente, de standards, máximas de
conduta, arquétipos exemplares de comportamento, de deveres de conduta não previstos
legislativamente (e, por vezes, nos casos concretos, também não advindos da autonomia
privada), de direitos e deveres configurados segundo os usos do tráfego jurídico, de
diretivas econômicas, sociais e políticas, de normas, enfim, constantes de universos
meta-jurídicos, viabilizando a sua sistematização e permanente ressistematização no
ordenamento positivo.28

Para Gustavo Tepedino29, as cláusulas gerais podem ser conceituadas como normas
que não prescrevem uma certa conduta, mas, simplesmente, definem valores e parâmetros
hermenêuticos. Servem assim como ponto de referência interpretativo e oferecem ao intérprete os
critérios axiológicos e os limites para a aplicação de demais disposições normativas.

Na advertência de Ruy Rosado de Aguiar, 

"As normas cujo grau de vagueza é mínimo implicam seja dado ao juiz o poder de
estabelecer o significado do enunciado normativo; já no que respeita às normas
formuladas através de cláusula geral, compete ao juiz um poder extraordinariamente
mais amplo, pois não estará tão-somente estabelecendo o significado do enunciado

27 COSTA, Judith Hofmeister Martins. O direito privado como um ‘sistema em construção’: as cláusulas gerais no
projeto do Código Civil brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 139, jul./set. 1998. 
28 Idem.
29  TEPEDINO, Gustavo. Crise de fontes normativas e técnica legislativa na parte geral do código civil de 2002. In:
A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. Trecho
extraído do artigo “Cláusulas Gerais no novo Código Civil”, de autoria de Paulo César de Carvalho. Disponível em:
www. jus2.uol.com.br.
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normativo, mas por igual, criando direito, ao completar a fattispecie e ao determinar ou
graduar as conseqüências.30 (Grifos nossos)

Exatamente nesse ponto reside o objeto de nossa reflexão: No ambiente democrático,
é possível admitir que o juiz esteja autorizado, sob argumento de autoridade, a interpretar norma
aberta, com sua sensibilidade, com seu senso de justiça? A racionalidade da decisão pode se situar
na subjetividade do julgador? A resposta certamente é negativa. 

O consentimento na concepção de Processo como mero instrumento da Jurisdição,
sob a taxionomia da relação jurídica, com ênfase na "atividade do juiz na criação do direito em
nome do Estado com a contribuição do sentimento e da experiência do julgador"31 implica
regredir ao "autoritarismo romanístico-pretoriano", negar o princípio da reserva legal e que  é o
"Processo que é instrumentador da legitimidade da conduta do juiz e não mais um instrumento
servil da Jurisdição."32

Com efeito, os princípios de um Estado Democrático de Direito não permitem ao
magistrado complementar ou desenvolver a norma mediante o reenvio para elementos a serem
obtidos fora do sistema normativo. Ao revés, ao aplicar normas de contextura aberta,  impõe-se
fique o Estado-Juiz adstrito à observância dos princípios que integram o ordenamento jurídico,
além, é claro, de ser pressuposto de legitimidade de qualquer decisão o compartilhamento da
interpretação, permitindo-se que as partes interessadas contribuam argumentativamente para a
definição da norma aplicável ao caso concreto.

Entretanto, como deixam evidenciadas as considerações em defesa da inclusão de
cláusulas abertas no ordenamento, não é nesse sentido a visão doutrinária prevalecente, razão de
ser de nossa análise a propósito do tema.

4. A JUSTIFICATIVA PARA AS REGRAS PROCESSUAIS ABERTAS NO ART. 273, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O professor Luiz Guilherme Marinoni justifica a inclusão, no procedimento, das
"regras processuais abertas como decorrência do direito fundamental à tutela jurisdicional".
Segundo ele, com as novas situações de direito material, superou-se a fase da "tipicidade das
formas executivas" que, no Estado Liberal, visava a impedir a utilização, pelas partes ou pelo juiz,

30 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Palestra proferida por ocasião do lançamento do livro A boa-fé no direito
privado, da autoria de Judith Martins Costa. Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
29.11.99. Disponível em: www.stj.gov.br/discursos.
31 Referência de André Cordeiro Leal à teoria da relação jurídica, preconizada por Von Bülow, que  defendia a
vinculação das partes aos tribunais, numa relação jurídica de direito público controlada pelos juízes, realçando a
importância dos magistrados. In: A instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, 2008.
p. 60.
32 Esse o entendimento do professor Rosemiro, contrário à possibilidade do “livre arbítrio ou discricionariedade no
exercício da jurisdição”, que decorre, segundo ele, da “visão retrógrada” de que o Juiz deve “manejar o Processo a
serviço do interesse público, do bem estar do povo e da paz social em critérios meta-jurídicos”. In: Teoria geral do
processo. p. 30.
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de meios executivos não expressamente previstos em lei com o fim de "garantir a liberdade dos
litigantes diante da jurisdição."33

Sentiu-se, então, a necessidade de "munir os litigantes e o juiz de uma maior latitude
de poder", dando a este a efetiva possibilidade de tutelar ditas novas situações de direito material
(não esclarecidas quais sejam elas pelo Autor), o que levou o legislador a criar uma série de
institutos "dependentes do preenchimento de conceitos indeterminados - como a tutela
antecipatória fundada em 'abuso de direito de defesa' (art. 273, II, CPC) -, admitindo o seu uso na
generalidade dos casos."34

O renomado processualista admite e justifica a necessidade de inclusão, nas regras
procedimentais, de "conceitos jurídicos indeterminados" e de "cláusulas abertas", porque "a lei
não pode atrelar as técnicas processuais a cada uma das necessidades do direito material", mas
adverte:

"Acontece que as normas processuais abertas não apenas conferem maior poder para a
utilização dos instrumentos processuais, como também outorgam ao juiz o dever de
demonstrar a idoneidade do seu uso, em vista da obviedade de que todo poder deve ser
exercito de maneira legítima."
(...)
"Isso quer dizer que a utilização da técnica processual, diante da norma processual
aberta, tem a sua legitimidade condicionada a um prévio controle, que considera tanto
o direito do autor quanto o direito do réu.
Esse controle pode ser feito a partir de sub-regras da proporcionalidade, isto é, das
regras do meio idôneo e da menor restrição possível. (...)O juiz somente deve ser
preocupar com a menor restrição possível após ter identificado o meio idôneo à tutela
do direito." 35

Defende, ainda, ser ilegítimo o procedimento único e que mesmo os procedimentos
diferenciados não são capazes de atender às tutelas prometidas pelo direito material. Em razão
disso, surge a necessidade de edição de normas processuais abertas "voltadas a permitir a
concretização das técnicas processuais adequadas no caso concreto". Exemplifica com o art. 273
do CPC, sendo que a concessão da tutela antecipatória - "que pode ser requerida diante de
qualquer situação substancial" - depende do preenchimento de conceitos jurídicos
indeterminados, que apontam para o direito material -"fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação"(273, I), ou dizem respeito ao próprio processo - "abuso de direito de defesa" ou
"manifesto propósito protelatório do réu"(273, II) e, ainda, a incontrovérsia de parte do pedido ou
de um dos pedidos cumulados (§ 6º).36

Contudo, essa concentração de "maior latitude de poder" na figura do Estado-Juiz não
é compatível com os conceitos de Jurisdição e Processo no Estado Democrático de Direito,
proclamado e instituído na Constituição da República de 1988 e que afirma as ideias de co-
participação e de fiscalidade, permitindo-nos inferir, nos termos da fundamentação até aqui
exposta, que o provimento jurisdicional somente se legitima pelo processo, cuja tutela judicial

33 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. 3.ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
p. 121
34 MARINONI. Op. cit., p. 121.
35 Ibidem, p. 121-123
36 MARINONI. Op. cit., p.426- 427
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deve ser "construída processualmente pela submissão aos princípios jurisdicionais e
constitucionais da cidadania."37

Com estas considerações, vislumbra-se a superação das concepções de Jurisdição e
Processo na visão instrumentalista, que classifica este como mero instrumento da Jurisdição e que
esta, embutida na Administração Pública, enseja a atuação do Juiz na condução do Processo a
serviço do interesse público, em bases metajurídicas, subjetivas, até mesmo discricionárias.

5. A SUPERAÇÃO DA IDEIA DE JURISDIÇÃO E PROCESSO SOB A ÓTICA
INSTRUMENTALISTA E A REPERCUSSÃO NO "PODER DISCRICIONÁRIO" DO
ESTADO-JUIZ

O professor Marinoni afasta (ou procura afastar) a visão de processo como uma
relação jurídica processual, por não se adequar aos fins do "Estado constitucional" e, a esse
propósito, conclui:

"O processo é um procedimento no sentido de instrumento, módulo legal ou conduto
com o qual se pretende alcançar um fim, legitimar uma atividade e viabilizar uma
atuação. O processo é o instrumento através do qual a jurisdição tutela os direitos na
dimensão da Constituição. É o módulo legal que legitima a atividade jurisdicional e,
atrelado à participação, colabora para a legitimidade da decisão. É a via que garante
o acesso de todos ao Poder Judiciário e, além disto, é o conduto para a participação
popular no poder e na reivindicação da concretização e da proteção dos direitos
fundamentais."38

No que tange particularmente às regras processuais abertas, embora ressalve o dever
de "justificação" do Estado-Juiz - dever de fundamentação -, como "outra face do incremento do
poder do juiz,"39 ao proferir decisão "criadora de direito", não consegue o processualista se
desvencilhar do paradoxo de Bülow, definido pelo professor André Cordeiro Leal como:

"Toda tentativa no sentido de elevar o processo impregnado da herança bülowiana à
condição de garantidor de direitos fundamentais falha exatamente em razão do fato de
que não poderia ser esse processo, ao mesmo tempo, instrumento do poder (de criação
e do dizer o direito pelo juiz) e sua limitação eficaz - eis o paradoxo." 40

37 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. p. 37.
38 Ibidem, p. 465.
39 MARINONI. Teoria geral do processo. p. 121-123.
40 LEAL, André Cordeiro. A instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, 2008, p. 64-

65. André Cordeiro Leal procura demonstrar a repercussão teórica da concepção do processo preconizada por Bülow,

como “relação jurídica de direito público vinculativa das partes aos tribunais, cuja formação e existência deveria ser

controlada pelos juízes.”Segundo referido autor, há um aspecto problemático na teoria de Bülow que atingiu toda a

chamada ciência do processo derivada de suas teorias. É que ele não cuidou de explicar “como se poderia controlar

essa atividade jurisdicional criadora de um direito que era, em última análise, ‘emocional’ ou ‘sentimental’ ”, p. 60. 
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Esse mesmo raciocínio se pode fazer em relação às conclusões do professor Marinoni
"acerca da concepção contemporânea de jurisdição."41 É que ele considera que o processo "se
apresenta aí como algo que necessariamente deve viabilizar a tutela autorizada e prometida pelo
direito material". "Em termos concretos, o que se deseja evitar é que a inidoneidade técnica do
processo ou a falta de compreensão constitucional do juiz impeçam a efetiva proteção das
diferentes necessidades do direito material."42 Observa-se uma equiparação entre processo e
procedimento.

É imprescindível, contudo, discernir estruturação do procedimento, indeclinável para
permitir a atuação da Jurisdição, de instituição constitucionalizada do  processo. 

"O Processo, ao contrário da jurisdição, define-se hoje em garantias principiológicas
pela reserva legal de direitos antecipadamente assegurados nas Leis Fundamentais
(constituições). A jurisdição, como atividade monopolística de o Estado reconhecer o
direito (art. 5º, XXXV, da CR/88), não traz em seu arcabouço garantias pela figura do
juiz (ainda que íntegro, sapiente e culto) de criação do direito ou de 'assegurar la
justitia, la paz social e demás valores jurídicos', como ensinou Couture, porque a
jurisdição (judicação), por si mesma, não pressupõe critérios de julgar ou proceder, mas
atividade de decidir subordinada ao dever de fazê-lo segundo os princípios
fundamentais do Processo." 43

A visão do multicitado professor Rosemiro é no sentido de que a jurisdição não tem
valia sem o processo, 

"hoje considerado no plano do direito processual positivo, como complexo normativo
constitucionalizado e garantidor dos direitos fundamentais da ampla defesa,
contraditório e isonomia das partes e como mecanismo legal de controle da atividade
do órgão-jurisdicional (juiz) que não mais está autorizado a utilizar o processo como
método, meio, ou mera exteriorização instrumental do exercício do seu suposto saber
decisório.

Não há mais, com efeito, lugar para os que apregoam potestatividade, faculdade, poder,
arbítrio ou discricionariedade para  o órgão jurisdicional (judicacional), já que este tem
de atuar com rigorosa vinculação à principiologia do processo que lhe impõe o dever
de prestar a tutela legal, sem qualquer margem de arbítrio ou discricionariedade."44

A consideração da ideia de Processo e de Jurisdição em bases democráticas é
pressuposto para concluirmos que qualquer decisão que envolva a tutela de direito - seja
provisória ou definitiva - somente se legitima se houver a efetiva participação, como corolário da
cidadania, e se assentar raízes em norma ou princípio constitucional ou em norma que encontre
fundamento de validade na Constituição Federal.

"Portanto, não há para o órgão jurisdicional qualquer folga de conduta subjetiva ou
flexibilização de vontade, pelo arbítrio ou discricionariedade, no exercício da função
jurisdicional, porque, a existirem tais hipóteses, se quebraria a garantia da simétrica
paridade dos sujeitos do processo."45

41 MARINONI. Teoria geral do processo. p. 135 e seguintes.
42 Idem, p. 141-142.
43 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. p. 27
44 Idem, p.29.
45 LEAL,  Rosemiro  Pereira. Teoria geral do processo. p. 28.  A propósito do tema, continua o professor, asseverando

que  as  teorias do processo  “sustentadas  por  Bülow,  Chiovenda,  Calamandrei,  Carnelutti,  Redenti,  Liebman,
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Por outro lado, não se há falar em "espaço-vazio da lei" a sugerir a discricionariedade
judicial, posto que, na atualidade, os princípios jurídicos se "mostram fecundos em todas as
legislações dos povos civilizados, não mais sendo acolhível apoiar-se em juízos de sensibilidade,
clarividência e magnanimidade como fundamento dos provimentos jurisdicionais."46

A racionalidade das decisões judiciais no Estado Democrático de Direito pressupõe
observância da força normativa dos princípios constitucionais, que se irradiam por todo o
ordenamento jurídico e necessariamente repercutem na interpretação das cláusulas gerais. Nesse
ponto, são extremamente pertinentes as considerações feitas por André Cordeiro Leal47 respeito
do papel dos paradigmas jurídicos na interpretação do direito, porquanto esta se efetiva, assim
como toda atividade humana, num contexto histórico, em cuja sociedade o julgador se insere e
sofre as influências do meio em que vive.48

Daí porque, como assevera André Leal, sob o paradigma do Estado Democrático, não
mais podemos conviver com a abordagem formalista quanto à interpretação e fundamentação do
direito, preconizada por Kelsen, segundo o qual, para a sentença, como ato positivador do Direito,
ser válida, basta que o Juiz demonstre ter sido prolatada, em seu aspecto formal, em consonância
com as normas hierarquicamente superiores e dentro de uma moldura silogisticamente
determinada de interpretações possíveis, que acaba por redundar em razoável grau de
discricionariedade ao Juiz.

E que também já está superada a posição de Dworkin, que tentou afastar a
discricionariedade possível na visão dos autores que lhe antecederam, mas ainda imagina o
"solipsismo do Juiz Hércules". Já Robert Alexy promove críticas à teoria dworkiniana, mas sua
proposta de uma teoria discursiva da fundamentação das decisões judiciais se mostra igualmente
incompatível com o ambiente democrático, porque se "pronuncia pela necessidade da introdução,
pelos juízes, de argumentos morais externos ao Direito  para que as decisões se tornem aceitas."49

Ainda de acordo com André, somente Habermas oferece uma solução que supera as
dificuldades encontradas pelos demais autores, porque defende a exigência do direito de efetiva
participação democrática e sua desconexão de parâmetros éticos e morais.

Couture, e, em conseqüência, por todos os adeptos da Escola da Relação Jurídica e da Instrumentalidade do Processo
se curvam ao voluntarismo jurisdicionalista do século passado”. 
46 Idem, p. 124
47 LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões no direito processual democrático. Belo
Horizonte: Mandamentos, 2002. p. 45-31.
48 É nesse mesmo sentido o entendimento de Marcelo Cattoni, ao tratar da racionalidade das decisões jurisdicionais,
a teor do art. 93, IX, da CR/88. A esse respeito, cuida o autor da interpretação como uma questão de paradigmas para
alertar, no ponto que nos interessa, que toda interpretação, assim como toda atividade humana, insere-se num
contexto histórico e pressupõe paradigmas e, “para usar uma expressão de Habermas, um pano de fundo de
mundos de vida compartilhados, que simplesmente não podem ser, em sua totalidade, colocados entre parenthesis,
através de uma atividade de distanciamento ou abstração, porque o ser humano não pode abstrair-se de si mesmo,
não pode fugir à sua condição de ser de linguagem; ‘paradigmas’, ‘mundos da vida’ compartilhados são condições
para a interpretação, são condições de linguagem”. OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Tutela jurisdicional e
Estado Democrático de Direito: por uma compreensão constitucionalmente adequada do mandado de injunção. Belo
Horizonte: Del Rey, 1997. p.132.(Grifos nossos)
49 LEAL, André Cordeiro. Op. cit., p. 24. 
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Essa breve digressão, ancorada nos estudos de André C. Leal, permite-nos inferir que,
no paradigma do Estado Democrático de Direito, os princípios institutivos do processo vinculam
o julgador. A Jurisdição não pode atuar sem Processo. Portanto, a interpretação que o Juiz venha
a imprimir a uma cláusula aberta não prescinde da deferência à argumentação das partes, de
maneira que a convicção seja concebida de forma compartilhada e necessariamente vinculada a
princípios e regras constitucionais, extraídos do interior do ordenamento jurídico; não a critérios
subjetivos, próprios e solitários do Estado-Juiz. É que o exercício hermenêutico é democrático e
não pode ser tido como mera e exclusiva atividade judicial.

Desse modo, conquanto tenha a cláusula geral a vantagem de criar aberturas do
direito legislado à dinamicidade da vida social, por outro lado apresenta a dificuldade relativa à
sua aplicação no que diz com o dever de fundamentação racional da decisão judicial de modo a
permitir a respectiva fiscalização. Isso sem dizer que, até que sobrevenha posição da
jurisprudência sobre a dimensão da normatividade contida na cláusula geral, tende a crescer o
número de insurgência.

A respeito deste ponto, Teori Zavaschi adverte que, ao decidir sobre o pedido de
antecipação da tutela, o juiz exerce juízo vinculado e não discricionário. Salienta: "Não há
discricionariedade nesse campo, e sim estrita vinculação à lei e à Constituição."50

Impende, ainda, adotando os ensinamentos do professor Rosemiro, atentar para a
impreterível distinção entre Jurisdição (conteúdo da lei) e judicação (atos de decisão egressos do
conteúdo da lei) para o exato dimensionamento do processo (constitucional), porque, como nota
ele, a judicacionalidade não dispensa a jurisdição da lei. Ela é um aspecto da estrutura
procedimental como dever de assegurar às partes o Processo Constitucional e não como atividade
tutelar ou interdital de direitos "livremente descobertos pela inteligência do julgador à margem do
âmbito estrutural do procedimento processualizado."51

Resta definido, por conseguinte, que, no Estado Democrático de Direito, mesmo
diante de cláusula geral ou de conceito jurídico indeterminado, a exemplo dos que se apresentam
no art. 273 do Código de Procedimentos, ao prever a possibilidade de deferimento da medida
antecipatória, se o Juiz verificar a existência de "fundado receio de dano irreparável" ou que
"fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu",
conferindo ao juiz o domínio total da decisão sobre quando se apresentaria o receio de dano
irreparável ou quando haveria a intenção do réu de abusar do direito de defesa - como se esta não
fosse um direito constitucionalmente assegurado a ele -  não há espaço para decisão discricionária
e solitária do Estado-Juiz, com base em seu senso de justiça, com argumento de autoridade. Isso
porque a racionalidade da decisão está na Constituição. Logo, o provimento só pode ser tido como
legítimo se assentar nas bases democráticas instituídas na Constituição da República de 1988.

50 In: Antecipação da tutela... p. 122 O professor Teori, reportando-se aos ensinamentos de Juarez Freitas, chama a
atenção para que “mesmo em relação aos chamados ‘atos discricionários’, ‘o administrador, em realidade, jamais
desfruta de liberdade legítima e lícita para agir com desvinculação com os princípios constitucionais do sistema,
ainda que sua atuação guarde – eis o ponto focal – uma menor subordinação à legalidade estrita do que na
concretização dos atos ditos plenamente vinculados”. (...)“De modo que, presentes os pressupostos do art. 273 do
Código de Processo Civil, é dever do juiz deferir o pedido, assim como, em caso contrário, imperativa será a decisão
denegatória”.
51 Em sua Teoria geral do processo. p. 63.

NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA - Efetividade do processo e cláusulas abertas no artigo 273 do Código de Procedimentos....
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6. CONCLUSÃO

Sem a pretensão de haver dispensado um tratamento aprofundado  ao tema, mas com
intuito apenas de estimular uma reflexão inicial a respeito da visão doutrinária pátria prevalecente
de renomados estudiosos do processo, que colocam a Jurisdição no centro do seu estudo, com
ênfase no poder decisório do Estado-Juiz, ao término desta nossa análise pontual concluímos pela
insustentabilidade daquela visão instrumentalista - processo como mero instrumento da
Jurisdição e esta como atividade do juiz - , porque representa um retrocesso à concepção de
Processo sob a taxionomia da relação jurídica de direito público controlada pelos juízes e que não
se coaduna com o ambiente democrático. 

Consequentemente, mostra-se clara a incompatibilidade daquela orientação
doutrinária com o paradigma do Estado de Direito Democrático, com repercussão no pensamento
quanto à sumarização da cognição, cujo resultado é a limitação do direito-garantia constitucional
de participação e fiscalidade, e relativamente à aplicação das cláusulas abertas processuais pelo
Órgão Jurisdicional.

Processo e procedimento não se confundem. O primeiro, instituição
constitucionalizada, permeada pelos princípios do contraditório, da ampla defesa, da isonomia, da
simétrica paridade, orienta o segundo, espaço temporal de construção comparticipada do
provimento.

A Jurisdição se define como atividade estatal subordinada aos princípios e fins do
processo. O ofício judicacional se materializa por meio do procedimento, que se desenvolve e se
legitima encaminhado pelos princípios da reserva legal e institucionais do Processo, na forma do
art. 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição da República.

Com efeito, a elaboração teórica justificadora da inserção de cláusulas gerais no
ordenamento jurídico, não obstante se nos afigure necessária, ante a impossibilidade de previsão
legislativa casuística que abarque todas as hipóteses de incidência à norma, mormente em face da
complexidade da sociedade moderna, não pode desconsiderar a inviabilidade de se admitir
interpretação efetuada pelo Estado-Juiz com base em elementos externos ao sistema jurídico, ou
seja, em critérios axiológicos, subjetivos, sopesados pelo senso de justiça do Juiz e sem
considerar o argumento discursivo das partes.

A legitimidade dos provimentos jurisdicionais não prescinde da possibilidade da
respectiva fiscalização, que se expõe a risco acaso tolerada a justificação em tais critérios
metajurídicos, porquanto, neste caso, mesmo havendo a fundamentação, antecedente lógico e
impostergável da aplicação da norma ao caso concreto, a teor do art. 93, IX, da Carta da
República, restará contaminado o desenvolvimento de uma argumentação jurídico-objetiva e
racional para sua desconstituição. Ao revés, o provimento jurisdicional arraigado em
fundamentos jurídico-constitucionais e abalizado pela construção argumentativo-participativa,
este, sim, permite a ampla fiscalização das pessoas que se sujeitam às suas consequências e pode
ser considerado harmônico com princípios ínsitos ao Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, no âmbito específico da antecipação da tutela, no que tange à
legitimidade da decisão e ao fato de conter cláusula genérica, deixando a cargo do Estado-Juiz a
tarefa de complementá-la para decidir sobre sua aplicação na generalidade dos casos, conclui-se
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não se admitir a discricionariedade judicial, pois, no Processo (constitucionalizado), o provimento
somente se legitima se tiver base em princípios diretivos da hermenêutica instituídos na
Constituição da República. 

Por derradeiro, sintetiza todo o debate a ilação de que efetividade do processo, em
última análise, deve significar efetividade do direito, porque o devido processo é um direito
fundamental insculpido no art. 5º da Constituição da República e não se pode restringir à ideia de
eficácia da tutela do direito reivindicado em juízo, contida no provimento jurisdicional.
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O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO CORTE
CONSTITUCIONAL  E  A  OBJETIVAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE

CONSTITUCIONALIDADE

RAFAEL AUGUSTO BAPTISTA JULIANO*

1. Introdução. 2. Controle de constitucionalidade. 2.1
Controle difuso. 2.2 Controle concentrado. 2.2.1 Controle
concentrado através da Ação Direta de Inconstitucionalidade.
3. O novo papel do Supremo Tribunal Federal. 4. A questão
do art. 52, inciso X, da Constituição Federal. 5. Repercussão
Geral. 6. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

O Supremo Tribunal Federal tem, dentre suas extensas atribuições, o papel de ser o
“guardião da Constituição”. Entretanto, o referido tribunal não se tem demonstrado, até
recentemente, como uma verdadeira Corte Constitucional.

De outro lado, com as últimas decisões do STF no que diz respeito ao controle de
constitucionalidade, e ainda com a Emenda Constitucional 45/2004, parece estar-se diante de
tendência capaz de tornar o STF mais próximo de uma Corte Constitucional.

Neste trabalho, sucintamente, serão analisados mecanismos de controle de
constitucionalidade, em especial as diferenças tradicionais entre o controle difuso e o controle
concentrado.

Após, será abordado o papel do STF em frente às alterações, concluindo o texto com
anotações sobre o instituto da “repercussão geral”.

2. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

A Constituição Federal de 1988 pode ser definida sucintamente como “a lei

* Procurador do Estado de Minas Gerais. Mestrando em Direitos Coletivos, Cidadania e Função Social pela
Universidade de Ribeirão Preto. Especialista em Direito Tributário pela Universidade de Franca. 
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fundamental e suprema do Estado brasileiro.”.1 O princípio da supremacia constitucional traz, em
seu conteúdo, a necessidade de controlar normas infraconstitucionais, com mecanismos aptos a
invalidar as que são contrárias ao disposto na lei fundamental. 

Os mecanismos de controle de constitucionalidade de normas infraconstitucionais,
tradicionalmente, dividem-se em dois grandes grupos: o controle difuso e o controle concentrado. 

2.1 CONTROLE DIFUSO

O controle difuso, também denominado como controle por via de exceção ou defesa,
incidental, aberto, ou ainda sistema norte-americano de controle, foi exercido primeira vez nos
Estados Unidos, no caso Madison versus Marbury (1803). Nesse caso, o Juiz Jonh Marshall da
Suprema Corte Americana “pôs em relevo o judicial review, que até hoje serve de fundamentação
ao controle difuso.”2 No Brasil, o controle difuso surgiu em 1890, com o Dec. 848 de 11.10.1890,
sendo consagrado nos arts. 59, § 1º e 60 da Constituição de 1891 e  preservado nas demais
Constituições Brasileiras.3

Referido controle pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal, que, de maneira
incidental, verifica a compatibilidade da norma com a Constituição Federal. Alexandre de
Moraes, ao abordar o tema, caracteriza o controle difuso da seguinte forma:

“O controle difuso caracteriza-se, principalmente, pelo fato de ser exercitável somente
perante um caso concreto a ser decidido pelo Poder Judiciário. Assim, posto um litígio
em juízo, o Poder Judiciário deverá solucioná-lo e para tanto, incidentalmente, deverá
analisar a constitucionalidade ou não da lei ou ato normativo. A declaração de
inconstitucionalidade é necessária para o deslinde do caso concreto, não sendo pois
objeto principal da ação.”4

Qualquer pessoa pode questionar incidentalmente a inconstitucionalidade de
determinada norma desde que, em um determinado caso concreto, tenha o seu direito ameaçado
ou violado por aquela norma, ainda quando esta também viole ou ameace direito de outrem.

Para a corrente tradicional entende-se que os efeitos da decisão judicial proferida, em
regra, valem apenas para as partes envolvidas (inter partes) e produz efeitos retroativos (ex tunc).
Para esta corrente apenas produzirá efeitos erga omnes a decisão judicial se o Senado, consoante
o disposto no art. 52, X da Constituição Federal, suspender, no todo ou em parte, a execução da
lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, a
decisão passará a ter efeitos erga omnes e ex nunc, ou seja, valerá para todos a partir da
publicação da resolução acerca da suspensão pelo Senado. 

Neste trabalho, será abordada, adiante, a nova tendência do STF no que tange a
aplicação de efeitos característicos do controle concentrado ao controle difuso de
constitucionalidade.

RAFAEL AUGUSTO BAPTISTA JULIANO - O Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional e a objetivação do controle difuso...

1 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 15.ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 48.
2 PACHECO, José da Silva. Mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas. 5.ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008. p. 379.
3 Idem. p. 379.
4 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 10.
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2.2 CONTROLE CONCENTRADO

O controle concentrado, também denominado de controle direto e controle abstrato,
tem por objetivo assegurar a supremacia da Constituição, com mecanismos aptos a retirar do
ordenamento jurídico, de lei ou ato que contrarie o disposto na lei fundamental. 

A atual Constituição Federal prevê cinco tipos de ações aptas a realização do controle
concentrado, são elas: ação direta de inconstitucionalidade genérica (art. 102, I , a, CF); ação
declaratória de constitucionalidade (art. 102, I, a, in fine, CF)5, ação direta de
inconstitucionalidade interventiva (art. 36, CF) ; ação direta de inconstitucionalidade por omissão
(art. 103, § 2º, CF);6 e arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, § 1º).7

2.2.1 CONTROLE CONCENTRADO ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Os legitimados a propositura da ação direta de inconstitucionalidade são os mesmos da
ação declaratória de constitucionalidade e estão elencados no art. 103 da Constituição Federal.8

Compete ao Supremo Tribunal Federal, através da maioria absoluta de seus membros,

5 Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: (...)

III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese

do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal.
6 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

(...)

§ 2º - Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada

ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo,

para fazê-lo em trinta dias.
7 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 1º - A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo

Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.
8 I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV - a Mesa de Assembléia Legislativa;

V - o Governador de Estado;

IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
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em plenário, processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade.9 O objeto principal da
referida ação será a declaração da inconstitucionalidade ou não de lei ou ato normativo federal,
estadual ou distrital (no exercício de competência equivalente à dos Estados-membros) editados
posteriormente à promulgação da Constituição Federal e, que ainda estejam em vigor.10

A decisão terá, em regra, efeito retroativo e erga omnes, de modo que,
excepcionalmente, em observância ao disposto no art. 27 da Lei nº 9.868/99, o Supremo Tribunal
Federal poderá, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela
declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro
momento que venha a ser fixado, considerando, para tanto, a segurança jurídica ou o excepcional
interesse social.

Ao abordar a amplitude e os efeitos temporais da ação declaratória de
inconstitucionalidade, Alexandre de Moraes afirma que:

“permitiu-se ao STF a manipulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade,
seja em relação à sua amplitude, seja em relação aos seus efeitos temporais, desde que
presentes dois requisitos constitucionais:
• requisito formal: decisão da maioria de dois terços dos membros do Tribunal;
• requisito material: presença de razões de segurança jurídica ou de excepcional
interesse social;”11

Cumpre ressaltar que a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade terá
efeitos vinculantes aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública.12 Prevalece
o entendimento de que o efeito vinculante da ação declaratória de inconstitucionalidade não
atinge o próprio Supremo Tribunal Federal, sob pena de “petrificar a jurisprudência”, valendo
citar o seguinte trecho do voto do Ministro Cezar Peluso:

“as constituições, enquanto planos normativos voltados para o futuro, não podem de
maneira nenhuma perder a sua flexibilidade e abertura. Naturalmente e na medida do
possível, convém salvaguardar a continuidade dos standards jurisprudenciais:
alterações de rota, decisões overruling demasiado repentinas e brutais contrastam
com a própria noção de jurisdição. A percepção da continuidade como um valor não
deve, porém, significar, uma visão petrificada da jurisprudência ou uma
indisponibilidade dos tribunais para atender às solicitações provenientes do

ambiente.”13

Há discussão entre doutrinadores como se o efeito vinculante atinge ou não o Poder
Legislativo. Alexandre de Moraes entende que o efeito vinculante é aplicado também ao
legislador, “que não poderá editar nova norma com preceitos idênticos aos declarados

9 Art. 97. 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. 
10 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 628.
11 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 647-648.
12 Parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868/99: A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de
texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública federal, estadual e municipal.
13 STF: Rcl. N.º 2.617 Agr/MG, rel. Min. Cezar Peluso. Informativo nº 386.
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inconstitucionais.”14 Em posicionamento contrário, Ives Gandra da Silva Martins15 e o próprio
Supremo Tribunal Federal16 têm adotado o entendimento de que o legislativo não é atingido pelo
efeito vinculante, vez que tal vinculação comprometeria o equilíbrio existente entre o este e o
judiciário. 

3. O NOVO PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Supremo Tribunal Federal tem sua competência expressa na Constituição Federal,
em seu art. 102.17 Como se observa, além da “guarda da constituição”, foi atribuída ao STF
extensa competência cível e criminal, originária e recursal.

14 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 649.
15 MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de constitucionalidade:
comentários à Lei nº 9.868, de 10-11-1999. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 335.
16 STF – ADI nº 907, rel. Min. Ilmar Galvão.
17 I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional,
seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os
do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;(Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 23, de 1999)
d) o "habeas-corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança
e o "habeas-data" contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive
as respectivas entidades da administração indireta;
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou
funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime
sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 1999)
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a
prática de atos processuais;
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais
da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores,
ou entre estes e qualquer outro tribunal;
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República,
do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas,
do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



146

Deve ser lembrado que, recentemente, o STF, em sessão de julgamento que durou
horas, foi foco das atenções nacionais e de toda a imprensa, apenas para receber uma denúncia,
no caso do “mensalão.”18

Percebe-se que as excessivas atribuições conferidas ao Supremo Tribunal Federal
acabam por enfraquecer o seu papel de Corte Constitucional, transformando-o em apenas “mais
uma instância” do Poder Judiciário brasileiro.

Entretanto, em recentes decisões, o STF tem buscado reafirmar o seu papel de Corte
Constitucional, com a tendência imprimir eficácia erga omnes a declarações de
inconstitucionalidades proferidas incidentalmente em controle difuso, o que tem causado espanto
na doutrina tradicional, que separa claramente os efeitos da declaração de inconstitucionalidade
no controle difuso e no controle concentrado.

Mas, para assumir o papel de Corte verdadeiramente Constitucional, não se pode ter
o Supremo Tribunal Federal como mera instância recursal à disposição dos recorrentes e com
decisões cujos efeitos se resumam às partes. Pelo contrário:

“A função do Supremo nos recursos extraordinários – ao menos de modo imediato – não
é a resolver litígios de fulano ou beltrano, nem a de revisar todos os pronunciamentos
das Cortes inferiores. O processo entre as partes, trazido à Corte via recurso
extraordinário, deve ser visto apenas como pressuposto para uma atividade jurisdicional
que transcende os interesses subjetivos.”19

Parece ser acertada esta visão, sendo que a atuação do Supremo Tribunal Federal nos
recursos extraordinários e demais incidentes não pode se resumir a julgar o caso específico
proposto pelas partes e com eficácia apenas entre elas, como ocorre, em regra, nas demais ações
propostas em primeira instância.

A decisão que analisa a constitucionalidade, ainda que em controle difuso, não pode
ficar restrita subjetivamente às partes. Ora, uma lei é inconstitucional ou constitucional dentro de
um sistema, não podendo ser considerada constitucional para uns e inconstitucional para outros.

Com a atual composição do Supremo Tribunal Federal, observa-se que é clara esta
tendência de “objetivizar” o controle difuso de constitucionalidade.

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público; (Incluída pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
II - julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única
instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
b) o crime político;
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão
recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
18 Inq 2245 / MG, Rel.  Min. Joaquim Barbosa, Julgamento: 28/08/2007, Tribunal Pleno, DJe-139  Divulgação 08-
11-2007, Publicação 09-11-2007.
19 MADOZ, Wagner Amorim. O recurso extraordinário interposto de decisão de Juizados Especiais Federais. Revista
de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005, n. 119, p. 76.
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Fredie Didier Júnior, da mesma forma, também observa o fenômeno, elencando
situações nas quais estão presentes as características no controle concentrado em ações
envolvendo o controle difuso de constitucionalidade, dentre as quais, exemplifica-se as seguintes:

“g) O STF, no julgamento do RE 197.917/SP (publicado no DJU de 27.02.2004)
interpretou a cláusula de proporcionalidade prevista no inciso IV do art. 29 da CF/88,
que cuida da fixação do número de vereadores em cada município. O TSE, diante deste
julgamento, conferindo-lhe eficácia erga omnes (note-se que trata de um julgamento em
recurso extraordinário, controle difuso, pois), editou a Resolução n.21.702/2004, na qual
adotou o posicionamento do STF. Essa Resolução  foi alvo de duas ações diretas de
inconstitucionalidade (3.345 e 3.365, rel. Min. Celso de Mello), que foram rejeitadas,
sob o argumento de que o TSE, ao expandir a interpretação constitucional definitiva
dada pelo STF, “guardião da Constituição”, submeteu-se ao princípio da força normativa
da Constituição. Aqui, mais uma vez, aparece o fenômeno ora comentado: uma decisão
proferida pelo STF em controle difuso passa a ter eficácia erga omnes, tendo siso a causa
da edição de uma Resolução do TSE (norma geral) sobre a matéria.
h) O STF decidiu admitir (...) a sustentação oral de amici curiae (Confederação
Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – COBAP e da União dos Ferroviários
do Brasil) em julgamento de recurso extraordinário, ratificando também neste
julgamento, a tendência de ‘objetivação’ do controle difuso, tantas vezes mencionadas
neste ensaio.
i) O Min. Gilmar Mendes, no julgamento do HC 82.959, não obstante tenha considerado
inconstitucional o § 1º do art. 2º da Lei Federal n. 8.072 (Lei dos Crimes Hediondos),
aplicou o art. 27 da Lei Federal n. 9.868/1999 (Lei da ADI/ADC), para dar eficácia não-
retroativa (ex nunc) à sua decisão. Ou seja: aplicou-se ao controle difuso de
constitucionalidade um instrumento de controle concentrado, que é possibilidade de o
STF determinar, no juízo de inconstitucionalidade, a eficácia da sua decisão, ex nunc ou
ex tunc.” 20

Percebe-se que a função do Supremo Tribunal Federal não deve ficar restrita aos
interesses das partes em litígio, sendo que o fortalecimento do Supremo Tribunal Federal e suas
decisões com efeitos vinculantes e eficácia para todos não apenas no controle concentrado, mas
também nas suas decisões em controle difuso, reforça o papel de Corte Constitucional.

Entretanto, a tendência de abstração ou objetivação do recurso extraordinário não é
aceita por parte da doutrina, que entende que as diferenças entre os efeitos do controle
concentrado e do controle difuso devam permanecer. Neste sentido:

“Se a Constituição – seja na sua versão original, seja naquela que decorreu das reformas
realizadas pelo poder constituinte derivado – elabora tão preciosa diferenciação entre
controle concentrado e controle difuso, não há como se imaginar que os efeitos do

controle concentrado sejam extensivos ao controle difuso, de forma automática.”21

20 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Transformações do recurso extraordinário. In: NERY JÚNIOR, Nelson; WAMBIER,

Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo: Revista

dos Tribunais, 2006, v. 10, p. 111-112.
21 STRECK, Lenio Luiz. et al. A nova perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre o controle difuso: mutação

constitucional e limites da legitimidade da jurisdição constitucional. Disponível em:

<http://leniostreck.com.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=60&Itemid=40>. Acesso em:

23 set. 2008.
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Uma grande crítica à abstração do controle difuso de constitucionalidade repousa na
redação do art. 52, inciso X, da Constituição Federal:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
(...)
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

Há quem entenda que tal previsão impede a objetivação do recurso extraordinário,
uma vez que no controle difuso de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal caberia a
este apenas comunicar ao Senado Federal a decisão de inconstitucionalidade da lei. A decisão
sobre a suspensão ou não da lei ficaria a cargo do Senado, através de Resolução.

4. A QUESTÃO DO ART. 52, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ponto interessante é a aplicação do inciso X do art. 52, da Constituição Federal, acima
transcrito. Como já mencionado, tradicionalmente, a suspensão da lei declarada inconstitucional
em controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal era de competência do Senado Federal.

Pois bem. Com a tendência de o Supremo Tribunal Federal aplicar o regramento do
controle concentrado ao controle difuso de constitucionalidade, surge questão: qual o papel do
Senado Federal em razão do texto do art. 52, inciso X, da Constituição?

A resposta, para o Ministro Gilmar Mendes, está na “mutação constitucional” a que o
referido inciso teria sido submetida. Em seu voto na Reclamação 4.335-5/AC (Relator Min.
Gilmar Mendes, Reclamante: Defensoria Pública da União, reclamado: Juiz de Direito da Vara de
Execuções Penais da Comarca de Rio Branco), o ministro propõe uma releitura do art. 52, inciso
X, da Constituição Federal:

“De qualquer sorte, a natureza idêntica do controle de constitucionalidade, quanto às
suas finalidades e aos procedimentos comuns dominantes para os modelos difuso e
concentrado, não mais parece legitimar a distinção quanto aos efeitos das decisões
proferidas no controle direto e no controle incidental.”

Adiante, complementa:

“É possível, sem qualquer exagero, falar-se aqui de uma autêntica mutação
constitucional em razão da completa reformulação do sistema jurídico e, por
conseguinte, da nova compreensão que se conferiu à regra do art. 52, X, da Constituição
de 1988. Valendo-nos dos subsídios da doutrina constitucional a propósito da mutação
constitucional, poder-se-ia cogitar aqui de uma autêntica reforma da Constituição sem

expressa modificação do texto.”

De qualquer maneira, chamando-se ou não o fenômeno de “mutação constitucional”,
é certo que a decisão sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei no controle
difuso não pode ser atribuída ao Senado Federal. E se o Senado recusar a suspender a lei
inconstitucional? E se não for proposta pelos legitimados a Ação Direta de Inconstitucionalidade,
esta sim, pacificamente capaz de produzir efeitos erga omnes? 
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Como se observa, o art. 52, inciso X, da Constituição não deve ser interpretado
singularmente, não havendo porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal serem diversos quando se tratar de controle difuso e concentrado.

Luís Roberto Barroso também entende não ser mais razoável a manutenção da
competência atribuída ao Senado para decidir sobre a suspensão ou não da lei inconstitucional:

“A verdade é que, com a criação, da ação genérica de inconstitucionalidade, pela

EC n. 16/65, e com o contorno dado a ação direta pela Constituição de 1988, essa

competência atribuída ao Senado tornou-se um anacronismo. Uma decisão do

Pleno Supremo Tribunal Federal, seja em controle incidental ou em ação direta,

deve ter os mesmo efeitos. Respeitada a razão histórica da previsão constitucional,

quando de sua instituição de 1934, já não há mais lógica razoável em sua

manutenção.”22 

Acrescente-se que, com a Emenda Constitucional 45/2004 também foi trazida ao
sistema a exigência de “repercussão geral” para admissão do Recurso Extraordinário, com a
inclusão do §3º ao art. 102 da Constituição Federal.23

Tal exigência, que a uma primeira análise apenas se prestaria para desafogar o
Supremo Tribunal Federal, pode ser visto como mais um elemento objetivador do controle difuso
de constitucionalidade.

5. REPERCUSSÃO GERAL

O requisito da “repercussão geral”, que em muito se assemelha à extinta “arguição de
relevância”, pode ser um grande instrumento a ser utilizado pelo Supremo Tribunal Federal em
seu papel de guardião da Constituição:

“dessa forma, a Suprema Corte será reconduzida à sua verdadeira função, que é a de

zelar pelo direito objetivo – sua eficácia, sua inteireza e a uniformidade de sua

interpretação – na medida em que os temas trazidos à discussão tenham relevância à

Nação.”24

Com o requisito, não será qualquer tema discutido no STF, em sede de recurso
extraordinário, e somente aqueles que possuam repercussão geral capaz de ultrapassar os
interesses subjetivos da causa.

22 BARROSO, Luis Roberto. Controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
p. 111.
23 §3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais
discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo
recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.
24 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Repercussão
geral e súmula vinculante: reforma do Judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 374.
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O Código de Processo Civil foi alterado pela Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de
2006, que incluiu os arts. 543-A25 e 543-B26, regulamentando-se o § 3º do art. 102 da Constituição
Federal.

Observa-se então, que a repercussão geral, nos termos do § 1º do art. 543-A do CPC,
não diz respeito apenas à questão jurídica, mas também daquelas do ponto de vista econômico,
político ou social, que, repita-se, “ultrapassem os interesses subjetivos da causa”.

Ou seja, não se está mais julgando os interesses da parte apenas. Caso o recurso
extraordinário seja admitido – especialmente no que tange ao requisito da repercussão geral – o
Supremo Tribunal Federal estará julgando não apenas os interesses dos litigantes, mas questão
que ultrapassa estes interesses.

6. CONCLUSÃO

Não há dúvida de que a Emenda Constitucional 45/2004 e as últimas decisões do
Supremo Tribunal Federal demonstram a tendência de que este esteja caminhando no sentido de
assumir o papel de Corte Constitucional.

25 Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando
a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1º Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista
econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
§ 2º O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal
Federal, a existência da repercussão geral.
§ 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência
dominante do Tribunal.
§ 4º Se a Turma decidir pela existência da repercussão geral por, no mínimo, 4 (quatro) votos, ficará dispensada a
remessa do recurso ao Plenário.
§ 5º Negada a existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica, que
serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos do Regimento Interno  do Supremo Tribunal
Federal.
§ 6º O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador
habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 7º A Súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá
como acórdão.
26 Art. 543-B.  Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da
repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o
disposto neste artigo.
§ 1º Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los
ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte.
§ 2º Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não
admitidos.
§ 3º Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas
de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se.
§ 4º Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do Regimento Interno,
cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada.
§ 5º O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos Ministros, das Turmas e de
outros órgãos, na análise da repercussão geral.
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A objetivação do controle difuso, atribuindo-se efeitos antes somente existentes no
controle concentrado de constitucionalidade, e também o filtro da repercussão geral, que restringe
o acesso ao STF apenas a recursos extraordinários cujas questões ultrapassem os interesses
subjetivos da causa, são elementos que indicam a alteração do papel do Supremo Tribunal
Federal.

Essa alteração, ao contrário do que possa parecer, deixa o STF mais perto do seu
verdadeiro papel de “guardião da Constituição”.
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O PARADIGMA PROCESSUAL ANTE AS SEQUELAS MÍTICAS DO
PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO

ROSEMIRO PEREIRA LEAL*

1. Introdução. 2. O Sincretismo fatal dos positivistas. 3.
Processo e linguagem em Popper. 4. Polemização processual
da legitimidade do Direito. 5. Desprocessualização do direito
no Estado telemático.

1. INTRODUÇÃO

Os resquícios do poder constituinte originário é que nos remetem, em planos
históricos mais remotos, ao horizonte mítico, tradicional e utópico dos atualmente chamados
direitos materiais (maternais) surgidos de poderes, juízos ordálicos, simulacros, forças
onipotentes, vontades coletivas naturais e de sistemas normativos de fundo organicista, num
sincretismo fundante (ativação) de uma imaginária maternidade (matricialidade) normativa em
que os pontos jurídicos se operam num total anonimato que ganha nome, nas metáforas criticistas
e sociologistas, de liberdade de pensamento e de “relações humanas e sociais” a criarem uma
pauta primordial de direitos a ser recebida, como adequada, por uma suposta sociedade política
ou transmitida em forma de leis parlamentarizadas para o povo praticar e cumprir. Por isso,
muitos estudiosos da teoria do direito (principalmente do direito constitucional e civil) não se
desapegam da palavra “poder” em todas as suas narrativas, porque nela vão costurar outras mais
grandiloqüentes como “força, fluxo normativo, vontade popular, tomada de decisões”, a
ocultar a explicação do que é constituinte no exercício do que se pode exercer. O mais grave de
todas essas cogitações é contrapor a esses direitos materiais (substantivos-essencialistas) uma
ordem de normas processuais que seriam meramente instrumentais (adjetivas) ao manejamento
(pós-ativação) jurisdicional das primordialíssimas normas materiais. 

Por conseguinte, impõe-se, na teoria lingüístico-problematizante do direito,
esclarecer, como excludente do caráter retórico do princípio da legalidade, que a norma de
processo é precedente-originária e legiferativa (criadora) do ainda apelidado direito material
que só se constitui de conteúdos institutivos do ser, ter e haver, pela teoria lingüística do discurso
processual, não se limitando, como querem os antigos juristas, aos significados do proceder para
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conduzir e aplicar o maternal direito material pela atividade judicial (judicacional) dos juízes. A
teoria da norma no direito processual democrático não acolhe uma deontologia prescritiva
imanente, porque o devido da norma é posto no devir de seus enunciados criativos (principiologia
do processo) como direitos fundamentais de conjectura e refutação sobre as causas, efeitos e
riscos, dos atos a serem juridicamente criados quanto à preservação continuada da discursividade
jurídico-processual de vida, liberdade e dignidade humanas (teoria neo-institucionalista).1

O conceber vida, liberdade, dignidade, como direitos humanos fora dos direitos
fundamentais da discursividade jurídico-processual ou numa hierarquia de precedência de uns
sobre outros, cria lugares imunes ao direito legislado onde se aloja uma vontade dita soberana
(poder excepcionalizante) por uma atividade jurisdicional equivocadamente acolhida como
subjetividades controladoras do direito. Ora, em nome dos direitos humanos, nega-se vigência
(por juízos de flexibilidade, proporcionalidade, razoabilidade, ponderabilidade e adequabilidade)
a direitos fundamentais do processo ou, em nome destes, põem-se em restrição os direitos
humanos pelos juízos de aplicabilidade da reserva do possível com negativa da auto-
executividade dos direitos de vida, liberdade, dignidade. Idênticos desastres normativos ocorrem,
no direito processual democrático, ao se colocar o ESTADO como círculo mítico-protetor da
SOCIEDADE ou conceber esta como fundadora histórica do Estado, porque o paradigma
construtivo de ambos é o PROCESSSO na constitucionalidade democrática, sendo que uma
HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL só poderia considerar-se adequada a este ESTADO ou
SOCIEDADE se construída pela principiologia do processo como teoria discursiva criticamente
escolhida no nível instituinte e constituinte do direito. 

Com efeito, a compreensão adequada da Constituição brasileira, ainda que passe
pelas conjecturas argumentativas de filósofos ou juristas estrangeiros ou brasileiros, não pode, em
qualquer hipótese, perder seu eixo temático-hermenêutico numa teoria do processo que ofereça
compatibilidade com a imediata efetivação (realização) dos direitos líquidos, certos e
prontamente exigíveis e com a sustentação continuada e incessante dos direitos fundamentais do
PROCESSO ali assegurados. Discursos de justificação e aplicação de direitos (Günther) ou
mandados de otimização interpretativa (Alexy) que não se ajustem a essa teoria do processo a
ser disponibilizada a todos na operacionalização de direitos não podem ser acolhidos em sua
estrutura informativa e construtiva de argumentações em face das peculiaridades que definem a
sistemática constitucional brasileira. O que se busca adequar é uma TEORIA DO PROCESSO a
reger a operacionalidade constitucional brasileira (teoria processual da constituição) e não uma
teoria do discurso retirada de linguagens naturais que nada exibem sobre estudos e delineamentos
teóricos de PROCESSO como paradigma de Estado Democrático. Para sair da linguagem
normativa, basta entrar nas filosofias e nos giros lingüísticos e achar que de um lugar não-
jurídico-normativo (exossomático e pragmático-anormativo) se possa forjar na intersubjetividade
lúcidos comandos interpretativos adequados para o nosso discurso jurídico constitucionalizado
que ainda está, sem qualquer patriotismo, na dianteira, à construção de uma sociedade
democrática, de todas as escrituras constitucionais no mundo conhecidas. O que nos falta são
operadores de estoque teórico qualificado (desalienado) à atuação e aplicação do direito no Brasil.
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2. O SINCRETISMO FATAL DOS POSITIVISTAS

O equívoco dos positivistas para equacionar uma hermenêutica congruente à
operacionalização do direito no Estado Democrático está em que continuam atuando uma lógica
jurídica que, ao tempo que adotam o princípio da reserva legal, que é incambiável nos sistemas
jurídicos constitucionalmente formalizados, deslocam o princípio, por uma jurisdicional
plasticidade exossomático-anormativa, para uma dimensão extra-sistêmica onde se acolhe um
vigia (tutor-depositário) da lei privilegiadamente lúcido e sábio (o juiz ou o operador
administrativo-governativo do Estado). Essa confusão de positivismo jurídico e positivismo
sociológico (Kelsen-Weber) tem trazido sérios embaraços para os que se apresentam como
positivistas convictos, a exemplo de Dimitri Dimoulis2 que preconiza uma “interpretação
objetiva” denominada pragmático-político-jurídica com a qual se candidata a enfrentar
problemas da enunciação e atuação do direito. 

Não é difícil antever as complicações a serem equacionadas pelos positivistas que,
convencidos de uma engenhosa articulação das vertentes etiológicas dos positivismos lato e
stricto sensu, isto é, apropriação de “elementos” morais, políticos e formais, apontam
perspectivas de melhor compreensão do direito. Certamente ao se mencionar, como rumo
hermenêutico, uma compreensão para o direito no horizonte pragmático-político-jurídico é cair
fatalmente na rede comunicativa de Habermas que, ao contrário da ubiqüidade da fita de
Moebius, permite estar, ora fora, ora dentro, do sistema jurídico aos moldes de Gadamer, Apel,
Rorty, Dworkin, Rawls, Alexy, Günther, para ficarmos com os mais midiáticos a manejar direitos
em esferas públicas por “normas” morais e ético-políticas contíguas a esferas (sistemas) legais
formalizados numa flutuação entre elementos (direitos) materiais e formais (hibridismo
weberiano) que torna realmente descentrada a sociedade pressuposta dos positivistas. 

E porque convencidos desse descentramento insuperável, já que sitiam o PROCESSO
pela JURISDIÇÃO , como salvadora intervenção do Estado-Juiz provedor dos horrores do non-
liquet, trabalham ainda a falácia naturalista aceita por Kelsen e Hart e pioneiramente denunciada
por Hume e lembrada por Carrió,3 de migrarem livremente (sem norma jurídico-enunciativa pré-
formalizada) da esfera do ser dos saberes solipsistas do decisor ou interventor intuitivo-analítico-
natural para um dever-ser que, embora não esteja juridicamente pré-normado pelo sistema
jurídico, torna-se deontológico por uma interpretação dita construtiva ou reconstrutiva
(sistemático-analógico-ideológica) do operador super-dotado ou autorizado (autoritário) do
direito. O ceticismo radical dos positivistas sociológicos decorre dessa inevitável entrega do
direito à tutoria jurisdicional, tornando-se-lhes irredutível a convicção zetética de que “não é
possível construir um saber unitário e coerente sobre o direito, oferecendo respostas no âmbito
de uma única teoria.”4

Assim, fecham a porta de entrada do Estado Democrático de Direito que às vezes
emocionalmente defendem pelo teor sonoro da expressão ou pelo irretorquível aspecto de que
esse tipo de Estado segue rigorosamente o princípio da reserva legal, sem o qual não seria Estado

2 DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico: introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo jurídico-
político. São Paulo: Método, 2006. p. 14
3 CARRIÓ, G. Sobre los límites del lenguaje normativo. Buenos Aires: Astrea, 1973. p. 78-85
4 DIMOULIS, Dimitri. Op. cit., p. 36
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Constitucional de Direito, nem teria fins sociais, políticos e morais. Em conseqüência dessas
ilações, imaginam uma inexorável pluralidade teórica para o direito em seus campos de produção,
atuação, aplicação, reforma e extinção, que vai da filosofia parmenídica ao maquínico dos
esquiso-analistas, sem perceberem que o paradigma do Estado Democrático de Direito é o
PROCESSO: uma teoria lingüístico-jurídica (medium-linguístico) já constitucionalizado no
Brasil) que se distingue por discursos (teorias) que lhe são próprios, impondo-se, como conditio
para a enunciação pelo melhor argumento no Estado Democrático, uma escolha paradigmática de
maior teor autocrítico-linguístico-problematizante entre os discursos (teorias) do PROCESSO e
não entre as várias teorias sociais e culturais, paradigmas históricos, ideologias e filosofias do
direito. Com efeito, o melhor argumento no Estado Democrático deriva de escolha teórico-
discursiva no âmago do paradigma lingüístico-jurídico denominado PROCESSO. 

O que o processo possibilitou, e que hoje frustra as pretensões da filosofia de secular
guardadora e julgadora privilegiada do saber e da verdade, é a construção de uma argumentação
jurídica, extraída das teses do conhecimento objetivo de Karl Popper, que se desvencilha da
falácia naturalista e do triunfo legitimante do poder constituinte originário – as afiadas
guilhotinas que continuam ceifando a superveniência de uma sociedade democrática em moldes
teórico-linguísticos. Com o advento da Constituição de 1988, esse empreendimento se
vislumbrou para os juristas brasileiros que acompanhavam por décadas o espaço de
constitucionalização de um direito de cunho emancipatório e principalmente para os países
periféricos, ainda colonizados por formas diáfanas e sofisticadas de dominação, em que as
escravaturas tecnológicas se sucedem com nomes e artefatos arrojados e atrativos. A esperança
em acontecimentos naturalmente benévolos da vingança histórica contra os opressores ou que
estes, por uma lei universal que a todos iguala, morrerão algum dia no mesmo chão dos
oprimidos, é aumentar com indiferença a carga de sofrimento humano deixando às próximas
gerações o ônus de um futuro sobre o qual nos recusamos a pensar e realizar. 

Com Popper, a teoria do discurso saiu das garras da tópica e da retórica, da erística e da
heurística, da razão categórica, da epagoge que impunha secularmente a ideologia da verdade por
indução (pragmática ou transcendental-criticista) a partir da observação (metafísica), da mímesis
(comunidade natural de pré-linguagens que se imitam e se interagem na base empática das estruturas
atávicas, universais e eternas), da magia e do positivismo sociológico, para se instalar nos pontos de
privação (repressão) verbal pela teorização do não-pensado (o terceiro mundo de Popper)5como
proposta de modificar a “sintaxe do mundo” (expressão de Rouanet)5 pela oferta de um mundo
objetivo de teorias onde estas, ao se rivalizarem numa concorrência continuada, pudessem ser
adotadas, substituídas, destruídas ou morrer no lugar dos homens, seus teorizadores.

3. PROCESSO E LINGUAGEM EM POPPER

Em resumo, a teoria da linguagem de Popper comporta quatro estágios: a função
expressiva, sinalizadora, descritiva e argumentativa, sendo que as duas primeiras são comuns a
homens e animais e as últimas exclusivas do homem chamadas “funções superiores”. Entretanto,
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Popper destaca a função argumentativa da linguagem que pode ser vista em funcionamento, em
sua mais elevada forma de desenvolvimento, numa bem disciplinada discussão crítica6 que se
põe pró ou contra uma proposta, mas também pró ou contra alguma proposição da proposta. É
possível descrever sem argumentar e as funções inferiores da linguagem (expressiva e
sinalizadora) estão sempre presentes quando se utilizam as superiores, tendo estas o “controle
plástico” das inferiores, mas às vezes as inferiores se mostram mais agradáveis (piada, riso) e
experimentam uma vitória passageira sobre as superiores. Diz Popper que “não só nossas teorias
nos controlam, como podemos controlar nossas teorias (e mesmo nossos padrões; existe aqui
uma espécie de retrocarga). E se nos sujeitamos a nossas teorias, fá-lo-emos então livremente,
após deliberação.”7

Em Popper, como se infere, não há proibição, pela via da discussão crítica (lingüístico-
evolucionária-problematizante), de eleger uma entre várias teorias como marco de controle de
nosso pensar, como também, a partir da teoria adotada, podemos controlar as nossas teorias. Não
quer dizer que teorias não possam ser trocadas, substituídas, eliminadas. Porém, entre teorias
concorrentes, há de se buscar o melhor padrão teórico-regulador para não abolir emocionalmente
o sistema que se sustenta por uma testificação teórica continuada à realização de propósitos e
objetivos. No direito democrático, a linguagem teórico-processual apresenta uma relação de
inclusão com as idéias humanas de vida, liberdade e dignidade, daí não se conceber vida humana
sem concomitante abertura ao contraditório, ampla defesa e isonomia. Humana não seria a vida
se vedado ao homem descrever e argumentar. 

A consciência humana, em Popper, só é possível de formação e crescimento se, na
antítese dos contrários, o homem se deparar com a irritabilidade (incômodo, desconforto,
apreensão, mal-estar) ante um problema a resolver, a solicitar um sentido no sem-sentido ou vice-
versa de tal sorte a gestar significações nos pontos diacríticos do desespero lingüístico e, daí para
frente, numa linha evolucionária de significação crescente, “a consciência começa a antecipar
meios possíveis de reagir a movimentos possíveis de experiência e erro e seus possíveis
resultados”. A consciência gera “sistemas lingüísticos exossomáticos”8 que, fora da consciência,
podem tornar-se “sistema legal” para controle e crescimento da própria consciência e, por óbvio,
tais “sistemas” equivalem a antecipação de meios (universo de significados preventivos) de sua
própria preservação. Não é dado na democracia discursivo-processual excluir alguém da
formação exossomática de sua consciência teórico-coletiva.

A constituição democrática, quanto a direitos fundamentais, nos moldes colocados
pela teoria neo-institucionalista do processo, não suplica grandes indagações ou alentadas obras
para se concluir que tais direitos são imediatamente exeqüíveis, porque a lidar com esses direitos
pelas hipóteses criticistas ou historicistas (não-críticas no sentido de Popper) da reserva do
possível, não se tem estatuto definidor do Estado Democrático de Direito. Uma teoria de vida,
e não a vida entitiva (zoé-byos) ou o pragmatismo da vida, é que há de ser adotada e não mais
uma vida dita social por aperto de mãos ou abraços (byos-polytikos), mas por escolha entre teorias
como modelos lingüístico-construtivos a expressarem o homem na sua complexa existência,

6 POPPER, Karl. Conhecimento objetivo: uma abordagem evolucionária. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975. p. 216 e
segs.
7 Op. cit., p. 220
8 Op. cit., p. 229-230
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outorgando-lhe continuadamente a oportunidade de desistir de suas teorias, substituindo-as,
eliminando-as, fiscalizando-as, modificando-as a serviço da formação de uma sociedade de
falantes (parlêtres)em que o sentido da conduta de cada qual e de todos seja processualmente
pactuado (constitucionalizado) se a escolha recair na teoria da democracia em suas acepções
pós-modernas. É por isso que o controle de constitucionalidade há de se fazer de modo difuso,
incidental-concreto e abstrato, incessante e irrestrito, porque é este que vai propiciar a testificação
teorizada do sistema jurídico, conferindo-lhe legitimidade pela oportunidade sempre aberta a
todos de eliminação de erros que possam causar entraves à fruição dos direitos fundamentais. 

Por isso o equívoco de Chalmers9 é grosseiro ao supor que Popper havia sustentado
que existiria uma teoria conclusivamente (exaurientemente) testada. Ora, se Popper assim o
dissesse, certamente não poderia ter, como fez, distinguido uma sociedade aberta de uma
sociedade fechada. Claro que a pior troca é trocar a vida por um direito à vida pior que a zoé-
byos e o byos polytikos, porque o direito, como forma milenar de dominação, só recentemente
sofreu uma refutação problematizante nos fundamentos de seus conteúdos normativos para que o
direito à vida não fosse o dique lingüístico que vedasse a abertura para a vida humana. Apontar
um “mundo da vida” como esfera pública ofensiva de um agir comunicativo autopoiético entre
falados na “Outridade” (contexto de sentidos pragmatizados) não trabalha vida pela possibilidade
lingüística do contraditório na criação do direito à vida e este como vida vivida no direito ao
contraditório. É prestante o pensamento de Popper quanto à falibilidade e transitoriedade dos
paradigmas que se enunciam por via do embate entre “teorias concorrentes” com preferência por
uma delas (ou por várias) após rigorosa testificação teorizada. 

A mera escolha de uma teoria forte feita por uma comunidade científica como núcleo
irredutível a merecer relevância, a exemplo do que ensina Thomas Kuhn,10 não implica
necessariamente testificação, porque o ímpeto histórico da comunidade pode ser de ideológica
progressividade e não de possibilidades de degenerescência do núcleo temático eleito. Em Popper
e Lakatos, como anota Chalmers,11 a ousadia das proposições não se contingenciam
historicamente e, em Popper especialmente, as teorias devem errar ou apresentar erros mais
rapidamente possível (Wheeler) para que se fortaleçam. Daí, uma sociedade (que é uma teoria),
que se queira aberta, construir-se-á ante teorias rivais, mas, para isso, é necessário problematizá-
las, o que, em direito, para uma sociedade aberta, no discurso de testificação, impõe escolher
uma entre as teorias processuais do discurso como a melhor (mais resistente) a tornar
constitucionalmente disponíveis, para todos, conjecturas falseabilizantes (argumentações)
continuadas com o fim de instituir e constituir juridicamente (estabilizar) uma forma lingüística
de compartilhamento de sentidos de vida, liberdade e dignidade. Com efeito, uma Teoria da
Constituição democrática, na concepção pós-moderna da falibilidade dos sistemas, há de passar
pela compreensão curricular da teoria do processo como enunciativa (descritiva-argumentativa)
dos direitos fundamentais (fundantes) da correlação humana contraditório-vida, ampla defesa-
liberdade e isonomia-dignidade.12

9 CHALMERS, A. F. O que é a ciência afinal? São Paulo: Brasiliense, 1997. p. 95 
10 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 6.ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. p. 246 
11 CHALMERS, A. F. Op.cit., p. 124
12 LEAL, Rosemiro Pereira. Direitos fundamentais do processo na desnaturalização dos direitos humanos. In: O
Brasil que queremos. Belo Horizonte: PUC/Minas, 2006.
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4. POLEMIZAÇÃO PROCESSUAL DA LEGITIMIDADE DO DIREITO

À medida que se entenda discurso como dis-curso, há de se indagar sobre a teoria
encaminhadora desse discurso para enunciar as pretensões de validade de nossas falas, opiniões
e vontades. É certo que Habermas13 já afirmou, em 1976, que a legitimidade “é uma exigência de
validade contestável”, sendo que “esse conceito encontra aplicação sobretudo nas situações em
que a legitimidade de um ordenamento torna-se objeto de polêmica: no qual, como dizemos,
surgem problemas de legitimação. Uns afirmam e outros contestam a legitimidade”. Entretanto,
na fase atual do direito marcada por interrogações teóricas que o lançam em estruturas lingüístico-
discursivas, são essas estruturas que devam ser refletidas em suas variadas vertentes discursivas
para colocarem em dissenso uma “polêmica”. Afirmar a existência da “teoria do discurso” como
se esta fosse uma e única teoria é trabalhar um “decurso” (percurso) e não dis-curso. Para que,
como quer Habermas, a legitimidade seja “uma exigência de validade” do ordenamento jurídico,
é preciso que essa “exigência” seja de validade contraditoriável e não “de validade contestável”,
porque a contestatio supõe, à sua realização, uma teoria do contraditório (testemunhável
procedimentalizado) para que haja dis-curso, isto é: a possibilidade de desconstrução
reconstrutiva (controle pelo processo) dos conteúdos da legalidade pela via de argumentos de
identificação teórica dos enunciados institutivos dos sentidos de um sistema normativo e sua
correlação com a faticidade a que se propõe juridificar ou jurisdicizar (reconhecer).

Não se pode confundir legitimidade com legitimação, porquanto esta é a qualidade
de quem é legitimado ao processo (instituição lingüístico-jurídica) de auto-inclusão numa
comunidade jurídica para fruir e praticar direitos por esta instituídos co-institucionalmente
(constitucionalmente) a partir da criação dos direitos pelo PROCESSO nos níveis instituinte,
constituinte e constituído. Habermas não distingue legitimidade e legitimação e trabalha
ESTADO como cinturão (crença na unidade) de uma “sociedade” pressuposta que se deseja
preservar, sendo-lhe estranha uma sociedade a ser construída pela comunidade jurídica
constitucionalizada que, ao se denominar POVO, é o conjunto de legitimados ao processo como
sustentamos na teoria neo-institucionalista: a maneira de proteger a almejada “sociedade” da
desintegração é criando-a e recriando-a a partir da comunidade jurídica co-institucionalizada. Por
isso, a expressão “poder legítimo” é, em Habermas paradoxal se “poder” emana de um povo ou
Estado mítico que “toma a si a tarefa de impedir a desintegração social por meio de decisões
obrigatórias” ou a tarefa de “ao exercício do poder estatal a intenção de conservar a sociedade
em sua identidade normativamente determinada em cada oportunidade concreta”14 porque aqui
se trabalham “sociedade” e “desintegração social” pressupostas na esfera de um ESTADO doador
de um modo de ser social (Estado emoldurante) a partir de um “ordenamento político” não
jurídico-processual-constitucionalizado. É que o paradoxo da expressão “poder legítimo” não
cessa ao ser transferido para “um nível reflexivo de justificação”15 quando se entende que a “força
legitimadora cabe hoje somente às regras e às premissas da comunicação, que permitem
distinguir entre um entendimento ou acordo alcançado entre livres e iguais, por um lado, e, por
outro, um consenso contingente ou forçado,”16 tendo em vista que não se explicaria o que fosse
“livres e iguais” a não ser por uma estrutura de discurso teórico-processual (ampla defesa e
isonomia) fundante desses modelos teóricos de liberdade e igualdade. 
13 HABERMAS, Jürgen. Para a reconstrução do materialismo histórico. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 1990. p. 220
14 Op. cit., p. 221
15 Op.cit., p. 228
16 Op.cit., p. 228
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A ideia ainda perseguida pelas convicções sociologistas de que seja possível lidar
com “livres e iguais” como portadores naturais de liberdade e igualdade brotadas de um espaço
público a partir de acordos firmados que buscam sua força legitimadora numa intersubjetividade
de sentidos já historicamente (culturalmente) cristalizado é que multiplica a carga da angústia
humana à fundação de uma sociedade de falantes e não de falados. A recusa de processualização
do espaço-linguístico vem agravando por milênios o padecimento do pensamento humano que se
chafurda na técnica como forma de auto-esquecimento prazeroso, estrangulando o simbólico pelo
imaginário, o enunciativo pelos ditos utópicos dos delírios e alucinações coletivas. As doxas
tornam-se apodícticas em seus saberes absolutos, homologando verdades retóricas de que o
homem é um ser condenado ao pesadelo trágico do viver minando o seu próprio sonho. O que lhe
restaria era colorir o sonho para amenizar a sua fatal e absurda existência. 

Esse discurso de dominação que tanto agrada as mentes liberalizantes e assegura
eternamente a liderança carismática burocratizada em perfis de ESTADO, UNIÃO e PODER
PÚBLICO, é que forjou uma novíssima dimensão da linguagem (a midiática) que, por artifícios
eletro-eletrônicos, é atualmente o eco chamativo de todos os desesperados onde a voz imagética
do virtual se magistraliza em sua jornada secular de alienação das massas eruditamente
ignorantes. Os multimeios são as veias flamejantes do organismo estatal que, em nome dos
avanços da informática, penalizam e vigiam pelas vias postais eletrônicas (e-mails) ou concedem
defesas em tempos unilateralmente preclusivos e fazem dos usuários os serviçais não
remunerados da operacionalização computadorizada de suas máquinas contábeis e estatísticas.
Cognominar, como quer Habermas, essa mixórdia de “sociedade complexa” é conferir um prêmio
ao absurdo da atuação social auto-alienante onde os sistemas, aos moldes de Luhmann, pensam e
espoliam os homens.

Ora, a chamada sociedade complexa, além de não ser sociedade, e sequer complexa,
porque centrada em marcos de crenças coletivas já ideologicamente sistematizadas, é um
conglomerado mítico em que se despontam os componentes ditos identificatórios do dinheiro, poder
e solidariedade, que as comporiam em sua atuação integrativo-política. O que se demonstra
facilmente nos dias atuais é que ao homem não foi possível ainda construir uma Sociedade Humana
a qualquer título, porque a tentativa de construí-la na ágora (espaço natural da esfera pública) ou por
princípios universalizantes e transcendentais pressupostos vem fracassando secularmente. O
desespero é tal que, com o advento da cibernética, o pseudo-cidadão dos sociologistas e cientistas
políticos de todas as tendências transformou-se num net: um navegante que troca as águas, a terra e
o ar da realidade nua (espaço telúrico-atmosférico), pela dimensão das imagens que saem do milagre
eletro-eletrônico das partículas e ondas estruturais da natureza (cibermetafísica desterritorializante)
para aí viver uma “second-life” com seus ícones e avatares ficticiamente construídos (comunidades
virtuais). Essa evitação da angústia do natural para o artificial torna o virtual um natural indolor,
prazeroso e agradável em substituição ao natural realístico onde os que matam não escapam da
morte. Lá no ciber o espaço é liso, sem rugas e de várias cores escolhidas, sem obstáculos
irremovíveis, onde se plantam mortes e vidas imunes a punições, leis, sanções. Lá o liberal realiza o
sonho delirante de se liberar integralmente, dando máxima potência à sua livre vontade. Lá a proteção
e o abandono podem ser imagetizados em suas mais inventivas e indiscriminadas versões: dos
“games” românticos, líricos e lúdicos, aos mais cruéis e promíscuos. 

A fuga para uma “second-life” em face da vida desumana da “first-life” é outro salto
mortal da ainda lamentável impotência teórica dos homens para a construção de uma Sociedade
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Humana. O aceno dessa possibilidade veio pela Filosofia da Linguagem (a Epistemologia do
Saber Humano) que da Lingüística à Psicanálise tem convidado em vão os juristas a inovarem
suas concepções jurídicas, a refundarem a sua arcaica ciência. O que está em reflexão e posto ao
secular abandono é o espaço-tempo do PROCESSO como modelo discursivo-jurídico-construtivo
de uma sociedade humana em níveis nacionais (nativistas), internacionais, supranacionais ou
mundiais (planetários). A vida humana como expressão monetária só seria cogitável se o lastro
do dinheiro fosse o incremento da dignidade humana, porque de outra forma se cairia no alçapão
de Weber.17 Entretanto, essa dignidade, para ser humana, haveria de ser compreendida como
direito fundamental de auto-ilustração sobre os fundamentos agônicos dessa realidade
estruturalmente antropofágica e fabricante autopoiética (pragmática) de solidariedade, justiça,
bom-senso, razão, verdade, certeza, juízos do bem e do mal, pensamentos, ensinos, em sentidos
mitificados e utopizados a cristalizarem as civilizações dos liberais (paternalistas ou
escatologistas como titulares de um poder eternizante). Criou-se o ESTADO como lugar e
instrumento mítico desse poder eternizante onde todas as possibilidades de esclarecimento da
trama pragmática da dominação social são vedadas. O Estado é fetichizado como lugar da
eqüilibração social e segurança pública dentro do qual o liberalismo medra numa concepção
mítica de liberdades sem fronteiras à realização escolástica de uma justiça social metajurídica.

5. DESPROCESSUALIZAÇÃO DO DIREITO NO ESTADO TELEMÁTICO

É de grande valia o ensino de André Lemos18 que, em excelente texto, sobre a
territorialização e desterritorialização na cibercultura, ao lembrar o fato do blogueiro iraniano
Derakhshan ter sido “barrado na entrada dos EUA após seu nome ser googleado pelos oficiais
da imigração”, observou que o iraniano foi “territorializado, controlado pela polícia
americana”, tendo em vista a sua criação de “novos formatos midiáticos”, porque, nesses
formatos, o iraniano criou “um espaço de liberdade no espaço estriado das redes telemáticas”
onde fez restrições ao governo e, por isso, o seu território acabou “sendo utilizado como forma
de controle e vigilância”. Aqui o ESTADO opressor (status espacial-de-significados-equívocos)19

já é dono do espaço de fuga do seu próprio prisioneiro que é o homem originalmente despojado
de uma linguagem discursiva em seu habitat humano-natural. Essa violência punitiva sobre a
auto-reterritorialização promovida pelo iraniano deixa claro que a possível contestação de fatos
ou atos ocorridos no espaço físico formulada pela via (infovia) do espaço eletrônico (virtual) é
frustante na medida em que o espaço eletrônico é uma criação tecnológica regulada e encampada
pelo ESTADO soberano em seus poderes governativos que já pré-decidem com qual “mídia”
(medium lingüístico) há de se comportar (ser comunicativo) o “cidadão” sob a sua jurisdição. A
cena narrada por André Lemos é contributiva ao nosso estudo no sentido de explicitar, com
auxílio das anotações de Musso, a ilusão de liberdade de quem possa achar-se um navegante num

17 WEBER, Max. Economia e sociedade. 3.ed. Brasília: UNB, 1994. p. 141-161
18 LEMOS, André. Imagem, visibilidade a cultura midiática. Livro da XV COMPÓS. Porto Alegre: Sulina, 2007. p.
277-293.
19 LEAL, Rosemiro Pereira. Uma pesquisa institucional de Estado, poder público e União na constitucionalidade
brasileira: significados equívocos e a interpretação do direito: busca de um novo método lingüístico na teoria da
constitucionalidade democrática. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.
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espaço “liso, livre de controle e de terror” pensando que “o território rugoso e resistente” do
espaço físico é “apagado” para apenas subsistir “um espaço liso, fluido, feito para circulação”.

A brilhante exposição que, em Heidegger, o autor faz da “des-re-territorialização”,
mostrando que o homem difere do animal por construir seu próprio espaço no “fazer-aparecer”
de sua ação prática (tecknè), acentuando que a “ferramenta, feita de uma pedra, é a pedra
reterritorializada pela mão” do homem, traz indagações não somente sobre a grandeza da técnica
humana, mas no que esta impede de se exercitar uma Ciência submetida a teorias que coloquem
em permanente suspeita a sua dominação ideológica. Certamente que o “terroir” como linha de
fuga às territorializações mantidas por um ESTADO de cunho liberalizante-republicanista-
repressivo-corretivo (Estados Vigilantes e Assistencialistas) não concorre à formação social des-
re-territorializante que engendre, por si, uma dinâmica de auto-ilustração sobre os fundamentos
dos controles exercidos secularmente pelos não-sentidos dos mitos, religiões, arte, culturas, que
fazem do homem um ginasta secular de um vôo cego ante o seu destino. O desenraizamento do
sujeito pela desterritorialização é mais um degrau de angústia e desespero do que de liberdade
virtual, porque o ciberespaço sofre a vigilância estriada do espaço ESTATAL onde o “nômade”
não consegue saltar a cerca de sua escravatura corporal (bio-sócio-político-econômica), porque as
estruturas maquínicas (Deleuze e Guattari) são miméticas quanto às suas formas mutantes e não
di-alógicas na criação dos sentidos do significado de sua própria atuação. Vedam-se, nessa
conjuntura, eixos teóricos a partir dos quais seria possível a auto-construção dos modelos de vida
humana, restando apenas a paranóia (maquinação) das pragmáticas seculares.

A comunicação social cibernetizada pelo medium linguageiro advindo da imagética
natural mitificada do ESTADO, como fonte autorizativa das informações, não cria, por si mesma,
uma rede lingüística de estabilização da vida humana, tendo em vista que o homem não pode
abandonar o “portal do corpo” (Valery) para se mostrar ao “outro” que lhe é inatamente
assemelhado em espaço-tempo não cibernético. A “linha de fuga ao poder instituído”, a que se
refere André Lemos, parece-nos uma linha que se amarra no eixo de um ESTADO ainda
concebido em paradigmas arcaicos (Estado-de-significados-equívocos)20 , conforme discorremos,
cuja reestruturação não se fará pelas meras insurgências no âmbito do espaço reterritorializante
da cibernética que, por ausência de linguagem processual discursiva, se equipara ao espaço físico-
orgânico-atmosférico-pragmático. O lugar do pensar discursivo se inscreve em infinitas
possibilidades da fala procedimental processualizada21 só escolhíveis pelas teorias que possamos
previamente conjecturar e coletivamente testificar sobre os fundamentos da linguagem que
elegemos para nos reger na construção de sociedades não mitificadas e não metabolizadas em
gestos e imagens cujas fundações se edificam no anonimato das técnicas de dominação. 

A desterritorialização que se faça por mobilidades em espaços que, compressivos, não
permitem o esclarecimento (problematização) dos seus fundamentos estruturantes, repete o
pragma da criação do sentido da vida embutido no fluir de um fazer historicamente alienante. O
entupimento do espaço físico por uma dinâmica de “aparecimento” de coisas não adrede
consensadas é que cria a sensação de que é possível fugir (pulsão-deriva de morte?) por um
buraco que dispense qualquer compreensão da existência. A ausência de um DISCURSO

20 LEAL, Rosemiro Pereira. Op. cit.
21 ALMEIDA, Andréa Alves. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 2005.
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processualizado torna o homem ausente de si mesmo, impossibilitando-o criar (teorizar) um
compartilhamento de sentidos para a sua própria vida social, o que leva à fragmentação do
espaço-humano que não é físico, nem cibernético. De conseguinte, é da pós-modernidade a
reflexão sobre a normatividade de nossas próprias invenções antes mesmo que elas possam
acontecer e assumirem versões de um progresso delirante e irrefreável. O direito, em concepções
processuais democráticas, cuidará desses intricados entornos que, de certo, estão a merecer
estudos continuados em prol de uma concepção de HOMEM que não se circunscreva nos ditames
de uma história que ainda não foi integralmente problematizada.

Por conseguinte, uma Teoria da Constituição, que se proponha como disciplina
científica, há de explicar qual paradigma de Estado está encaminhando à compreensão de seus
conteúdos programáticos. Não há uma teoria de uma constituição universal separada das teorias
fundantes das instituições que compõem sua enunciação jurídica. Esse aspecto é relevante à
elucidação das bases de normação jurídica instituintes das intervenções das Administrações-
Governativas (ESTADOS) nos espaços natural e virtual de modo a não tolher pelo panóptico o
ontóptico em seu “deixar-fazer-aparecer” por direitos fundamentais de proceder-ser-ter-haver
nos espaços-tempos de compartilhamento lingüístico. A permitir que o Estado seja o mesmo em
sua ortodoxia opressiva e todista, a açambarcar todos os níveis de liberdade e privacidade em
nome de uma segurança pública, a CONSTITUIÇÃO em que esse ESTADO estivesse inserido
não teria sido construída a partir do espaço-tempo-processualizado, não se revestindo de
qualificação democrático-econômica na concepção pós-moderna de DEMOCRACIA aos moldes
teóricos aqui desenvolvidos.

A informatização dos serviços forenses e administrativos no âmbito de um Estado
arcaico cria, como registra André Lemos, “territorializações” a excluírem o exercício de direitos
fundamentais do PROCESSO a pretexto retórico de “justiça rápida” e “celeridades efetivas” de
direitos. Portanto, há de se pré-definir prioritariamente o paradigma (teoria processual) de
ESTADO numa teoria constitucional antes de se acolherem as ditas prodigiosas e progressistas
revoluções científicas. 

Setembro – 2009.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO DE ACESSO AOS BENS
CULTURAIS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

SÁVIO DE AGUIAR SOARES*

1. Propriedade intelectual. 2. Obras intelectuais e mídias
digitais. 3. Direito de acesso aos bens culturais na sociedade
da informação. 4. Conclusão.

1. PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Propriedade Intelectual compreende na sua gênese os Direitos autorais e os Direitos
industriais ambos envoltos no arcabouço da denominada propriedade imaterial (bens intangíveis).
Essa categorização lógico-jurídica é definida por intermédio dos conceitos derivados da evolução
do racionalismo jurídico, o que ensejou a tutela legal aos direitos emanados do intelecto humano.

Estes Direitos do homem enquanto criador intelectual afiguram-se nas criações do
espírito, de cunho estético e/ou utilitário, conforme o caso, tendo em vista a possibilidade de
exploração econômica pela elevada diversidade de usos das obras intelectuais na sociedade
moderna em decorrência da valoração promovida pela ideologia liberal burguesa, com relevo
para os movimentos políticos do liberalismo e do capitalismo, de que são também manifestações
jurídicas as declarações políticas dos direitos do homem e do cidadão.

A definição mais usual reputa o direito de propriedade, sendo dotado de exclusividade
como incentivo que recai sobre as mais variadas e intangíveis formas de criação da mente
humana, resultante do esforço intelectual. (LEITE, 2004).

Consoante José de Oliveira Ascensão (2004, p.6) a estratégica e controvertida
expressão “propriedade intelectual” surgiu com o fito de preparar um entendimento favorável ao
reconhecimento e expansão do direito de autor ante o advento da Revolução Francesa no século
XVIII que emergiu para abolir privilégios. Nesse diapasão, a nomenclatura teve um aspecto
pragmático, a fim de situar os bens protegidos no rol das propriedades, numa leitura de
sacralização da propriedade individual à luz do liberalismo jurídico.

* Procurador do Estado. Mestre e doutorando em Direito Privado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais – PUC Minas. Professor de direito da PUC Minas. Graduando em Filosofia na UFMG. Associado do Conselho
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI), do Instituto de Hermenêutica Jurídica – IHJ de
Minas Gerais e da Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito – ABRAFI. 
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A gênese dos direitos intelectuais em espécie constitui-se na criação do espírito
humano que se rege pelos interesses materiais do indivíduo como modo de exteriorização da
personalidade do autor (mediante pensamentos e a transmissão de sensações, sentimentos,
conhecimentos etc.), estabelecendo-se por instrumentos mecânicos tangíveis ou simplesmente
perdurando na dimensão incorpórea do que se expressa (desprovido do emprego de suporte
fático) de acordo com a necessidade do criador intelectual.

Bittar (2004, p.3) sustenta que os direitos intelectuais em espécie cumprem
finalidades estéticas (de deleite, de sensibilização, de aperfeiçoamento intelectual, como nas
obras de literatura, de arte e de ciência), bem como atende a objetivos práticos (de uso econômico
ou doméstico, de bens finais resultantes da criação como móveis, máquinas etc.), incorporando-
se ao mundo do Direito em razão da diferenciação em dois sistemas jurídicos especiais quanto ao
Direito de Autor e ao Direito de Propriedade Industrial.

Assim, a justificativa teleológica para a bipartição do Direito intelectual fulcra-se na
valoração dos bens de natureza utilitária cujo interesse mais imediato para a vida humana
submete-lhes a um prazo menor de exclusividade do criador. 

Em contrapartida, os direitos decorrentes das criações do espírito que atendem os
requisitos necessários voltados para o aprimoramento cultural são munidos de maior alcance
social o que exige lapso de proteção patrimonial estendido.

É inteligível que o Direito intelectual conceitua-se como propriedade imaterial ou
incorpórea na qualidade de gênero, tendo como espécies ou ramos: os direitos autorais (direito de autor
e direitos conexos), os direitos de propriedade industrial, além dos direitos de propriedade tecnodigital.

Cuida-se de uma nova compreensão da propriedade intelectual. O impacto da
tecnologia digital no processo de massificação e acesso às obras intelectuais traduz uma nova
realidade que demanda um exame renovado no sentido de debelar a propalada crise existente nas
instituições clássicas em prol da harmonização entre a sociedade da informação e os direitos de
propriedade intelectual. 

Esse ramo do Direito intelectual em comento seria responsável pela tutela das novas
formas de utilização das obras, ante o desenvolvimento tecnológico, com base na possibilidade
de fixação das obras em suporte digital, da codificação de qualquer modalidade de obra em
representação digital (armazenamento digital), da rapidez no fluxo das informações
(compartilhamento pela rede mundial de computadores) e divulgação das obras, assim como no
aparecimento de novas categorias de obras intelectuais etc.

O acordo TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights) ou Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (ADPIC) emergiu no cenário internacional no sentido de reconhecer a extrema
importância da propriedade intelectual para o desenvolvimento socioeconômico-cultural da
humanidade.

Izabel Vaz citada por Leite (2004, p. 24) assevera que um dos motivos da inclusão da
tutela à propriedade intelectual entre os direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988
tem respaldo na proteção dos direitos econômicos ou patrimoniais e morais do criador sobre as
suas criações e do público quanto ao acesso aos bens criados, a fim de fomentar o
desenvolvimento econômico e social.

SÁVIO DE AGUIAR SOARES - Propriedade intelectual e direito de acesso aos bens culturais na sociedade da informação
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A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) criada em 1967 é um dos
organismos especializados da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo responsável pela
administração da Convenção de Berna para proteção das obras literárias e artísticas. Essa entidade
apregoa que a propriedade intelectual compreende os Direitos de autor e os que lhe são conexos,
programas de computador, bancos de dados, marcas, patentes e a concorrência desleal.

O denominado sistema de proteção da propriedade intelectual mundial é composto
pelas entidades supracitadas, de modo que a OMPI atua na harmonização legislativa do direito de
propriedade intelectual e a OMC cuida dos aspectos relacionados ao comércio internacional com
fulcro no TRIPS/ADPIC, gerando obrigações de conduta na ordem internacional exigíveis dos
Estados-partes do referido tratado-contrato.

A OMC ao regular os direitos intelectuais em espécie teria transformado tais direitos
em mercadoria como mero componente do mercado internacional, ignorando o elemento
personalístico ou cultural. José de Oliveira Ascensão (2004, p.9) designa esse fenômeno como a
representação da hegemonia da vertente empresarial sobre a criação intelectual no campo do que
o jurista português qualifica como das empresas de copyright cujos efeitos se expandem na
economia da informação que estaria sendo alvo de apropriação privada em contraposição ao
direito da cultura (liberdade da informação).

Em suma, o conteúdo do Direito de propriedade intelectual reveste-se de uma
relevância na sociedade contemporânea em razão da diversidade de questões na formulação de
políticas e diretivas que implicam conseqüências no comportamento dos indivíduos, das
instituições privadas e públicas, de alcance nacional e internacional.

2. OBRAS INTELECTUAIS E MÍDIAS DIGITAIS

A propriedade intelectual insere-se no paradigma do ambiente tecnológico digital
(dos avanços das telecomunicações e da informática), sendo que da Teoria Geral do Direito
autoral obtêm-se os elementos para a formação dos conceitos da propriedade tecnodigital
enquanto decorrência da digitalização, das auto-estradas da informação e da multimídia,
configurando “a sociedade de comunicação em que tudo estaria ao alcance do utente no meio
digital e em regime de interatividade.” (ASCENSÃO, 1997).

Na abertura de um novo espaço de comunicação em que a informação assume papel
de relevo para o desenvolvimento econômico, social, cultural, contribuindo para a Revolução
tecnológica digital (tecnodigital) que sufragou a propriedade intelectual (leia-se com destaque ao
direito de autor) à condição de bem principal na regência da economia de mercado do século XXI.

A digitalização é reputada como fundamento técnico da nova face do mundo virtual,
tendo o ciberespaço como meio de comunicação que emana da interconexão mundial dos
computadores cujo significado representa não somente a infra-estrutura material da comunicação
digital, mas inclusive o universo de informações por ele compiladas e a multiplicidade das
sociedades humanas com ele relacionadas. (LÉVY, 1999).

O ambiente digital afigura-se na definição da cibercultura que se perfaz mediante um
conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, atitudes, modos de pensamento e de
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valores que suscitam o crescimento desse ciberespaço, seja em razão da dinâmica libertária e
comunitária da Internet na configuração da interatividade, seja nas implicações culturais do
desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e de comunicação.

O estudo ora delineado funda-se na evolução do instituto da propriedade intelectual
em que o processo de digitalização apresenta-se como expressão do domínio tecnológico sobre a
informação digital na busca de soluções para a manifesta crise existente nas instituições
autoralistas clássicas. Isso pressupõe a releitura conceitual (que seguramente já se encontra em
processamento) das instituições de propriedade intelectual, a fim de se coadunar a realidade
tecnológica em constante metamorfose.

A virtualização do saber e da comunicação, a convergência tecnológica, a
complexidade das mídias (multimídia), as mutações no modo de ser da interatividade e da
interconexão mundial por via digital, assim como as relações desencadeadas nessa dimensão de
transformações socioeconômicas, políticas e culturais compõem o quadro das questões versadas
no debate sobre o direito de propriedade intelectual e a informação diante das novas tecnologias
da Internet.

Isto é, a digitalização das obras tuteladas demanda um tratamento específico que seja
suficiente ao equacionamento dos interesses dos criadores intelectuais e dos usuários das obras
disponibilizadas no meio virtual.

Nesse passo, entende-se a tecnologia da informática (em que a internet desempenha
papel de destaque) como meio de comunicação revolucionário responsável pela superveniência
da cibercultura e do fenômeno da digitalização.

O ponto central consubstancia-se na adaptação do direito de propriedade intelectual à
realidade tecnológica, por meio do exame de pontos nevrálgicos, como a plausibilidade ou não
da aplicação de tecnologias que obstaculizem o acesso público ao conteúdo das informações e
conhecimentos, mediante o emprego de ferramentas que controlem e restrinjam a reprodução,
execução e distribuição de obras no formato digital. Cuida-se do questionamento acerca das
medidas tecnológicas adotadas no ambiente virtual para o alcance do balanceamento de interesses
dos sujeitos envolvidos. 

Por força da virtualização do conhecimento e das informações ocorre a discussão
sobre os aspectos jurídicos da Internet e a aplicação do direito de propriedade intelectual no seu
campo de abrangência. Inclusive sobre o controle de utilização das obras e a disponibilização das
mesmas em rede.

Os efeitos jurídicos da virtualização são identificados por meio das obras digitais que
têm relação com a liberdade intelectual (enquanto prerrogativa individual do criador limitada
constitucionalmente) em que se visualiza o confronto com os demais direitos fundamentais em
tela. 

Assim, impõe-se averiguar o movimento de privatização da informação (ou
apropriação privada da informação) em face do controle da mesma por agentes econômicos
(indústria cultural e midiática) no mercado cultural que a transformam em mercadoria e reduz o
cumprimento das experiências culturais (com a escassez dos recursos culturais), porquanto a
informação é convertida em produto de consumo.

SÁVIO DE AGUIAR SOARES - Propriedade intelectual e direito de acesso aos bens culturais na sociedade da informação
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Logo, na Era Digital (também chamada de Era das Redes) a obra multimídia (que
reúne vários tipos de expressão de obras - texto, som e imagem - num único suporte informático)
passa por uma releitura, pois com a digitalização dos dados e da desnecessidade de um suporte
material tangível para se considerar a obra existente ou para a sua divulgação no ciberespaço,
cria-se a possibilidade de reprodução de obras intelectuais em questão de segundos, permitindo
com mais facilidade a violação dos direitos autorais.

A digitalização das obras reflete a decodificação e fixação das criações do espírito em
suporte digital com a finalidade precípua de utilização ou exteriorização, conforme o caso. A obra
digitalizada incorpora-se ao mundo virtual e comporta usos que transcendem aos conceitos
tradicionais. (POLI, 2006, p. 135).

A modificação da tecnologia analógica para a digital repercutiu estruturalmente no
âmbito cultural. Com o advento da Internet a forma de exteriorização das obras culturais passa a
ser digitalizada (informações codificadas em bits), permitindo que a compilação de diversas
obras, ou mesmo sua reprodução e a divulgação sejam feitas de uma forma bem mais rápida do
que possível ou alcançada pela tecnologia analógica. 

Desta feita, o movimento geral de digitalização ocorre mediante a integração de todas
as mídias, isto é, qualificando a “unimídia” em que as mídias separadas são unidas numa mesma
rede digital, integrada e interconectada.

Em suma, o essencial é elucidar a definição de ciberespaço como “espaço de
comunicação aberto pela interconexão de computadores e das memórias de computadores”
(LÉVY, 1999, p.92), considerando sua marca distintiva na codificação digital da informação
(digitalização geral da informação) com destaque para seu papel de canal de comunicação do
século XXI.

3. DIREITO DE ACESSO AOS BENS CULTURAIS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

A sociedade da informação consiste no modo de desenvolvimento econômico em que
a informação é essencial na formulação do conhecimento e na satisfação das necessidades dos
indivíduos com ênfase na atividade econômica, na circulação de riquezas e mesmo na definição
da qualidade de vida das pessoas e de suas práticas culturais como síntese das alterações
tecnológicas introduzidas na organização social (em suas leis e costumes) pelas quais a
informação vincula o local e o global.

Manuel Castells citado por Marcos Wachowicz (2007, p.89) leciona que o termo
sociedade da informação enfatiza o papel da informação na sociedade enquanto “atributo de uma
forma específica de organização social em que a geração, o processamento e a transmissão da
informação tornam-se as fontes vitais de produtividade e poder, devido às novas condições
tecnológicas surgidas nesse período histórico.”

É uma sociedade intitulada informacional na qual a circulação das informações ocorre
de forma cada vez mais acentuada (maior celeridade de processamento) e sofisticada em todos os
setores da produção e do conhecimento, de sorte que as tecnologias da informação e da
comunicação oportunizam um acesso generalizado a redes de informática, telecomunicação
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pessoal e coletiva, pela transferência interativa de informações em escala mundial com lastro
nessa verdadeira revolução tecnológica.

Desta feita, é pertinente refletir acerca desse novo perfil da sociedade pós-moderna na
economia capitalista (neoliberal) globalizada em que o conhecimento é a principal força de
produção da sociedade e da necessária harmonia com o direito à liberdade da informação, o papel
decisivo do Estado Democrático de Direito na tutela do acesso à informação e do exercício da
liberdade de pensamento e de expressão.

Vale dizer, impõe-se averiguar o movimento de privatização da informação em face
do controle da mesma por agentes econômicos (indústria cultural e midiática) no mercado cultural
que a transformam em mercadoria, porquanto a informação é convertida em produto de consumo,
identificando-se no que Lorenzetti (1998, p.86) apontou como “o problema da ruptura da
existência de dois mundos distintos, o da exclusão e o do acesso.”

Sem dúvida, a informação é também fundamental no aspecto econômico, tornando-
se um autêntico bem de produção universal que Ascensão (2004) denomina instrumento-motor ou
fator decisivo do fenômeno da globalização, proclamando que se trata de uma realidade dos
nossos dias segundo a qual “quem domina a informação domina o mundo”.

Destarte, a informação deve ser considerada como um bem livre, porquanto quando
se ouve uma música ou se lê um livro a informação extraída é inteiramente disponível já que a
acessibilidade aos elementos de informação é pressuposto do acesso à cultura.

A reutilização da informação por quaisquer interessados não pode ser vedada em vista
do valioso diálogo cultural e científico que se faz com fulcro nesses elementos informacionais,
sendo que a monopolização ou apropriação indiscriminada seria absolutamente desarrazoada. 

As normas constitucionais garantidoras do desenvolvimento nacional
(socioeconômico), acesso à cultura, à informação, à educação e ao conhecimento em geral são
consideradas como causas de atribuição do direito patrimonial de autor. Isto é, a razão de ser (a
função) que o ordenamento jurídico reconhece aos direitos intelectuais é no sentido de conferir
eficácia aos preceitos constitucionais supracitados.

Na perspectiva do direito de acesso aos bens intelectuais insta questionar acerca da
efetividade dos direitos culturais consideradas as seguintes espécies: direito de criação intelectual,
direito de acesso às fontes da cultura nacional, direito de difusão da cultura, liberdade de formas
de expressão cultural, liberdade de manifestações culturais e direito-dever estatal de formação do
patrimônio cultural brasileiro e de tutela dos bens da cultura. (SILVA, 2002, p.312).

Carboni (2006a, p.200) fundado em Habermas põe em relevo a possibilidade do
acesso ilimitado (sem fronteiras) decorrente em grande parte com a internet ante a questão do
desafio na sociedade da informação de equacionar o direito de propriedade intelectual com o
direito social de acesso à informação e à cultura em que a esfera pública seja verdadeiramente um
espaço voltado à livre formação da opinião pública (de exercício da liberdade de expressão). 

Evidentemente, não condiz com o paradigma democrático em vigor a aplicação de
tecnologias que obstaculizem o acesso público ao conteúdo das informações e conhecimentos
mediante o emprego de ferramentas que controlem e restrinjam a reprodução, execução e
distribuição de obras no formato digital o que superestima a titularidade dos detentores de direitos
de propriedade intelectual em detrimento dos usuários em geral.

SÁVIO DE AGUIAR SOARES - Propriedade intelectual e direito de acesso aos bens culturais na sociedade da informação
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Assim como, não é plausível cercear os benefícios do processo de digitalização das
criações intelectuais, por exemplo, como a formação de bibliotecas e acervos digitais que
promovam a difusão do conhecimento via internet, pela profícua e vital capacidade de garantir o
acesso livre (aberto), universal e eqüitativo na esfera comunitária. 

No entanto, em virtude dos interesses econômicos dos empresários do copyright (na
expressão adotada por Ascensão) que se arvoram arbitrariamente desses dispositivos
tecnológicos, a título de prevenção contra as cópias ilegais, ocorrem restrições espúrias ao
necessário fomento cultural e ao desenvolvimento socioeconômico e tecnológico da sociedade
contemporânea (em especial dos países em desenvolvimento como o Brasil) que exige meios
mais dinâmicos de expressão cultural e de divulgação (acesso) das infindáveis formas de
exteriorização das obras intelectuais.

A interpretação dos conflitos entre o direito de propriedade intelectual e o direito de
acesso à informação e à cultura tem sido desencadeada no sentido da relativização dos direitos de
autor e conexos, estabelecendo o equilíbrio (balanceamento) entre os direitos do criador que deve
lograr uma justa compensação pela sua atividade intelectual e o conjunto da sociedade que deve
ter assegurado o direito de acesso à informação, à educação, à ciência, à tecnologia e ao domínio
público (inclusive no que diz respeito à utilização do patrimônio cultural comum) como um todo
na qualidade de categórico direito ínsito ao exercício da cidadania.

Por sua vez, surgiram iniciativas que permitem o acesso às obras ao público, sob
condições mais flexíveis, com base em projetos colaborativos ou de criação integrada de
desenvolvimento e disponibilização de licenças públicas em que a coletividade de usuários tem
acesso às obras dentro dos limites das licenças.

Além do que se torna essencial propiciar meios de facilitação de acesso à informação
de domínio público e ao desenvolvimento deste e também com relação à tutela da informação
contra toda espécie da apropriação indevida, enfim garantindo a diversidade e a identidade
culturais das populações, atendendo inclusive aos parâmetros internacionais que propõem a
prevalência do direito de acesso à informação e à cultura em determinadas hipóteses.

Por exemplo, nesse prisma é inteiramente admissível pugnar pela colocação de limitações
mais expressivas aos direitos de propriedade intelectual para a utilização com fins educacionais, de
pesquisa e em bibliotecas, especialmente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, uma vez
que é notável o papel de impacto da propriedade intelectual no desenvolvimento como um instrumento
fundamental para o progresso material e bem-estar das nações mais pobres.

4. CONCLUSÃO

Por fim, nessa dimensão do acesso aos bens culturais, com arrimo no primado da
dignidade da pessoa humana (consagrado na ordem jurídica constitucional em vigor como
fundamento da República Federativa do Brasil) é lícito erigir o reconhecimento do direito do
gigantesco contingente da população brasileira, que sobrevive na penúria, ter a possibilidade de
reproduzir livremente, ainda que integralmente, obras intelectuais protegidas (numa espécie de
cópia privada funcional).
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Assim, é inconteste que essa utilização não é lesiva aos meios convencionais de
obtenção dos royalties, tendo em vista que a condição de pobreza extrema dessa parcela da
população que está excluída do mercado relativo aos bens culturais não terá qualquer influxo no
resultado da exploração econômica das obras intelectuais comercializadas.

O desafio monumental que se apresenta à propriedade intelectual no consiste
precisamente na formulação de normas regulamentadoras capazes de assegurar tutela mais eficaz
à propriedade intelectual como um todo diante do ambiente virtual fragmentado e com a
multiplicação incomensurável dos usuários nos meios digitais.

Torna-se necessário o sopesamento com o direito de acesso à informação e à cultura
da coletividade de usuários aos quais são assegurados os supracitados direitos fundamentais
amparados constitucionalmente.
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1. INTRODUÇÃO

Ao fornecer subsídios para uma política de cobrança da dívida ativa no estado de
Minas Gerais, a Advocacia-Geral do Estado, por intermédio da 2ª Procuradoria da Dívida Ativa,
promoveu estudos por meio dos quais foi possível verificar que, atualmente, em Minas Gerais, o
custo médio para os cofres públicos de uma execução fiscal, desde a inscrição do crédito em
dívida ativa até a baixa do processo no sistema do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, gira em
torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais), considerando-se o custo anual correspondente a R$ 853,31
(oitocentos e cinqüenta e três reais e trinta e um centavos) e o tempo mediano de 126 meses, ou
seja, 10 anos e meio, relativo à duração da tramitação do processo.

Nesse contexto, a criação de bancos de dados de informações de crédito, a exemplo
do CADIN – cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal – tem sido
uma alternativa adotada pelo Governo Federal,1 e por alguns Estados da Federação, a fim de
permitir à Administração Pública uniformizar os procedimentos relativos à concessão de crédito,
garantias, incentivos fiscais e financeiros, bem como à celebração de convênios, acordos, ajustes
ou contratos de modo a favorecer a gestão seletiva dos recursos existentes. 

SUMÁRIO
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Nesse contexto, o presente trabalho visa abordar os principais aspectos relativos à
implementação do CADIN no âmbito federal, analisando, ainda, algumas experiências já em
andamento em alguns Estados da Federação. Por fim, pretendemos apontar as principais vantagens
que a implementação de um CADIN mineiro pode trazer para o estado de Minas Gerais.

2. CADIN FEDERAL

O atual Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
(CADIN) é um banco de dados em que se encontram as pessoas físicas e jurídicas em débito para
com órgãos e entidades federais. A trajetória de institucionalização desse instrumento de registro
de devedores comportou uma gama extensa de diplomas legais, dentre os quais decretos, leis,
portarias e medidas provisórias.2

O Cadastro em funcionamento foi previsto pela Lei Federal nº 10.522, de 19 de julho
de 2002. As orientações normativas a respeito do CADIN provêm da Secretaria do Tesouro
Nacional, ao passo que a disponibilização e administração do banco de dados fica em
responsabilidade do Banco Central do Brasil, por meio do sistema SISBACEN.

O objetivo desse banco de dados é permitir que a Administração Pública Federal
uniformize os procedimentos de concessão de crédito, garantias, incentivos fiscais e financeiros,
e a realização seletiva de outros negócios jurídicos realizados com particulares. A inserção de
devedores, utilização e consulta, no entanto, estende-se também à Administração Indireta,
Poderes Legislativo e Judiciário e Conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas. 

Podem ser inseridos no Cadastro pessoas, de direito público ou privado, que 1) sejam
responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não quitadas;3 e 2) estejam com inscrição
suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou declarada inapta perante o Cadastro
Geral de Contribuintes (CGC).

A inscrição de devedores só pode se dar a partir do valor de R$ 999,99, é opcional
entre R$ 1.000,00 e R$ 9.999,99 e obrigatória para montantes de débito que superem R$
10.000,00. A inscrição do devedor se dá em função do órgão ao qual está em falta: mais de uma
obrigação contra o mesmo órgão gera somente uma inscrição – sendo necessário que todos os
débitos sejam quitados com a entidade para que sua inscrição seja retirada do Cadastro. Se houver

THAÍSA FERREIRA AMARAL GOMES et al. - A utilização do CADIN como meio alternativo de cobrança do crédito tributário

2 As normatizações a respeito do CADIN compreendem, resumidamente:
I. Decreto Federal nº 1.006, de 09 de dezembro de 1993;
II. Medida Provisória 1.442, de 10 de maio de 1996 e reedições;
III. Lei Federal nº 9.293, de 15 de julho de 1996, art. 18;
IV. Portaria do Ministério da Fazenda nº 152, de 12 de junho de 1996;
V. Instrução Normativa do Tesouro Nacional nº 01, de 15 de janeiro de 1997;
VI. Medida Provisória nº 1.973-68, de 23 de novembro de 2000 e suas reedições;
VII. Medida Provisória nº 2.046-34, 26 de setembro de 2000 e suas reedições.
3 Não podem ser incluídos no Cadastro os débitos referentes a preços de serviços públicos (contas de luz, telefone
e água, por exemplo), nem relativos a operações financeiras que não se utilizem de recursos orçamentários.
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mais de um débito de um mesmo devedor com órgãos distintos, seu registro aparecerá mais de
uma vez, um para cada órgão.

O procedimento de inscrição no CADIN parte do órgão responsável pelo
gerenciamento do crédito. Este deve primeiramente comunicar ao devedor sobre a existência de
débito passível de inscrição no Cadastro, fornecendo-lhe todas as informações que sejam
pertinentes. Se a dívida não for regularizada em 75 dias, contados a partir da data de
comunicação, o nome do devedor será inscrito no Cadastro.4

Os órgãos da Administração Pública Federal, direta ou indireta, devem consultar o
CADIN no caso da operação de crédito que envolva a utilização de recursos públicos; concessão,
financeiros ou fiscais; e celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam
recursos públicos. 

Destaque-se a centralidade assumida pelos órgãos da Administração Pública credores
do débito. É deles a responsabilidade de informar a situação de devedores, quando estes
solicitarem, mediante prévia identificação;5 informar os motivos do registro efetuado junto ao
CADIN, realizando os esclarecimentos necessários; suspender ou cancelar a inscrição de
devedores.

O Cadastro tem como fim, ainda, sua utilização para “desburocratizar” determinados
procedimentos de comprovação de ausência de débitos fiscais, para determinadas pessoas
jurídicas. As micro e pequenas empresas, pequenos produtores e agricultores familiares que
estejam realizando operações financeiras no âmbito dos programas oficiais de concessão de
crédito devem somente comprovar que não constam no CADIN, desobrigando-se de fornecer
outras certidões comprobatórias de quitação de débito.

A baixa do registro do devedor deve ocorrer no prazo de 5 dias da comprovação, pelo
devedor, da regularização do débito. Os registros devem ser suspensos caso o devedor tenha
ajuizado ação para discutir a natureza do débito ou seu valor, tendo previamente oferecido
garantia idônea e completa do débito ou esteja suspensa a exigibilidade do crédito registrado, por
meio de lei. 

Quanto aos ganhos em eficiência e racionalização do processo de cobrança dos
créditos não quitados, sucessivos Relatórios de Gestão da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) têm asseverado que o CADIN constitui-se como “meio idôneo e eficaz de
indução de pagamento de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, porquanto o registro

4 Se a comunicação for efetuada via postal ou telegráfica, será considerada entregue 15 dias após sua postagem ou
transmissão, contando-se, a partir disso, o prazo de 75 dias.
5 A situação de pessoas físicas ou jurídicas inscritas no Cadastro pode vir de outros órgãos da Administração Pública
Federal, mediante prévia autorização. 
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impeditivo arrefece o ânimo do devedor de adiar ou faltar com o resgate de sua dívida junto aos
órgãos públicos.”6

A Lei nº 11.033 de 21 de dezembro de 2004 alterou alguns dispositivos da Lei que
instituiu o CADIN, modificando substantivamente três pontos centrais. Foi aberta a possibilidade
de reparcelamento de débitos inscritos em dívida ativa (com a comprovação de 20 a 50% da
dívida consolidada, dependendo da situação); arquivamento, sem baixa na distribuição, dos
processos judiciais que versem sobre valores até R$10.000,00; e extinção de execuções acerca de
honorários devidos à Fazenda Nacional até R$ 1.000,00.

Essas medidas visam dar maior racionalidade à cobrança do débito fiscal. Com esses
novos limites (não inscrição até R$ 1.000, 00 e não ajuizamento até R$ 10.000, 00), o estoque da
dívida que deixa de ser cobrado chega a ser 42,78% das inscrições existentes (que compreendem
71, 69% dos devedores), correspondendo, no entanto, a somente 1,32% do estoque em cobrança.7

Ou seja, deixa-se de envidar esforços em cobranças com pouca capacidade de retorno, e que
implicam altos custos à Fazenda Nacional.8

Para evitar enriquecimento ilícito dos devedores, e não incentivar a inadimplência de
pequenos valores, os débitos continuam sujeitos à cobrança administrativa e parcelamento
simplificado. Os devedores continuam inscritos no CADIN, emitindo-se contra eles Certidão
Positiva quanto à Dívida Ativa da União.

O CADIN assume papel central no processo de racionalização da cobrança da dívida
ativa da União, permitindo não somente o registro dos devedores para que os órgãos da
Administração Pública não realizem negócios jurídicos com eles, mas propiciando que a Fazenda
Nacional concentre a cobrança nos grandes devedores sem criar iniqüidades advindas da simples
remissão da dívida dos pequenos devedores.

2.1 CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA: PRINCIPAIS DISCUSSÕES

O Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) teve
sua constitucionalidade questionada em três processos principais: as ADIs 1.155, 1.178 e 1.454. Todas
foram ajuizadas com pedidos de cautelar, que anteciparam o julgamento do mérito pelos juízes do
Supremo Tribunal Federal (STF), sendo que somente a última foi apreciada por inteiro pela Corte.9

6 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Relatórios de Gestão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
exercício de 2000. p. 4. 
7 Destaque-se ainda o gerenciamento da dívida propiciado pelo ajuizamento conjunto de execuções contra mesmo
devedor, objetivando-se o aumento dos valores que, em média, são cobrados por meio desse dispendioso
instrumento.
8 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Relatórios de Gestão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
exercício de 2004. p. 21.
9 Há  outras  ações  judiciais que  tangenciam  a  discussão  do  CADIN  e  foram  apreciadas  pelo  STF,  como  a
Ação  Cautelar 1.176,  em  sede de liminar, ajuizada pelo Estado do Pará contra registro no CAUC, Cadastro de
Convênios,  e  a  Questão  de  Ordem em  Ação Cautelar 266-4,  ajuizada  pelo  Estado  de  São  Paulo  contra
extensão  das  limitações  impostas  a  empresa  de  economia  mista  registrada  no  CADIN à pessoa  política  do 
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Em ordem cronológica, o primeiro processo julgado em sede de cautelar foi a ADI
1.155, apreciada em 1995. O autor foi a Confederação Nacional da Indústria, que alegou a
inconstitucionalidade do Decreto nº 1.006, de 09 de dezembro de 1993. A requerente questiona a
constitucionalidade de um decreto que, em tese, destina-se a regulamentar o art. 6º da Lei nº
8.627, referente à remuneração de servidores públicos, civis e militares. A pretexto dessa
regulamentação, o Executivo teria se exacerbado em sua competência suplementar e constituído
ato normativo autônomo, inovador, criando um cadastro de devedores com implicações sobre a
realização de operações de crédito, concessão de incentivos fiscais e financeiros e a constituição
de negócios jurídicos que envolvam entidades da administração pública federal. 

O julgamento não parece ter sido pouco polêmico, pelo que se pode depreender do
registro feito nas atas da ADI. Basicamente, o decreto foi dividido em duas partes principais. Dos
artigos 1º ao 3º e 8º a 11, julgados constitucionais pela maioria dos ministros votantes; e os artigos
4º ao 7º, julgados inconstitucionais, até que o processo fosse julgado por inteiro, somente após o
voto de desempate proferido pelo ministro Maurício Correa, tendo assumido cadeira na Corte
pouco tempo antes.

Os argumentos dos ministros Marco Aurélio, relator, e Celso de Mello foram
categóricos para o estabelecimento da inconstitucionalidade do Decreto. Segundo argumentam, o
Executivo teria usurpado de suas atribuições ao criar o CADIN, negligenciando o dispositivo
constitucional que expressa competência privativa ao Presidente da República para “dispor sobre
a organização e funcionamento da organização federal, na forma de lei”. Desse modo, todo o
Decreto estaria padecendo de inconstitucionalidade.

Uma posição interessante, seguida pelo ministro Maurício Corrêa, foi a do ministro
Néri da Silveira. Considerou inconstitucionais os arts. 4º ao 7º, e constitucionais os demais.
Segundo sua linha de raciocínio, pode ser disposto por decreto tudo o que se refira à organização
dos serviços da administração pública, sendo essa via inadequada para o que criar
constrangimentos ao cidadão e ao funcionamento das empresas.

A ADI 1.178, do mesmo ano, ajuizada pelo governador do Estado do Rio Grande do
Sul contra o mesmo Decreto, teve julgamento semelhante à ação anterior. Foram considerados
inconstitucionais os arts. 4º ao 7º do Decreto, e constitucionais os demais. 

Nota-se que, dessa primeira versão do CADIN, a principal debilidade decorreu de sua
instituição por decreto, sendo imediatamente questionada na justiça brasileira por dois
prejudicados em potencial: setores do mercado, interessados em realizar negócios com o Estado
e a obter linhas de financiamento por meio de operações de crédito, e os outros entes da
federação, no caso os estados, temerosos das conseqüências em termos de transferências
tributárias advindos da inadimplência com a União.

A ADI 1.454, ajuizada novamente pela Confederação Nacional da Indústria, visava
questionar os arts. 6º e 7º da Medida Provisória nº 1.442 que instituía, com algumas modificações
pontuais, o CADIN. Não obstante a forma de instituição do Cadastro ter-se alterado, pela edição

Estado-Membro, em decorrência à sua vinculação administrativa a ele. Visando concentrar esforços analíticos nas
questões mais centrais da trajetória de institucionalização do Cadastro federal, no entanto, a discussão se limitará às
ADIs mencionadas.
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de documento legal com força de lei, o que afasta o argumento referente ao princípio da reserva
legal, do ponto de vista material, a iniciativa parecia ainda questionável, para a maioria dos
ministros do STF.

Em julgamento de cautelar, no ano de 1996, o art. 6º da Medida Provisória foi
considerado constitucional pela maioria dos ministros, com a justificativa de que ali “se
estabelece simples consulta, ato informativo dos órgãos que colhem os dados ali contidos, sem
repercussão sobre direitos ou interesses de terceiros”. O art. 7º, diferentemente, estabelece sanção
administrativa aos devedores cadastrados, e em razão das conseqüências negativas advindas de
uma inclusão indevida, foi considerado provisoriamente inconstitucional.

Em divergência à maioria dos votos, incluindo a orientação do ministro relator,
Octávio Gallotti, o ministro Ilmar Galvão deferiu em menor extensão o pedido de medida liminar,
declarando inconstitucional somente a expressão “tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo”, alínea a do §1º do art. 7º da referida Medida Provisória. O ministro Marco Aurélio, por
sua vez, declarou inconstitucionais os dois artigos questionados pela ADI. Teceu considerações
sobre a impropriedade da utilização e reedição indiscriminada de MPs pelo Executivo federal,
acentuando a impropriedade de se permitir discricionariedades quanto à aplicação do conteúdo da
sanção proveniente da inscrição no CADIN, que poderia ser retirada a critério dos Ministros da
Fazenda e do Ministro de Estado credor em questão. O ministro Maurício Corrêa, também
divergindo do entendimento dominante, indeferiu por completo o pedido de liminar, acentuando
que o Estado poderia ter garantias contra o mau pagador, em analogia ao que ocorre na iniciativa
privada, na qual vigora o Serviço de Proteção ao Crédito. 

Anos após o deferimento em parte da liminar, em meados de 2000, o STF julgou a
ação propriamente. A regulamentação do CADIN, no entanto, alterou-se quanto ao que estava
sendo questionado. Uma nova Medida Provisória dava uma redação distinta ao art. 7º, que passou
a considerar que o registro no Cadastro deveria ser suspenso quando: 

“I - [o devedor] tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação
ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da
lei; 

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.”

A Corte interpretou, portanto, que o questionamento ao art. 6º era improcedente,
mantendo seu entendimento anterior em sede de liminar e que, quanto ao art. 7º, a ação encontra-
se prejudicada, por perda de objeto. Somente os ministros Carlos Velloso e Marco Aurélio
julgaram improcedente o art. 6º, ambos considerando que o dispositivo, ao exigir garantia idônea
e integral do débito questionado na justiça, para permissão da suspensão do registro no CADIN,
criava um mecanismo de coação injusto. O Estado estaria em posição de privilégio, pois as
pessoas, jurídicas ou físicas, incorretamente acusadas de estarem em débito com o erário público
teriam que oferecer garantia no montante exigido para terem seu nome retirado do Cadastro. Na
lógica do ministro Carlos Velloso, os bons pagadores, que estão questionando seu débito na
justiça, não poderiam ser alvo de “execução política” pelo Estado.

Em síntese, depreende-se das discussões judiciais apresentadas, o questionamento
quanto à forma de se instituir o CADIN, que se assentou por meio ora de Decreto, ora por Medida
Provisória e, atualmente, por Lei. Não restam dúvidas, esta última forma é a que menos
divergências sucedeu, tendo em vista a natureza ao mesmo tempo administrativa/gerencial e
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inibidora/sancionadora da iniciativa do Cadastro. Quanto a aspectos materiais, a maior discussão
reside na exigência de garantia integral do débito em ação judicial para que o registro no CADIN
seja suspenso, o que alguns juristas apontam como uma coação indevida do Estado, que prejudica
enormemente o “bom pagador”, ou devedor que, de boa-fé, questiona na justiça o valor que deve
ao erário público. O posicionamento predominante, até o momento, no STF, é pela
constitucionalidade dessa exigência.

3. OUTRAS EXPERIÊNCIAS

3.1 MARANHÃO 

No Maranhão, o CADIN recebe outro nome, o de Cadastro Estadual de Inadimplentes
(CEI), porém foi realizado nos mesmos moldes do CADIN federal. O CEI foi instituído pela Lei
nº 6.690 de 11 de julho 1996, sendo regulamentado apenas em julho de 2005 pelo Decreto nº
21.331. O artigo 2º da Lei nº 6.690/1996 dispõe sobre a relação de pessoas físicas e jurídicas que
o CEI conterá, sendo que os responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não-pagas, não
precisam estar com o processo ajuizado, bastando apenas estarem inadimplentes há mais de
quarenta dias, para com órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta.
Sendo excluídas no disposto do artigo citado, inciso I, as obrigações pecuniárias relativas aos
consumidores de água e luz e aos mutuários da área habitacional. Outro ponto discordante com a
legislação mineira e federal se refere à inclusão de dados como disposto no artigo 5º, incisos III
e V, relativos a valores e datas, demonstrando a necessidade de uma constante alimentação para
atualização do CEI. 

A consulta prévia ao CEI é obrigatória para a realização de operações de crédito,
concessão de garantias de qualquer natureza e respectivos aditamentos; concessão de incentivos
fiscais e financeiros; contratação de serviços e fornecimento de materiais; pagamento a
fornecedores; inscrição ou baixa no cadastro de contribuintes do ICMS; concessão de regime
especial ou credenciamento da natureza tributária; restituição de valores recolhidos
indevidamente ou em duplicidade; e celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos ou
instrumentos congêneres que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos e
respectivos aditamentos, não sendo aplicado quanto à concessão de auxílios a municípios
atingidos por calamidade pública decretada pelo Governo Estadual e àqueles que estejam com a
inscrição cancelada no Cadastro de Contribuintes do ICMS, da Secretaria de Estado da Fazenda.
A existência de registro no CEI não constitui fator impeditivo para celebração de quaisquer dos
atos previstos quando o devedor comprovar que, ajuizada a ação, com o objetivo 0ciente ao Juízo,
na forma da lei e caso esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da
lei (art. 6º e 7º). O Decreto nº 21.331, de 20 de julho de 2005, regulamenta a inclusão no CEI 15
(quinze) dias após comunicação ao devedor da existência do débito passível de inclusão no
Cadastro, fornecendo informações pertinentes ao débito (art. 1º, §1º).

A implantação do cadastro somente ocorreu no final do exercício de 2005 após vasta
divulgação e treinamento aos órgãos da administração direta e indireta responsáveis pelas
inclusões e exclusões das restrições no CEI. Não há no estado estudos detalhados sobre os
benefícios decorrentes da implantação, no entanto, foram realizadas diversas regularizações de
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débitos em decorrência do cadastro, como a redução da inadimplência e a redução do número de
omissos de declarações.

O acesso ao Cadastro Estadual de Inadimplentes é permitido apenas aos órgãos do
Estado após a solicitação de cada órgão à SEFAZ/MA, sendo esse feito através do SISCEI
(Sistema de Cadastro Estadual de Inadimplentes), via internet. No momento, o Estado do
Maranhão busca expandir o acesso ao CEI para outros poderes e para as prefeituras. 

De acordo com o art. 2º da Lei nº 6.690 de 11 de julho de 1996, que institui o Cadastro
Estadual de Inadimplentes e dá outras providências, tal cadastro conterá relação das pessoas
físicas e jurídicas que sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não-pagas, há
mais de quarenta dias, para com órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e
indireta, não fazendo referência quanto à necessidade de ajuizar a execução fiscal. A inclusão do
cadastro processa-se de duas formas, pela inclusão automática, com relação aos débitos
tributários; e pela inclusão manual, com relação às demais restrições (contratuais), e que cada
órgão é responsável pela inclusão e exclusão no cadastro do CEI (a exclusão é feita pelo órgão
que incluiu).

A não utilização do CEI para contratação e pagamento de fornecedores por alguns
órgãos tem sido sanada pela cobrança no processo da consulta no CEI, pela Controladoria Geral
do Estado. E ainda não foi instaurada nenhuma ação discutindo a constitucionalidade do CEI,
bem como, não há conhecimento sobre discussões acerca da legalidade do CEI.

No ano de 2008, a Secretaria de Fazenda do Maranhão lançou mais um instrumento
de controle, articulado ao CEI, intitulado DANFOP - Documento de Autenticação de Nota Fiscal
para Órgão Público. Tal documento passou a ser exigido em todas as transações realizadas por
contribuinte do ICMS com órgãos públicos, sendo que as empresas inscritas no cadastro do ICMS
são obrigadas a emitir um certificado de autenticação de nota fiscal, todas as vezes que venderem
mercadorias, bens e serviços aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais. A medida foi
instituída pela Lei Estadual nº 8.441 de 26 de julho de 2006 e regulamentada pelo Decreto nº
22.513, de 06 de outubro de 2006 e Instrução Normativa TCE/MA nº 006, de doze de dezembro
de 2007. Através dessa exigência se tornou possível a qualquer repartição pública ter a certeza da
validade jurídica das notas fiscais fornecidas pela empresas, nas suas aquisições, ou identificar
notas fiscais frias utilizadas nas operações realizadas com órgãos da administração.

A implantação do DANFOP busca combater a fraude e a sonegação, permitindo ao
governo do estado coibir a prática ilegal de apresentação de notas fiscais falsas ou inidôneas nas
prestações de contas analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado, além de combater firmemente
a sonegação do ICMS, impedindo que empresas canceladas ou baixadas no cadastro da SEFAZ,
e empresas com débitos inscritos na dívida ativa, transacionem ou operem com órgãos públicos.

A exigência da emissão do DANFOP evitará fraudes de cobertura de gastos
inexistentes com notas frias ou paralelas nas prestações de conta. Assim, o contribuinte que
realizar operações com órgãos públicos fica obrigado a cadastrar os dados da nota fiscal no
sistema da SEFAZ, que irá conferir as informações do documento. O sistema verifica se
contribuinte é ativo, se está inscrito do cadastro de inadimplentes, se a nota fiscal foi autorizada
e pertence ao contribuinte/fornecedor e se está com a validade vencida. 
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Tal ferramenta estará disponível para auxiliar todos os órgãos, em especial às
prefeituras, no combate às fraudes e desvio de recursos públicos, além de dar maior transparência
às compras governamentais e evitar a evasão de ICMS nas compras realizadas nos órgãos
públicos. Os órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas do Estado e da União, também
terão acesso aos relatórios do DANFOP para fazer uma série de consultas, como, por exemplo,
verificar se a empresa fornecedora da nota fiscal está em atividade, e detectar operações fictícias
de compras que poderão permitir ao Tribunal rejeitar as prestações de contas. A versão 1.4 do
DANFOP foi lançada em 09 de abril de 2008, sendo que através do site da Secretaria da Fazenda
é possível fazer o download de todos os arquivos, assim como ter acesso a toda a legislação do
DANFOP, às instruções para o contribuinte e para os usuários de órgão público e ao modelo de
ofício para Órgão Público solicitar acesso ao DANFOP. Através da internet, o contribuinte pode
realizar a emissão do DANFOP, como também o Órgão Público realizar a validação do mesmo
documento. Em comunicação com a Ouvidoria do Estado, as informações passadas foram que o
sistema já foi implantado e está em funcionamento com resultado positivo, sendo que quase todos
os órgãos públicos do Maranhão estão credenciados.

3.2 RIO GRANDE DO SUL

A criação do CADIN do Estado do Rio Grande do Sul foi autorizada pela Lei nº
10.697, de 12 de janeiro de 1996 para ser um cadastro referente às pendências perante órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual. Seu artigo definiu, in verbis “art. 6º - o Poder
Executivo regulamentará a disposto nesta Lei, bem como definirá os critérios, quanto a prazos,
valores e formas de acesso, para inclusão, suspensão, exclusão e consulta de pendências no
CADIN/RS”, sendo tal função realizada através do Decreto nº 36.888, de 02 de setembro de 1996.

A implantação e administração do órgão ficaram a cargo da Secretaria da Fazenda,
através da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, sendo que o sistema a ser utilizado
seria o de Administração Financeira do Estado - AFE como instrumento centralizador das
informações oriundas dos cadastros próprios dos órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual (art. 1º, §1º). As pendências passíveis de inclusão no CADIN seriam as obrigações
tributárias vencidas e não pagas há mais de 60 (sessenta) dias e as demais obrigações pecuniárias
vencidas e não pagas há mais de 30 (trinta) dias; a ausência de prestação de contas já exigível por
força de dispositivo legal ou cláusula de convênio, acordo ou contrato; e a não comprovação do
cumprimento de dispositivo constitucional ou legal, quando a lei ou cláusula de convênio, acordo
ou contrato exigir essa comprovação (art. 2º). Sendo que, assim como o estado do Maranhão, não
exige que o processo esteja sendo ajuizado, porém trazendo uma novidade em relação à inscrição
no cadastro motivada pela ausência de prestação de contas. 

A legislação do Rio Grande do Sul, diferentemente da maranhense, não prevê a
inclusão de valores no cadastro, fornecendo apenas as seguintes informações na consulta de
pendências: nome, inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC) do responsável por pendências perante órgãos ou entidades da
Administração Pública Estadual; nome e endereço dos órgãos ou entidades perante as quais a
pessoa física ou jurídica tem pendências; e data de vencimento da pendência mais antiga em cada
órgão ou entidade (art. 3º, §1º). Assim, não necessita de uma constante atualização, uma vez que,
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não traz valores que necessitem de correção e em relação a datas somente prevê a data de
vencimento da pendência mais antiga.

A consulta prévia ao cadastro será exigida, pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual, para a concessão de auxílios e contribuições; a concessão de incentivos fiscais
e financeiros; a celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso,
a qualquer título, de recursos financeiros; a concessão de empréstimos e financiamentos, bem
como de garantias de qualquer natureza; e repasse de parcela de convênio ou contrato de
financiamento, quando o desembolso ocorrer de forma parcelada (art. 4º). Contudo, não se
encontra previsto no decreto a comunicação prévia à inscrição no CADIN/RS aos devedores. Na
Lei nº 11.636, de 30 de maio de 2001, que altera a Lei nº 10.697, de 12 de janeiro de 1996, havia
a previsão de comunicação anterior a inclusão no cadastro de 30 (trinta dias) ao município ou
órgão municipal.10 Entretanto, tal artigo foi vetado pelo Governador do Estado na aprovação da
mesma.

No Rio Grande do Sul, através da notícia “CADIN/RS é debatido em audiência
pública na Assembléia Legislativa”, vinculada dia 04 de agosto de 2006, através do sítio
eletrônico da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, se pode constatar que o
cadastro ainda precisa de ajustes. Entretanto, na audiência pública realizada na Assembléia
Legislativa, também houve a manifestação de vários elogios, principalmente no que tange a
eficiência e a atenção prestada no atendimento aos Municípios e seus prepostos quando solicitam
serviços à gerência do CADIN/RS, feitos por prefeitos e seus assessores, assim como pelo próprio
presidente da comissão, deputado Osmar Severo.

Algumas críticas da Associação Gaúcha Municipalista (AGM) foram com relação à
inscrição de contribuintes, a notificação da mesma e a baixa do cadastro daqueles que
regularizavam sua situação, fazendo com que alguns municípios fossem inscritos no CADIN/RS
indevidamente.

Para rebater tal crítica, o Contador e Auditor-Geral do Estado Roberval da Silveira
Marques, salientou que o CADIN/RS é uma ferramenta destinada a ajudar a gestão dos
convênios, em especial das prestações de contas, tanto dos gestores estaduais como dos próprios
Municípios. Também afirmou que o Estado envia às Prefeituras cerca de 6,5 mil avisos mensais
informando as pendências vencidas e a vencer, além de realizar encontros de contas com os
Municípios. O contador esclarecia que “Não é o CADIN/RS que impõe restrições aos repasses, e
nem é o CADIN/RS que cobra as prestações de contas. É a legislação, na sua maior parte de
origem federal, que estabelece essas restrições e obrigações”. 

A gerente do CADIN/RS informou, em entrevista, que novos instrumentos estão em
desenvolvimento para facilitar o processo de conveniar com o Estado. A Contadoria e Auditoria-
Geral do Estado (CAGE) recomendou aos municípios que acessem o site da Secretaria Estadual

10 "Art. 2º - A inclusão no CADIN/RS de município ou órgão municipal deve ser precedida de notificação de 30
(trinta) dias.
Parágrafo único - O protocolo de prestação de contas implica sua retirada do cadastro e uma nova inclusão deverá
constar de notificação prévia conforme previsto no caput deste artigo."
(Lei nº 11.636, de 30 de maio de 2001)
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da Fazenda, com vista a acompanhar as pendências ativas e suspensas, as prestações de contas e
suspensões a vencer, assim como exerçam o direito de exigir formalmente das Secretarias o
cumprimento tempestivo da análise das prestações de contas e a correta alimentação dos dados
no CADIN/RS.

4. O CADIN EM MINAS GERAIS

A criação do CADIN em Minas Gerais foi determinada pela Lei nº 14.699, de 06 de
agosto de 2003, que autorizou o Poder Executivo a instituí-lo (art. 23, §1º) cadastro informativo
de créditos não quitados do setor público

Essa lei, em comparação com a lei federal e as leis dos estados do Rio Grande do Sul
e Maranhão, traz como inovação a previsão de um “certificado de contribuinte-cidadão”,
destinado ao contribuinte que não tiver sido incluído, no período de cinco exercícios
consecutivos, no banco de dados do CADIN-MG, dando-lhe um incentivo por estar em dia com
suas obrigações em relação ao governo estadual. 

A Lei nº 14.699/2003 definiu aqueles que seriam incluídos no cadastro, assim como
determinou o impedimento de pessoa física ou jurídica, cujo nome conste do CADIN-MG, de
participar de licitações públicas realizadas no âmbito dos órgãos ou entidades da Administração
Pública direta ou indireta. Tornou, ademais, obrigatória a consulta prévia ao CADIN-MG pelos
órgãos e entidades da Administração Pública estadual. 

A regulamentação da lei acima mencionada se deu por meio do Decreto nº 44.694,
publicado em 28 de dezembro de 2007, o qual cometeu à Secretaria de Estado da Fazenda a
expedição de normas referentes à administração e disponibilização das informações que
compõem o CADIN-MG, além da integração do cadastro com o Sistema Integrado de
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais (SIAFI-MG) e com o Sistema Integrado de
Administração do Estado de Minas Gerais (SIAD-MG).

As informações a serem introduzidas no CADIN-MG, nos termos do art. 4º do
Decreto nº 44.694/2007, foram determinadas seguindo o padrão adotado no CADIN federal. Tal
escolha se deve ao fato de ter-se optado por um sistema relativamente simples. Defende-se, pois,
a idéia de se criar um CADIN que contenha apenas os dados do responsável pelo débito, o número
e causa do processo e o nome do órgão que o inscreveu, facilitando, dessa forma, sua manutenção.  

Embora o Decreto nº 44.694/2007 preveja a criação de um CADIN que contenha
informações relativas à inadimplência de obrigações de natureza tributária e não tributária, optou-
se, inicialmente, por iniciar o processo de implementação a partir das obrigações tributárias,
restringindo o manuseio do cadastro apenas à Secretaria de Estado de Fazenda e à Advocacia-
Geral do Estado.

A decisão tomada, portanto, foi a de modularizar o processo de implementação do
CADIN, visto que a inclusão de obrigações inadimplidas de natureza diversa da tributária, num
primeiro momento, refletiria em impactos negativos de custo e prazo, uma vez que implicaria na
necessária participação dos demais órgãos do Estado. 
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Nesse contexto, o desenvolvimento do primeiro módulo contemplaria apenas as
obrigações inadimplidas de natureza tributária, reduzindo a quantidade de áreas envolvidas e
viabilizando temporalmente a construção do sistema. 

Tendo em vista que a pessoa física ou jurídica cujo nome constar no CADIN-MG
ficará impedida de participar de licitações ou firmar convênios de cooperação com entidades da
Administração Pública Estadual, tais conseqüências para o contribuinte inadimplente requerem
bastante controle por parte da Administração Pública, evitando-se, dessa forma, a inscrição
indevida e eventual responsabilização do servidor público envolvido no processo de alimentação
do sistema.

Visando tais cuidados, a Secretaria de Estado de Fazenda estuda uma forma eficiente
de comunicar a existência do débito ao contribuinte, antes de inscrevê-lo efetivamente no
CADIN. Defende-se, inicialmente, a publicação, na internet, da lista daqueles que estariam
sujeitos à inscrição no CADIN, dando-lhes um prazo para se manifestarem em sessenta dias. Após
esse prazo, os contribuintes estariam efetivamente inscritos no cadastro de inadimplentes, sendo
o eventual cancelamento da inscrição efetivado pelo órgão responsável por aquele débito. 

5. CONCLUSÃO

A utilização de cadastros informativos de créditos não quitados - CADIN, por parte
de alguns entes da Federação, tem sido difundida como meio alternativo de cobrança de créditos
de baixo valor, contudo também tem se revelando um mecanismo eficiente na gestão do dinheiro
público.

Os ganhos em eficiência e racionalização do processo de cobrança dos créditos não
quitados têm demonstrado que o CADIN, em âmbito federal, constituiu-se como meio idôneo e
eficaz de indução de pagamento de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, tornando-se um
“incentivo negativo” à manutenção da dívida junto aos órgãos públicos, em face das
conseqüências advindas da inscrição do crédito no cadastro.

Assim, o CADIN federal assumiu um papel central no processo de racionalização da
cobrança da dívida ativa da União, permitindo não apenas o registro dos contribuintes em débito
com a Administração Pública, insuscetíveis de assumirem um dos pólos em um negócio jurídico
com o ente público, mas propiciando à Procuradoria da Fazenda Nacional uma maior
concentração de esforços na cobrança dos créditos mais elevados.

Nesse contexto, apesar dos questionamentos judiciais acerca da constitucionalidade
da medida, o CADIN deve ser visto como instrumento da Administração Pública em consonância
com o princípio da eficiência, na medida em que funciona como mecanismo de racionalização da
cobrança da dívida por uma Administração Pública Gerencial, que se preocupa, em primazia, com
os resultados efetivos que devem ser alcançados. 

Visando tais objetivos, vários estados da Federação têm se atentado para os benefícios
que um cadastro dessa natureza pode lhes outorgar.

O estado de Minas Gerais encontra-se, atualmente, em processo de implementação de
um CADIN mineiro, o qual se apresenta, em um primeiro momento, voltado para a solução dos
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problemas decorrentes da cobrança de pequenos créditos tributários inscritos em dívida ativa,
cujo montante não cobre os custos de sua cobrança judicial.

Enfim, o processo de implementação do CADIN em Minas Gerais tem se tornado um
objetivo do atual Governo que, através da participação ativa da Secretaria de Estado de Fazenda
e da Advocacia-Geral do Estado, se mostra cada vez mais empenhado na solução dos obstáculos
que ainda devem ser superados para a efetiva implementação de um CADIN que reflita a
concretização do princípio da eficiência administrativa, por meio da utilização de mais um
instrumento de gestão da administração pública.
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A DEFINIÇÃO, O CONCEITO E A NATUREZA JURÍDICA DO
TRIBUTO: tarefas a serem diferenciadas pelo estudioso 

do direito tributário

TIAGO MARANDUBA SCHRÖDER*

1. Introdução. 2. Conceito, definição, natureza jurídica: suas
distinções. 2.1 Mais duas premissas básicas na tarefa
identificadora do tributo: os entes lógico-reais e lógico-
positivos e os modos de pensar o direito. 3. A noção
constitucional de tributo no Brasil. 4. Definição, natureza
jurídica e conceito de tributo. 4.1 Definição de tributo. 4.2
Natureza jurídica do tributo. 4.3 O conceito legal de tributo
(art. 3º do CTN). 5. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo visa diferenciar as noções referentes à definição, ao conceito e à
natureza jurídica do instituto jurídico conhecido como tributo.

Assim o faz com atenção especial à doutrina que vê no Direito, e sobremodo na Teoria
do Direito, a necessidade de rigor terminológico.1

Não se quer, com ele, afastar as novéis análises instrumentais do direito, mas sim
contribuir com as mesmas, esperando-se modestamente que, de posse desta contribuição (que
melhor pode ser enxergada como uma compilação daquilo que já foi escrito), possam os doutos
extrair as conseqüências práticas daí decorrentes.

Em verdade, é preciso dizer que o presente artigo tem muito mais cunho teórico que
prático, embora influencie, e muito (esta é a firme opinião de seu autor), na correta apreensão dos

* Procurador do Estado de Minas Gerais. Mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes – Rio de
Janeiro. Professor de Direito Tributário e Processo Civil da Universidade Salgado de Oliveira, Campus Juiz de Fora. 
1 É o que ressalta J. J. Gomes Canotilho já nas primeiras lições de seu livro Direito constitucional e teoria da
constituição. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7.ed. Coimbra:
Livraria Almedina, 2003. p. 28.
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principais institutos do Direito Tributário, todos eles a depender da ótica pela qual se enxergue o
tributo.2

2. CONCEITO, DEFINIÇÃO, NATUREZA JURÍDICA: SUAS DISTINÇÕES

A doutrina jurídica costuma utilizar-se dos termos conceito, definição e natureza
jurídica de forma indistinta. Isto, porém, não se afigura correto. Conceitos, definições e natureza
jurídica são categorias completamente diferentes na dogmática.

Eros Roberto Grau, sabiamente, assinala que:

“O conceito, na concepção aristotélica, compreende, em sentido amplo, a simplex
aprrehensio rei, envolvendo, também a representação sensitiva ou imagem do objeto
conceituado. Em sentido estrito, compreende a simplex apprehensio essentiae rei. Ao
formulá-lo, extraímos, mentalmente do objeto sua aparência singular ou individual, Daí
porque o conceito, em oposição à imagem ou à representação concreta, ou gráfica, é
sempre abstrato.”3

Conceitos são, em suma, signos/palavras/termos que revelam a significação de um
objeto (conceitos essencialistas).

Cumpre observar, porém, que os conceitos jurídicos não são essencialistas, posto que,
mesmo que seus objetos sejam tangíveis, o conceito jurídico somente será analisado pelo jurista
diante da significação jurídica do conceito essencialista. É que o conceito essencialista que
adquirir o caráter de objeto jurídico se transforma, ipso facto, em um instituto lógico-jurídico.
Assim, cumpre observar que o próprio objeto do conceito jurídico já é um signo (ou uma palavra,
um termo, uma expressão), de sorte que são, assim, os conceitos jurídicos, significações de
segundo grau.

A definição, por sua vez, consiste, segundo a lógica, na fit per genus proximum et
differentiam especificam, ou seja, pela conjunção do gênero próximo com as diferenças
específicas.4

Já a natureza jurídica serve para indicar a posição de determinado instituto na Teoria
Geral do Direito (embora se tenha de reconhecer que a própria enumeração das categorias da
teoria geral do direito seja controversa).

Em linguagem mais direta, e de forma escalonada, pode-se afirmar que:

(i) os conceitos revelam a coincidência entre o objeto e o conhecimento (ou pelo
menos este é seu objetivo), assim, a leitura do mesmo sugere à imaginação o objeto;

(ii) de posse de diversos conceitos, é possível perceber a existência de pequenas
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2 Neste sentido, o que aqui se procura é um visão acadêmica do direito, sem desembocar para idealismo, tal como
adverte J. J. Gomes Canotilho. Op cit., pp. 17 e 18. 
3 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 145.

4 GONÇALVES, Carlos Roberto Gonçalves. Direito civil: parte geral. 10.ed. de acordo com o Novo Código Civil
(Lei nº 10.406, de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2003. v.1 (Coleção Sinopses Jurídicas)
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diferenciações entre objetos próximos; o elemento unificador destes diversos objetos
são os gêneros, enquanto os elementos específicos são os que definem o referido
objeto (a definição, portanto, é a soma do conceito com a diferença específica: os
conceitos são definíveis, observa Karl Larenz cuidando de outra temática);5

(iii) este processo de conceituação e definição permite verificar que determinadas
categorias são encontráveis em vários ramos do direito; assim, elas adquirem a
qualidade necessária para serem capítulos (ou partes integrantes dos capítulos) que
formam a Teoria Geral do Direito e, por isso, podem ser usadas como significações
de determinados objetos; é esta posição na Teoria Geral do Direito que constitui a
definição da natureza jurídica de determinado objeto do conhecimento jurídico.

Na medida em que não se podem confundir conceito, definição e natureza jurídica,
três tarefas diferentes devem ser desenvolvidas pelo jurista tributário: conceituar, definir e
encontrar a natureza jurídica do tributo, embora nada impeça que iguais expressões ou termos se
encontrem em categorias diversas, porém, com diversos ou adidos significados. E assim deve ser
diante da visão plural que os fenômenos científicos apresentam e, particularmente, pela
característica autopoiética do fenômeno jurídico (por exemplo, a própria natureza jurídica pode
ser objeto de definição, ou mesmo positivação legal, como acontece em nosso ordenamento,
como se verá).

2.1 MAIS DUAS PREMISSAS BÁSICAS NA TAREFA IDENTIFICADORA DO
TRIBUTO: OS ENTES LÓGICO-REAIS E LÓGICO-POSITIVOS E OS MODOS DE
PENSAR O DIREITO

Cumprida a primeira das premissas básicas deste item (a identificação, a diferenciação e
o estabelecimento deste trio), outras duas devem ser estabelecidas, posto influenciarem no saber
jurídico aqui desenvolvido. Estas premissas segundas, mas não menos importantes, resumem-se
pela seguinte pergunta: é o tributo um objeto lógico-objetivo (lógico-real) ou um objeto lógico-
positivo?

Esclarecendo:
(i) seria o tributo um objeto tangível (tal como uma pedra)? Se for assim, o objeto
(real) precede o conhecimento;
(ii) ou seria o tributo uma estrutura lógico-positiva, isto é, criada pela imaginação
humana (lógica) para depois tomar forma, mesmo assim, meramente legal (positiva)?
O conhecimento, assim, precederia ao objeto.

Paulo de Barros Carvalho menciona diversas acepções da palavra tributo. Numa delas
o tributo tem uma estrutura estática (normativa), noutra, dinâmica (relação jurídica tributária). O

DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2009

5 Cuidando do “pensamento orientado a valores no âmbito da aplicação do Direito” ele afirma a distinção entre
o conceito e o tipo e diz que só ser possível falar-se num “conceito em sentido estrito quando for possível
defini-lo claramente, mediante a indicação exaustiva de todas as notas distintivas que o caracterizam”:
LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3.ed. Tradução José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. p. 300.
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tributo, aqui, seria uma estrutura lógico-positiva. Noutra acepção (diríamos conceito), tributo
seria pagamento, moeda transferida do patrimônio privado para o público. Neste sentido, o tributo
seria também um ente lógico-real.6

Na esteira destes ensinamentos é possível afirmar, mais uma vez, que “as ciências”
não vão ao encontro de seus objetos vazias, e nem mesmo seus sujeitos cognoscentes o fazem (os
cientistas). Afinal, o que se pergunta e como se pergunta influenciam, decisivamente, nas
respostas obtidas. É dizer: o conhecimento não pode ser puro reflexo do real (superação do
dogma da neutralidade, próprio do empirismo) nem possui verdades absolutas, insuperáveis ou
inabaláveis (superação do dogma da verdade ou da falsidade científica, próprio do racionalismo).
Desta forma, ela – ciência – não pode ser resumida à mera contemplação (racionalismo) nem ao
mero experimento (empirismo).

A ciência constrói seu objeto, escolhendo-o e captando-o da realidade para operar em
cima do mesmo e modifica a própria realidade. Repita-se: não pode ser resumida às meras
contemplações (racionalista) ou meros experimentos (empirista). Deve sim operar na realidade,
modificá-la; existir, e não apenas racionalizar; especular e construir. É nessa “mistura” entre o
raciocínio e a experiência que se constitui, resumidamente, a corrente dialética da análise jurídica.

A dialética é a corrente epistemológica que, embora partindo do racional, não
dispensa o objeto, e que, como corrente do pensamento jurídico, considera como objetivos deste
construir um todo ordenado, porém, não meramente idealizado, mas como um bem (capaz de
suprir necessidades sociais), que representa determinada ideologia. A ciência jurídica dialética é
explicativa e modificativa.7

Eis o “método” aqui utilizado que, antes de qualquer coisa, nos dá uma noção do que
é o tributo numa determinada realidade, a realidade jurídica brasileira.8

A idéia defendida aqui é de que, a par da possível existência do tributo na realidade,
isto não ocorre sem que antes a imaginação humana se aperceba da possibilidade (da necessidade
ou da imprescindibilidade, como se queira) dele ser instituído e, além disto, de dar-lhe forma
jurídica, isto é, estabelecê-lo de forma positiva numa lei. A lei, embora tenha o caráter de mostrar
a existência do tributo, não o cria.

Em suma, o tributo é uma estrutura lógico-positiva.9

Perceba-se, portanto, que o tributo, enquanto estrutura lógico-positiva, somente existe

6 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 13.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 19 e
ss.
7 Neste sentido: MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. A ciência do direito: conceito, objeto, método. 2.ed. Rio
de Janeiro: Renovar, 2001.
8 O uso do termo noção é feito em oposição aos termos conceito, definição e natureza jurídica, e baseia-se nas
percucientes observações de Eros Roberto Grau, para quem: “E a noção jurídica deve ser definida como idéia que
se desenvolve a si mesma por contradições e superações sucessivas e que é, pois, homogênea ao desenvolvimento
das coisas [Sartre] ... As fattispecie ou ‘conceitos tipológicos’ não são conceitos (não podem ser entendidas como
conceitos), porque os conceitos são atemporais e ahistóricos e elas – as fattispecie ou ‘conceitos tipológicos’ – são
notável e peculiarmente homogêneas ao desenvolvimento das coisas, isto é, caracterizadamente históricas e
temporais”. In: GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo:
Malheiros, 2002. p. 214. O que, por si só, já mostra como a tipicidade nada acrescenta de certeza e segurança ao
Direito Tributário, como se mostrará adiante.

TIAGO MARANDUBA SCHODER - A definição, o conceito e a natureza jurídica do tributo...



DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2009

191

na medida em que cobrados para fazer frente às despesas da comunidade política (este é, ainda,

um conceito de tributo). Sufragando tal opinião a própria posição histórica do objeto estudado:

“Tributo é conceito básico da Constituição Tributária e do Estado Fiscal. A sua
instituição coincide com o início do Estado Liberal e do Estado de Direito, ou seja, com
a constitucionalização do Estado moderno. Antes, na Idade Antiga e na Idade Média,
havia, além dos rendimentos dominicais do Príncipe, algumas prestações públicas, que
tributo não eram, pois resultavam da mera relação de vassalagem. No Estado Socialista,
que não passava de uma estrutura social, política e econômica de cunho
neopatrimonialista, o tributo, meramente residual, tinha acentuada característica de
ingresso industrial.
(...)

O tributo surge com a eliminação dos privilégios da nobreza e do clero. O Estado

moderno representa a passagem da concepção patrimonial, fundada nas finanças

dominicais e no patrimônio do Príncipe, para a economia em que preponderam os

impostos.”10

Somente uma ressalva, que pode (deve) ser trabalhada, por exemplo, quando do

estudo da tipicidade: o fato do tributo ser uma estrutura lógico-positiva não exclui do seu interior

diversos entes reais e, ainda, diversos outros entes lógico-positivos de forma que as leis tributárias

seriam inválidas, ou não seriam Direito, quando pretendessem: a) alterar a ordem física; b) exigir

o fisicamente impossível; c) desconhecer o homem como pessoa; d) estabelecer valorações

contraditória.11 Enfim, a realidade limita a normatividade.

Reservando este tema para outra oportunidade, cumpre analisar o objeto material da

Ciência do Direito Tributário, sua categoria básica ou sua noção nuclear, como expressa Ricardo

Lobo Torres.12

9 Sobre a teoria das estruturas lógico-objetivas ou lógico-reais no Direito: ZAFFARONI, Eugenio Raúl;
PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 3.ed. rev. e atual. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2001. p. 348.
10 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: os tributos na Constituição. Rio
de Janeiro: Renovar, 2007. p. 22-23. v.4
11 Tributo, portanto, é uma instituição político-jurídica, isto é, uma instituição criada para fazer face às despesas da
comunidade política. O texto entre aspas é de ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual
de direito penal brasileiro: parte geral. 3.ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 349. Quanto a
parecer estranha a colocação de que as leis tributárias devem considerar o homem como pessoa, resta afirmar que
esta forma de pensar é plenamente válida quando se vê A reconstrução dos direitos humanos da tributação como uma
necessidade, como propõe Alberto Nogueira (Rio de Janeiro: Renovar, 1997, passim), além da consideração positiva
(existente) do mínimo existencial elaborado a partir da análise do princípio da capacidade contributiva (por todos:
TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva. São Paulo: Malheiros,
2002. p. 34).
12 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: os tributos na Constituição. Rio
de Janeiro: Renovar, 2007. v.4, p. 15.
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3. A NOÇÃO CONSTITUCIONAL DE TRIBUTO NO BRASIL

Tem-se, assim, que a noção constitucional do tributo no Brasil é a mais importante, e
por isso a primeira a aqui ser desenvolvida. Nesta tarefa, Ricardo Lobo Torres parece insuperável:

“Tributo é o dever fundamental, consistente na prestação pecuniária, que, limitado pelas
liberdades fundamentais, sob o diretiva dos princípios constitucionais da capacidade
contributiva, do custo/benefício ou da solidariedade e com a finalidade principal ou
acessória de obtenção de receitas para as necessidades públicas ou para atividades
protegidas pelo Estado, é exigido de quem tenha realizado o fato descrito em lei
elaborada de acordo com a competência específica outorgada pela Constituição.”13

É que esta noção constitucional de tributo será utilizada, sem quaisquer
constrangimentos (já se disse tratar de uma compilação daquilo que já foi escrito), nas tarefas
antes propostas.

4. DEFINIÇÃO, NATUREZA JURÍDICA E CONCEITO DE TRIBUTO

4.1 DEFINIÇÃO DE TRIBUTO

Quais são os gêneros próximos e quais são as diferenças específicas do tributo? Isto
é, na medida em que o tributo seja um dever fundamental, a tarefa de defini-lo consiste em
pesquisar o que o diferencia dos demais deveres fundamentais (ser jurado, prestar o serviço
militar, etc..). Neste sentido, dividir-se-á a noção constitucional de tributo no Brasil captada por
Ricardo Lobo Torres em 4 (quatro) itens, buscando identificar seu gênero específico.

(i) tributo como dever fundamental pecuniário.

Os deveres fundamentais vêm paulatinamente assumindo sua posição de categoria
constitucional própria. Fundamentam-se basicamente na visão contratualista da instituição
estatal, segundo a qual a existência de certos deveres seria indispensável à própria manutenção da
República. Nesta época, que poderia ser denominada de clássica e com inspiração romana, os
deveres fundamentais teriam igual estatura e importância que os direitos fundamentais.14

Entretanto, na perspectiva do Estado Gendarme e também nas “construções jurídico-
políticas nacional-socialista e comunista” e “no ideário nazi” esta categoria assume proporções
de “deveres fundamentais ‘dos membros do povo’”. Sofreu, portanto, demasiado inchaço e
ocupou o espaço de “restrições” ou “limites imanentes” aos direitos fundamentais.

É natural, portanto, que no Estado social, diante da desconfiança que pairava sobre os
mesmos, que os deveres fundamentais não fossem tratados em suas teorias ou mencionados
expressamente em suas Constituições do Estado Social, embora fossem (aquele e esta) permeados
dos mesmos.
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Agora, entretanto, os deveres fundamentais começam a ser novamente
reproblematizados, sendo corretamente situados como aqueles deveres situados “no espaço aberto
pela reserva da liberdade e pela declaração dos direitos fundamentais.”15 É que, como já dissemos
noutro espaço, pós-Constituição não há poderes, mas apenas competências, funções.16 Assim,
referidos deveres – enquanto situações jurídicas passivas – assim o são porque os cidadãos assim
se postaram diante do Estado, daí também o fato de serem fundamentais, pois revelam o próprio
fundamento, a própria origem do Estado.

Isto revela, por outro lado, que não são os deveres fundamentais, restrições ou
limitações imanentes aos direitos fundamentais (“fenômenos” pós-constitucionais), mas, tal como
os próprios direitos fundamentais, “fenômenos” pré-constitucionais.

Mas é nisto, e somente nisto, que se revelam iguais, posto serem assimétricos (não
sinalagmáticos), embora possam ser correlatos.

Explique-se. A assimetria existente entre os direitos fundamentais e os deveres
fundamentais está no fato de que a um não corresponde o outro. Eles não estão lado a lado, como
poder e sujeição, direito subjetivo e sujeição, faculdade e obrigação, numa relação de
reciprocidade (sinalagma). Por outro lado, eles podem, perfeitamente serem correlatos, no sentido
de incidirem sobre o mesmo objeto de um direito fundamental, por exemplo: o direito de
propriedade e o dever fundamental de dar-lhe destinação social; o dever fundamental de respeitar
os direitos fundamentais alheios; o dever fundamental do Estado de respeito ao meio-ambiente e
o direito fundamental ao meio-ambiente; e assim por diante.

Saliente-se, por fim, como se pode ver, mesmo o Estado pode ser obrigado por
deveres fundamentais e isto não lhe “desvirtua” de sua concepção, apenas mostra a modificação
da mesma no decorrer dos tempos.

Quanto à estrutura e natureza de suas normas, os deveres fundamentais também se
diferenciam dos direitos fundamentais, pois não raro carecem de interposição legislativa
concretizante, embora não se possa denominá-las de normas programáticas no sentido da doutrina
oitocentista.

No Brasil, são exemplos de deveres fundamentais: o já mencionado dever de dar
destinação social à propriedade (art. 5º, XXXIII e 186); a obrigatoriedade de alistamento eleitoral
e voto (art. 14, § 1º, I); o serviço militar obrigatório (art. 143); o pagamento de tributos (art.
145/156); dever de financiamento da seguridade social (art. 195); “dever do Estado com a
educação” (art. 208), por diante.

A diferença específica dos tributos para com os demais deveres fundamentais foi
apreendida com precisão por Ricardo Lobo Torres: “o que marca a diferença entre o tributo e
esses outros deveres é que o tributo consiste em uma prestação pecuniária ou em um valor que se
possa transformar em dinheiro.”17

15 A lição é de Ricardo Lobo Torres. Tratado ..., v.4, p. 41. 
16 SCHRÖDER, Tiago Maranduba. Dubiedade do direito tributário. Dissertação apresentada e defendida perante
Banca Examinadora como requisito para obtenção do título de Mestre. Universidade Cândido Mendes. Rio de
Janeiro: 2004. A expressão encontra fundamento em NOGUEIRA, Alberto. Os limites da legalidade no Estado
democrático de direito: fisco X contribuinte na arena jurídica: ataque e defesa. 2.ed. aum. e atual. Rio de Janeiro:
Renovar, 1999.
17 Tratado... v.4, p. 42, e também pp. 26-27.
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Esta natureza jurídica de dever fundamental dos tributos (na Teoria da Constituição)
já constava de um dos textos mais significativos da criação do Estado Nacional Moderno – que
também corresponde à criação do Estado Fiscal: a Declaração de Direitos do Homem e do
Cidadão de 1789, cuja primeira parte do art. 13 aduz: “para a manutenção da força pública e para
as despesas da administração é indispensável uma contribuição comum.”18

Em suma: tributo é dever fundamental pecuniário em moeda ou em cujo valor nela se
possa exprimir.

Uma diferença específica que lhe aparta não só dos demais deveres fundamentais,
como também das outras prestações pecuniárias oriundas da riqueza dos particulares para os
cofres públicos (do Estado), que não são deveres fundamentais (preço público e multas). Isto é,
entre as receitas derivadas, somente os tributos são deveres fundamentais.

Fica também a lição de que na Teoria da Constituição, tributos possuem a natureza
jurídica de deveres fundamentais.

(ii) princípios diretivos dos tributos.

Como foi visto, a Declaração de Direitos dos Homens e do Cidadão aprovada por
ocasião da Revolução Francesa (1789) é um dos documentos mais significativos para
compreender-se a concepção liberal e contratualista que originou o Estado Fiscal. A segunda parte
de seu art. 13 dizia: “esta [a contribuição comum] deve ser repartida por igual entre os cidadãos,
tendo em conta suas possibilidades”. 

Está aí a origem do princípio da capacidade contributiva, segundo a qual cada cidadão
deve contribuir para os encargos públicos na medida das suas possibilidades. Como deveres
fundamentais, portanto, os tributos sempre estiveram vinculados a este princípio de justiça.19

Outro princípio de justiça, porém, surgiu, com o desenvolvimento dos estudos
tributários: o princípio do custo/benefício, a significar o caráter sinalagmático de alguns tributos.
Também se pode dizer que, enquanto fundamento ético da tributação, “é reflexo da ideologia
econômica liberal e individualista.”20

A justiça tributária, portanto, manifestava-se, até então, em um princípio distributivo
(capacidade contributiva) e um princípio comutativo (custo-benefício).

A evolução do modelo estatal forçou, entretanto, a criação de novos modos de
contribuir para as despesas de um Estado que assumia novas e diferentes funções.

O Estado social, aquele que incorpora direitos fundamentais sociais, econômicos e
culturais, infla-se em deveres (não é por menos que esses direitos fundamentais são conhecidos
como direitos positivos ou prestacionais). Novos modos de transferência da riqueza privada para
os cofres públicos, portanto, se faziam necessários.

18 Embora tenha sido assim na origem, esta natureza perdeu-se diante do positivismo legalista.
19 A frase tem sentido, na medida em que o positivismo, sobretudo na sua expressão legalista, esvazia a dimensão
axiológica da obrigação tributária. Neste sentido: Dubiedade ..., Capítulo 2. Nesta concepção, portanto, o tributo
perde sua natureza constitucional de dever fundamental e assume o contorno de obrigação legal ou de receita
derivada do Estado. Sobre a influência do positivismo no conceito de tributo ainda se verá. 
20 MARINS, J. Direito processual tributário brasileiro: administrativo e judicial. São Paulo: Dialética, 2001, pp.
126/147. 
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Surgem, com isso, os fenômenos da parafiscalidade e da extrafiscalidade.21 Estes,
como o próprio nome diz, não foram capazes de incluir na fiscalidade (no sentido de tributário),
o princípio da solidariedade.

É que a história, da qual não escapa o direito constitucional brasileiro, vacilou entre
a equiparação dos regimes da parafiscalidade e da extrafiscalidade aos regimes tributários ou não,
conforme os “sabores” da economia. Assim, se num primeiro momento a confusão ocorreu
(CF/67 e CF/69 ou EC 1/69), depois a tecnocracia de inspiração positivista da Revolução de 1964
resolveu diferenciar (EC 8/77).

Com a CF 1988 – art. 149 – a inserção da solidariedade (de grupo ou estrutural,
como se anotará a seguir) como princípio informativo do direito tributário é inolvidável. Por
outro lado, esse princípio pode informar outros deveres fundamentais, como demonstra, aliás,
a própria inserção do princípio da solidariedade na senda tributária. Mas isso não se dá sem a
crítica de Ricardo Lobo Torres, que atesta com esse fenômeno a perda de organicidade e lógica
do sistema.22

É preciso observar que, tanto quanto o fundamento dos deveres de ser jurado, de
prestar o serviço militar ou o serviço eleitoral seja a solidariedade, alguns autores – a nosso sentir
erroneamente – encontram nalgumas gratuidades de preços públicos (que chamam inclusive de
isenções), a aplicação do princípio da capacidade contributiva. Por outro lado, preços públicos
fundamentam-se, igualmente, na idéia de custo-benefício.

Conclui-se, pois, que os princípios diretivos dos tributos não são, des’arte, exclusivos
deles e, conseqüentemente, não são elementos de sua definição.

(iii) finalidade.

A afirmação teleológica dos tributos (diferenciada de resto de sua afirmação
funcional, que pesquisa acerca das suas funções) inicia-se com a vaga e imprecisa
afirmação de que os tributos possuem “destinação pública”. À imprecisão desta
expressão, de resto pela sua variabilidade no tempo de acordo com as funções precípuas
do Estado, soma-se a questão da necessidade ou não dela como parte integrante da
definição dos tributos. Finalmente, submetidos os fenômenos da parafiscalidade e da
extrafiscalidade ao regime tributário, não restam dúvidas que a sua configuração é outra,23

o que pode mesmo levar a se considerar como não recepcionado pela CF/88 o art. 4º do
CTN.

É certo, porém, que os tributos sempre estiverem ligados a finalidades públicas e que,
agora, com a imbricação da fiscalidade, da parafiscalidade e da extrafiscalidade no mesmo regime
jurídico, pode-se falar que os tributos, no Brasil, além da finalidade pública (princípio genérico
de segurança jurídica), podem ter destinação constitucional específica (princípio genérico de

21 A afirmação de Ricardo Lobo Torres é: “o conceito de parafiscalidade firmou-se após a 2ª Guerra Mundial para

abarcar ingressos destinados à previdência social e a outros encargos intervencionistas do Estado, exercidos por

órgãos paralelos do Estado” (Tratado ... v.4, p. 526).
22 Tratado ...v.4, p. 62.
23 Idem. p. 56. 
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24 Idem. p. 57, 59. 
25 É que a EC nº 42, de 19.12.2003, inclui na Constituição o art. 146-A, assim vazado: “Art. 146-A. Lei
complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da
concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”. Ao nível de
federalismo, mais um marca de concentração de competências nas mãos do ente central que, utilizado corretamente,
pode ser expressão de cooperativismo. Sob a ótica dos cidadãos, uma perspectiva nova de equacionamento do
princípio da capacidade contributiva, cujo viés se liga tanto ao tema do princípio da neutralidade da tributação (que
agora está expresso no dispositivo), quanto ao tema do planejamento tributário, ambos de interesse neste curso.
26 Lembre-se ainda que o Supremo Tribunal Federal entende que o FGTS não possui natureza tributária (Pleno, RE
100.249/SP). De certo que todos os ingressos (quaisquer espécie de entradas positivas nos cofres públicos) possuem finalidade
pública, inclusive as receitas (entradas de dinheiro nos cofres públicos de natureza incondicionada, isto é, sem reservas ou
correspondência no passivo), o que deixa evidente que não só os tributos, mas também o crédito público possui tal finalidade.
27 Idem. p. 59-60. 

justiça),24 conceito que engloba desde a EC 42/03, “o objetivo de prevenir desequilíbrios da
concorrência.”25

Outras prestações pecuniárias, embora não sejam deveres fundamentais, possuem
finalidade pública (assim os preços públicos). Não parece que a finalidade pública seja, portanto,
um elemento específico para a definição de tributo.26

(iv) a competência legislativa específica para legislar sobre tributos na Constituição
da República Federativa do Brasil. 

A advertência de Ricardo Lobo Torres é mais uma vez precisa: “não basta à definição
de tributo a referência à instituição por lei, como faz o art. 3º do CTN, senão que e torna
indispensável a consideração da lei derivada do poder específico de legislar.”27 É dizer, com o
mesmo autor: não basta ao tributo ser obrigação ex lege, derivada do poder genérico de legislar
sobre determinado assunto. Mais que isto, o tributo deve ser instituído nos estritos limites da
competência tributária constitucionalmente estabelecida.

Nisto reside, como se poderá observar, um precioso instrumento para solucionar a
questão relativa à definição das denominadas “regras gerais sobre direito tributário”, se e quando
o âmbito normativo das mesmas sejam imprecisos. Mas, como se viu, as normas constitucionais
que prevêem a instituição de deveres fundamentais geralmente requerem interposição legislativa,
e “fazem este requerimento” instituindo competências legislativas específicas.

Conclusão: a definição de tributo é a seguinte: tributos são deveres fundamentais
pecuniários (Ricardo Lobo Torres).

De nossa parte, acreditamos que a inserção dos demais itens se justifica não como partes
integrantes da definição do tributo, mas sim como partes integrantes da explicação necessária para
compreender como se dinamizam esses deveres fundamentais e, de resto, porque ele é pecuniário.

Estamos, portanto, já agora, entrando na seara da natureza jurídica do dever
fundamental de pagar tributos.

4.2 NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO

Como dito anteriormente a natureza jurídica visa precipuamente identificar a posição
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de determinado objeto jurídico na Teoria Geral do Direito. Por outro lado, a influência positivista
legalista levou a crer que a natureza jurídica de determinado objeto poderia ser encontrada pelo
seu posicionamento em determinado ordenamento jurídico. Existem, portanto, dois enfoques para
se determinar a natureza jurídica do tributo: um situado no plano puramente abstrato e teorético,
e outro numa perspectiva de direito positivo.

4.2.1 NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO PELA TEORIA GERAL DO DIREITO

Ninguém nega que as categorias pertencentes à Teoria Geral do Direito sejam
controversas. Como há necessidade de algum ponto de partida, considere-se o que diz Francesco
Carnelutti em sua Teoria Geral do Direito.28

Ensinando sobre as situações jurídicas (ou estados jurídicos), o jurista italiano deixa
evidente que estas são as posições que as pessoas ocupam numa relação jurídica. Essa posição é
determinada pelo comando, que é a norma jurídica.

Considerando que ao Direito interessa a intersubjetividade, essa posição da pessoa em
relação ao comando jurídico se lhe atribui uma posição de vantagem ou desvantagem em relação
àquela com a qual se relaciona. O comando jurídico, portanto, determina a posição das pessoas numa
determinada relação jurídica, situando-as no pólo ativo (com poderes) ou no pólo passivo (com
deveres), de forma que poder e dever são dois lados da mesma moeda (que é a relação jurídica).

Segundo o jurista italiano, o poder se manifesta juridicamente por três espécies:

(i) a “potestas”, enquanto potência de comandar no interesse de outrem;
(ii) o direito subjetivo, que é a liberdade de comandar no interesse próprio;
(iii) e a faculdade, que é a liberdade de agir (ou não) para fazer valer o próprio
interesse.
O dever, por sua vez, também possui três expressões:
(i) a sujeição, que é a impotência da vontade para tutela de um interesse;
(ii) a obrigação, que é a impossibilidade de agir contra o exercício de uma faculdade;
(iii) o ônus, exigência feita ao titular do interesse para que o consiga.
Uma relação jurídica – ainda se está com Carnelutti – se expressa pelos seguintes pares:
(i) “potestas” (lado ativo: potência de comandar no interesse de outrem) e sujeição
(lado passivo: impotência da vontade para tutela de um interesse);29

(ii) direito subjetivo (lado ativo: liberdade de comandar no interesse próprio) e
sujeição (lado passivo: impossibilidade total de expressão da sua vontade);
(iii) faculdade (liberdade de agir (ou não) para fazer valer o próprio interesse) e
obrigação (impossibilidade de agir contra o exercício daquela faculdade).

28 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. Tradução Antônio Carlos Ferreira à edição italiana. São Paulo:
Lejus, 1999. p. 225-307. As lições transcritas no texto podem ser encontradas nos §§ 72 a 99 desta obra (p. 225-307).
29 A relação jurídica que melhor expressa este dueto é a relação jurídica processual e, em especial, a relação jurídica
processual desenvolvida na execução. O juiz titularizando potestas (em prol do exeqüente) e o executado sujeito à
finalidade ou desfecho único para o qual se dirige o procedimento (satisfação do interesse do credor). Esse purismo
é levado tão a sério que a defesa do executado se faz em ação de impugnação autônoma, denominada de embargos
à execução. Só excepcionalmente é que se admite a comumente denominada exceção de pré-executvidade. 



198

30 Temos aqui uma verdadeira prova de uso do raciocínio dialético. Tributo é ou não é potestas conforme o ponto de
partida do sujeito cognoscente. Mas, abandonado o dado pré-jurídico, tributo não é potestas. Não se pretende dizer
que o dado pré-jurídico não seja objeto da Ciência do Direito, mas apenas frisar que ele não é normativo positivo.

Infere-se do pensamento do jurista italiano, que não há como determinar a natureza
jurídica teórica de uma categoria jurídica sem identificar a qual relação jurídica ele pertence.
Cumpre observar, portanto, em qual delas o tributo se encaixa.

Partindo-se da premissa antes citada de que o tributo é um ente lógico-positivo, e
como tal existe não como moeda, mas no plano normativo positivo, tributo não é postestas, pois
não é um comando no interesse de outrem. É que o Estado Constitucional, no plano normativo
positivo é o próprio titular do interesse tutelado pelo tributo. Esta afirmação, entretanto, é apenas
parcialmente correta, posto fundar-se numa visão parcial do fenômeno jurídico.

Certo parece o raciocínio se fiar na afirmação de que pós-Constituição não existem
poderes, somente funções, de forma que o tributo é expressão e criação do próprio titular da
soberania estatal (o povo) e, como tal, dever fundamental, o tributo é instituído como uma
potência em prol do Estado para comandar no interesso deste sujeito histórico que é o titular da
soberania popular. Aqui, então, tributo é potestas.30 Como se viu, aliás, os tributos se justificam
pelas necessidades da própria sociedade política. Então, os tributos são instituídos em prol desta,
que os têm como titular. O Estado aparece, numa visão global e completa do fenômeno, como
mero executor da “finalidade pública” (aliás, variável, tanto quanto seja modificada a concepção
de Estado adotada pela sociedade política).

Isto talvez justifique mais um equívoco da doutrina: o de falar na existência de um
poder de tributar do Estado. O Estado não titulariza, mas é apenas “mandatário” do tributo,
cabendo-lhe, no exercício de seu “mandato”, instituí-lo, fiscalizar sua “execução”, e cobrá-lo na
forma do “mandato que lhe fora outorgado”.

Seria o tributo direito subjetivo, isto é, pode ser considerado como um comando
criado pelo próprio titular do interesse. Essa parece ser a verdadeira natureza jurídica do tributo
para o Estado (pólo ativo da relação jurídica tributária). Até porque, como se disse antes, o tributo
é um ente lógico-positivo e, como o Estado Constitucional é o titular do interesse público
financiado pelo tributo, e o cria através do exercício de uma competência legislativa, não se pode
negar ao tributo a natureza de um direito subjetivo.

Mas deve-se ressaltar que o exercício deste direito subjetivo é cercado de ônus.
Cuida-se, portanto, de um iubere licere (comandar licitamente). Só pode o Estado comandar no
interesse próprio em matéria tributária respeitando aquilo que se convencionou denominar no
Brasil de Estatuto (constitucional) do contribuinte.

Portanto, essa proteção do contribuinte é também um ônus para o Estado.

Não se pode, por outro lado, deixar de se verificar que o tributo coloca o sujeito
passivo no plano da sujeição: criado ou instituído o tributo o contribuinte fica, de certa forma
(porque pode evitar realizar o fato gerador – elisão tributária) impotente para tutela de seu
interesse na relação jurídica tributária. Além do mais, na posição de sujeição ele próprio se
colocou (consideração de teoria política).
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Não é errado, numa perspectiva positivista, portanto, dizer que o tributo é um direito
subjetivo que, no outro lado da relação jurídica, coloca os sujeitos passivos em estado de
sujeição.31

É Carnelutti mesmo que explica bem que o direito subjetivo é um iubere (mandar,
ordenar, preceituar) e não um agere (agir). Para o jurista italiano, o agere é expressão do exercício
do direito subjetivo. São deles as palavras que demonstram que, pela instituição do tributo
enquanto ente lógico-positivo (seja em nível de competência tributária, seja em nível de
obrigação tributária principal) perfaz um direito subjetivo:

“Se, portanto, o conteúdo psicológico do direito subjetivo não é um agere, mas sim um
iubere, e se o iussus é necessário para que surja uma obrigação, forçoso é reconhecer que
não é por força da atribuição de um direito subjetivo, mas sim por força de seu exercício,
que se cria a obrigação, convertendo-se o direito em faculdade e a sujeição em
obrigação.”32

Ao encontro desta percepção o fenômeno tributário na grande maioria dos povos e,
em especial, no direito positivo brasileiro:

1º. o tributo encontra-se como ente lógico-positivo na Constituição: porém, numa
análise completa (global) do fenômeno constitucional (isto é, que envolva a Teoria da
Constituição), o tributo é uma potestas;

2º. no direito constitucional positivo não se pode ter dúvidas de que a norma de
competência tributária cria um direito subjetivo ao Estado (rectius, ao ente público competente
para criá-lo), que então se apresenta como titular do interesse público que fundamenta sua
instituição; não obstante, o tributo não se manifesta somente na norma de competência tributária,
mas igualmente nas exigências constitucionais para sua instituição. São essas exigências
constitucionais para sua instituição que fundamentam e justificam a pesquisa feita ao nível da
Teoria da Constituição; o sujeito passivo, então, fica atônito diante desta espada de Dâmocles
(isto é, em estado jurídico de sujeição);

3º. instituído em lei (exercitado o direito subjetivo representando pela competência
específica para legislar sobre tributos), a natureza jurídica continua a ser de direito subjetivo; pois
o que está inscrito na hipótese de incidência é um antecedente (o núcleo material da hipótese de
incidência) e um conseqüente (ou mandamento) em prol da mesma pessoa que editou a lei;

4º. realizado o fato gerador, o tributo passa a ter a natureza jurídica de obrigação para
o sujeito passivo e de faculdade para o sujeito ativo; a lei, portanto, faculta o Estado a agir na
consecução do seu interesse; esta faculdade do Estado, contudo, consiste num agere debere (dever
agir ou faculdade ligada ao ônus de agir), pois intimamente ligada ao princípio da

31 Também salientando que o exercício adequado da competência tributária “faz nascer, para os virtuais contribuintes,

um estado genérico de sujeição, consistente na impossibilidade de se subtraírem à sua esfera de influência”:

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 20.ed. rev., ampl. e atual. até a EC nº

44/2004. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 454-455. 
32 A citação está na p. 277 de CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. Tradução Antônio Carlos Ferreira

à edição italiana. São Paulo: Lejus, 1999, p. 225-307. As lições transcritas no texto podem ser encontradas nas p.

225-307. 
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indisponibilidade do interesse público (e mais uma vez se justificam as pesquisas ditas, por alguns
– os positivistas –, como extrajurídicas).

Em resumo: a natureza jurídica do tributo varia conforme seja o plano pelo qual o
analise o sujeito cognoscente. Não se pode afirmá-lo com determinada natureza jurídica sem
antes conhecer a Teoria da Constituição, a Teoria da Tributação e, claro, as normas postas para
determina sociedade política.

Assim, se por um lado, uma análise puramente racionalista do fenômeno tributário
leva a afirmar o tributo como potestas, por outro, uma análise puramente empirista (positivista)
do mesmo fenômeno, leva a afirmá-lo como direito subjetivo ou obrigação.

Veja-se, então, a seguir, que a tarefa desenvolvida até aqui ajuda a desvendar o que
está por trás das análises positivistas legalistas repetidas dogmaticamente no ensino do Direito
Tributário e, mesmo, a qualificá-las como tal.

4.2.2 A NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO NO DIREITO POSITIVO BRASILEIRO

Quando se trata de procurar a natureza jurídica do tributo no direito positivo brasileiro
três lições são comumente repetidas: a primeira de que o tributo consiste na obrigação de levar
dinheiro aos cofres do Estado;33 a segunda, de que os tributos são obrigações “ex lege;”34 e
finalmente a terceira, que consiste em afirmar o tributo como receita derivada.35

A primeira observação a ser feita, com relação a essas correntes é a de que se firmam
basicamente em dois dispositivos legais: o art. 3º do CTN, que afirma que o tributo é prestação
pecuniária “instituída em lei”, e o art. 9º da Lei 4.320/64, que afirma taxativamente “tributo é receita
derivada”. Esta a motivação destas análises poderem ser denominadas de positivistas legalistas.
Essa identificação ideológica das correntes, entretanto, não lhes atribui necessariamente a erronia.

A segunda observação é de que o tributo possui tantas naturezas jurídicas no direito
positivo quantos forem os ramos do direito que lhe dedicarem atenção. Para confirmar isto basta
relembrar que no nível constitucional (e da teoria da constituição) os tributos foram definidos
como deveres fundamentais pecuniários e receberam a natureza jurídica de potestas (na teoria da
constituição) e direitos subjetivos (na teoria do direito constitucional positivo). Nada que seja tão
inovador, mesmo porque outros assim já o afirmam, entretanto, sem especificar os fundamentos
pelos quais assim o fazem.

Então, para além de confirmar o acerto ou o erro das doutrinas acima especificadas a
questão que as aflige está nas suas pretensas simplificação e redução, e, mesmo tanto, nas suas
imposição como dogmas fundamentais do Direito Tributário.

33 ATALIBA, Geraldo.
34 Neste sentido: COÊLHO, Sacha Calmon. Curso de direito tributário brasileiro. 8.ed. rev. e atual. de acordo com
o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 470.
35 Neste sentido, de forma até categórica, embora não resumindo o conceito de tributo a isto: ROSA JÚNIOR, Luiz
Emygdio Franco da. Manual de direito financeiro e tributário. 14.ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
p. 195.
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4.2.2.1 O TRIBUTO COMO OBRIGAÇÃO: UMA ANÁLISE PATRIMONIAL DO
FENÔMENO TRIBUTÁRIO

Não resta dúvida de que o tributo é uma obrigação, esta visão, porém, reduz-se à
dinâmica infraconstitucional do fenômeno tributário. Veja-se.

O direito pode ser dividido quanto ao patrimônio, vislumbrando-se, assim, relações
jurídicas que são não-patrimoniais (como as que tratam dos direitos de personalidade) e as que
são patrimoniais. O “Direito Patrimonial” é assim conceituado porque seus objetos possuem valor
econômico. Lembrando-se que o tributo possui faceta pecuniária, não se pode negá-lo valor
econômico.36

No campo do direito patrimonial distinguem-se os direitos reais dos direitos
obrigacionais e, considerando as características de cada um e, principalmente, que um direito real,
por definição, é o direito que o titular exerce sobre a coisa, o tributo não pode ser considerado
senão como parte integrante do direito obrigacional.

Como visto, obrigação, no plano da teoria geral do direito é a impossibilidade de um
sujeito de agir contra alguém que está exercitando uma faculdade. São, portanto, obrigação e
faculdade, verso e reverso de uma relação jurídica.

Pela faculdade o sujeito ativo pode exigir do sujeito passivo um determinado
comportamento com conteúdo econômico. Esse comportamento, que é o objeto da relação
jurídica obrigacional, é denominado de prestação, e deve ser lícito, possível e determinado (ou
determinável). Via de regra, um comportamento resume-se num fazer ou num não-fazer, de
conteúdo econômico. Esse fazer pode consistir na entrega de determinada quantia em dinheiro ao
sujeito ativo da obrigação (credor).

A doutrina civilista resume bem essa relação jurídica: a obrigação é o vínculo jurídico
transitório que confere ao credor (sujeito ativo) a faculdade de exigir do devedor (sujeito passivo)
o cumprimento de determinada prestação.

Neste sentido, não é errado atribuir ao tributo a natureza jurídica de obrigação, mas é
preciso enaltecer, reafirme-se, que essa sua natureza jurídica é ligada à dinâmica
infraconstitucional do fenômeno jurídico tributário.

Por outro lado, nunca se negou que o tributo tenha sua fonte na lei (tributo como
obrigação ex lege). Aliás, a idéia moderna de tributo sempre esteve ligada ao princípio da
legalidade (e por sua vez, ao princípio da soberania popular ou nacional).

Entretanto, a fórmula que identifica na lei a fonte única do tributo mascara sua real
fonte, esquecendo que o tributo deita raízes em fenômeno pré-constitucional: o da determinação
dos espaços nos quais a cobrança do tributo irá se fundamentar. Ao afirmar o tributo como
obrigação ex lege não se pode esquecer que este ex lege é constitucional (competência específica

36 Embora não se possa negar a íntima conexão existente entre o tributo e a liberdade na sua nascente histórica, como
demonstra, por todos, Ricardo Lobo Torres, não é menos certo afirmar que, a idéia de converter deveres fundamentais
em pecúnia afasta-o desta sua nascente não-patrimonial, para ligá-lo, indissoluvelmente, aos direitos patrimoniais.
Mesmo numa visão liberal de tributo como preço pago pela liberdade, ele é, sem dúvida, um direito patrimonial.
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37 Veja que, quando se fala em obrigação e faculdade, já se fala em prestação, em um agir do sujeito passivo.
38 Assim afirma Luiz Emygdio F. da Rosa Jr., Op.cit., p. 50.

para legislar sobre tributos) e, de resto que, antes da lei ou da Constituição, a fonte do tributo está
“no espaço aberto pela reserva da liberdade e pela declaração dos direitos fundamentais”.

Assim, afirmar que o tributo é uma obrigação é uma análise especificamente ligada,
portanto, ao ângulo do direito tributário positivo e infraconstitucional, e, mais do que isso, é
firmar-se numa análise da dinâmica do direito tributário, onde já se tem por realizado o fato
gerador e “recheados de concretude” os aspectos da hipótese de incidência.37

O tributo só é obrigação quando deixa de estar na lei e passa a reger uma relação
jurídica tributária específica. Antes disto, mesmo sob perspectiva positivista, tributo é direito
subjetivo.

Se há, portanto, acerto nesta teoria, e mesmo na disposição do CTN, não se pode
negar que se cuida de uma visão positivista legalista (no sentido formal ou restrito do termo lei)
e que, sob o ponto de vista teorético, essa afirmação não passa de uma forma elíptica de explicar
o fenômeno tributário pela relação jurídica tributária (que é apenas uma das acepções que a
palavra tributo pode receber, como já se sublinhou).

Não que isso seja irrelevante, até é uma das mais importantes sendas deste ramo do
direito, mas não é (nem pode ser) a única delas. Talvez por isso e por ser a mais didática (e,
portanto, acessível) das lições, ela tenha tomado “foros de cidade” e de única resposta possível.

4.2.2.2 TRIBUTO COMO RECEITA DERIVADA: UMA ANÁLISE FINANCEIRA DO
FENÔMENO TRIBUTÁRIO

Por outro lado, na medida em que se admita que ser o direito tributário parte
especializada do direito financeiro, e que o direito é um todo harmônico (pelo dogma da unidade
do ordenamento jurídico), razão assiste àqueles que, abeberando-se no direito financeiro,
encontram o lugar do tributo no ordenamento jurídico estatal brasileiro (sua natureza jurídica),
dizendo, tratar-se de receita derivada, mais precisamente no art. 9º da Lei 4.320/64, in verbis:

“Art. 9º. Tributo é receita derivada, instituída pelas entidades de direito público,
compreendendo os impostos, as taxas e contribuições, nos termos da Constituição e das
leis vigentes em matéria financeira, destinando-se, seu produto ao custeio de atividades
gerais ou específicas, exercidas por essas entidades”.

É interessante notar que essa mesma doutrina, adotando os ensinamentos da escola
alemã (e não sem forçar o conteúdo da Lei 4.320/64), divide o gênero ingresso (qualquer entrada
de dinheiro nos cofres do Estado, por exemplo, empréstimos de terceiros) nas espécies receita
(“entrada de dinheiro não sujeita a condição devolutiva ou baixa patrimonial correspondente”)38

e crédito público (que são captações realizadas no mercado financeiro ou pelo oferecimento aos
particulares em geral, que tem na dívida pública seu lado passivo).
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Acrescenta que as receitas dividem-se em originárias, auferidas pelo Estado através
da exploração de seu próprio patrimônio (preços públicos, compensações financeiras e ingressos
comerciais), e derivadas, porque auferidas no exercício do poder estatal, enquanto instituição
eleita pela sociedade para organizar e reger os interesses da coletividade (são elas as receitas
tributárias e as multas).

Em verdade, fazendo assim, deveria “ponderar com” o art. 4º do CTN, que afirma que
“a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva
obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: I - a denominação e demais características
formais adotadas pela lei; II - a destinação legal do produto da sua arrecadação”.

É que, se o tributo fosse verdadeira e unicamente receita, não poderia estar
condicionado a qualquer restituição. Ter-se-ia, pois, que tergiversar com a natureza jurídica
tributária do empréstimo compulsório, tributo restituível que é (art. 148, da CF/88).

Por outro lado, a inserção da extrafiscalidade e da parafiscalidade no regime jurídico
tributário ficam sem explicação, já que uma das características das contribuições está, na
destinação constitucional que recebem.

Não bastasse, isso já ocorria com as taxas. Classificadas como tributos vinculados a
uma atuação estatal, as taxas sempre tiveram sua instituição atrelada à existência de uma serviço
público específico e divisível efetivo (prestado) ou potencial (posto à disposição) ao contribuinte.

Criadas para fazer jus a serviços estatais específicos, nada mais normal que terem
suas receitas vinculadas à realização ou implementação destes serviços (assim é que está na
Constituição; expressamente no art. 98, § 2º, e implicitamente no art. 167, IV).

É mais uma prova do exame apenas infraconstitucional e puramente legalista (e
financeiro) do fenômeno tributário, até mesmo em desrespeito ao dogma da unidade (completude
e coerência) do ordenamento jurídico, defendidos por doutrina de igual corrente ideológica.

Não é hora de responder aos questionamentos aqui encetados, mas apenas mostrar
(como se espera já se tenha demonstrado) que há algo mais que essas visões acerca da natureza
jurídica dos tributos.

4.3 O CONCEITO LEGAL DE TRIBUTO (ART. 3º DO CTN)

Bem posta, uma conceituação depende do ângulo de visão do sujeito cognoscente ou
mesmo do público para o qual o mesmo se destina. Isto porque um conceito tem uma função
exemplificativa, “mensageira”. De nada adiantaria o discurso anterior estando-se diante de uma
classe de crianças. Melhor seria dizer-lhes que tributos são somas de dinheiro que as pessoas
repassam ao Estado quando compram alguma coisa (de preferência uma bala ou um brinquedo).
Aos trabalhadores sem escolaridade seria melhor dizer que tributos são os descontos que vêem
em seus recibos de salários e que se confirmam ou se negam, no começo de cada ano, quando
“declaram seu imposto de renda”.

É dizer, é na conceituação, por força de indeterminação ou da abertura das palavras
(como signos, termos ou expressões), se encontra a polissemia da própria palavra tributo.
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Fixado então que o conceito é uma representação do objeto, e que essa representação
depende de diversos fatores, é possível relembrar, com Paulo de Barros Carvalho, dizer que
existem diversas acepções ao vocábulo tributo:

1. quantia em dinheiro (ou o objeto da prestação);

2. prestação (dever do sujeito passivo da obrigação para com o Estado);

3. direito subjetivo (do sujeito ativo da obrigação tributária);

4. relação jurídica tributária (com todos os seus plexos inerentes às obrigações tributárias
principal e acessória);

5. norma jurídica (ou seja, um preceito normativo que obriga);

6. norma, fato e relação jurídica (isto é, na sua inteireza dinâmica).39

Sendo uma mensagem (ou ao menos possuindo uma função mensageira), um conceito
se insere no âmbito da teoria da comunicação, razão pela qual se deve, antes de falar no conteúdo
dele próprio, examiná-lo sob o aspecto do emissor e do receptor da mensagem.

Para longe de nossa tarefa neste momento, é o caso de pesquisar as origens e as
justificativas do sistema tributário nacional. Fique-se, agora, com a afirmação categórica (e até
por isso, arbitrária) de que nosso Código possui raízes tecnocratas e, portanto, positivas.40

Não se pode, perder de vista, e “azedar a pena” para apenas criticar, sem reconhecer
que “o tributo surge com a eliminação dos privilégios da nobreza e do clero”, sendo, portanto,
“conceito básico da Constituição Tributária e do Estado Fiscal ... [cuja] instituição coincide com
o início do Estado Liberal e do Estado de Direito, ou seja, com a constitucionalização do Estado
moderno”, ligando-se, portanto, a “algumas idéias fundamentais: a liberdade do cidadão, a
legalidade estrita, a destinação pública do ingresso e a igualdade.”41

TIAGO MARANDUBA SCHODER - A definição, o conceito e a natureza jurídica do tributo...

39 Op. e loc. citados. 
40 A própria época de sua elaboração e promulgação justificam essa assertiva, pois tratou de empenho dos governos
militares que governaram o país entre 1964 e 1985. Acrescentem-se aí, brevemente, três tentativas de fixar-lhe
natureza jurídica e conceito e esta afirmação se confirma: uma doutrinária (tributo como obrigação legal de levar
dinheiro aos cofres públicos – Geraldo Ataliba, por todos), e outras legais (tributo como receita derivada – dizem
outros centrados no art. 9º da Lei 4.320/64; ou tributo como obrigação pecuniária compulsória instituída em lei, que
não constitua sanção de ato ilícito e seja cobrada mediante atividade obrigatória e plenamente vinculada) e isto se
confirma. Só um ânimo tecnocrata positivista é capaz de acreditar que é possível estabelecer verdades absolutas e,
pior, legalizá-las!

41 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado .... Rio de Janeiro: Renovar, 2007. v.4. p. 22-23, onde por completo está:
“Tributo é conceito básico da Constituição Tributária e do Estado Fiscal. A sua instituição coincide com o início do
Estado Liberal e do Estado de Direito, ou seja, com a constitucionalização do Estado moderno. Antes, na Idade
Antiga e na Idade Média, havia, além dos rendimentos dominicais do Príncipe, algumas prestações públicas, que
tributo não eram, pois resultavam da mera relação de vassalagem. No Estado Socialista, que não passava de uma
estrutura social, política e econômica de cunho neopatrimonialista, o tributo, meramente residual, tinha acentuada
característica de ingresso industrial. Por isso examinaremos a seguir as principais concepções de tributo formuladas
a partir da perspectiva do Estado de Direito, em suas diferentes configurações ao longo da histórica moderna (Estado
Liberal Clássico, Estado Social de Direito e Estado Democrático de Direito)”.



DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2009

205

O Código Tributário Nacional reflete, pois, as origens do tributo e sua época.

Querendo-se fazer uma representação simples e apreensiva do que são os tributos
basta-se dizer: tributos são institutos jurídicos criados pelo homem para racionalizar a
transferência da riqueza particular ao Estado.

Mas, para o bem ou para o mal, um conceito de tributo traz o art. 3º do Código
Tributário Nacional (CTN). Frisado que de “mero” conceito se trata, pois não serve, senão após
muito esforço e adendos diferenciadores, para apartar essa figura das que lhe são próximas
(preços públicos, tarifas e multas, para citar as mais comuns), cumpre analisá-lo.

É bom que se diga, de antes deste discurso eminentemente legal (e necessário, pois,
como dito, a ciência do direito também visa descrever as normas jurídicas), que parte
considerável da doutrina critica os conceitos e definições legais, dizendo, ora que engessam a
evolução natural que deve ter (e ser) o direito e, ora, que é papel da doutrina, pesquisando as
várias normas jurídicas existentes num ordenamento, definir um instituto ou classificá-lo,
devendo ela ser utilizada pelo legislador para regulamentação dos fatos. Os conceitos legais,
como vaticínios, tendem a cair no esquecimento.

Não é o que ocorreu com o conceito de tributo trazido pelo art. 3º do CTN, vazado
nos seguintes termos, in verbis:

“Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária(i) compulsória(ii), em moeda ou cujo valor
nela possa se exprimir(iii), que não constitua sanção de ato ilícito(iv), instituída em
lei(v) e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada(vi)”.

Seis elementos estão presentes neste conceito, mas que são parcialmente imprestáveis
às empreitadas de definição do tributo e de fixação de sua(s) natureza(s) jurídica(s), como já se
viu. Passemos, não obstante, a analisá-los, na numeração acima proposta:

(i) prestação pecuniária: significa que o tributo é uma obrigação [um vínculo
transitório de conteúdo econômico, que determina ao sujeito passivo que adote uma
conduta (fazer ou não-fazer) em favor do sujeito ativo da obrigação. Essa conduta,
que se chama prestação, é o objeto da obrigação] de levar dinheiro aos cofres
públicos;

(ii) prestação compulsória: trata-se de um excesso do legislador, na medida em que
toda obrigação é compulsória, o que levam os doutrinadores a perceber que a
obrigação tributária é indisponível, e deriva da lei [ex lege ou instituída em lei, como
se verá a seguir, no item 5];

(iii) em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir: aqui a discussão é sobre a
possibilidade ou não de tributos in natura ou in labore, o que a doutrina majoritária
rejeita, devido ao artigo 162, do CTN, que diz que o pagamento (forma normal de
extinção das obrigações) se faz através de moeda corrente, vale postal, cheque e, nos
casos previstos em lei, estampilha, papel selado ou processo mecânico. Tal
entendimento, entretanto, não exclui a dação em pagamento, prevista em lei específica
do ente tributante (v.g. art. 12, § 4º, do DL 195/97, e art. 156, XI, do CTN);

(iv) que não constitua sanção de ato ilícito: o tributo não se confunde com as multas
aplicadas pelo poder público em razão dos descumprimentos das normas jurídicas, nem
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mesmo se elas forem tributárias [caráter não-sancionatório dos tributos]. A hipótese de
incidência dos tributos não podem ser condutas antijurídicas, antes condutas jurídicas,
lícitas e morais, o que não impede a tributação dos resultados de atividades ilícitas
(princípio do “non olet”, positivado nos arts. 118 e 124 do CTN, por exemplo);

(v) instituída em lei: trata-se da natureza legal da obrigação tributária, oriunda do
princípio da legalidade, que determina que somente lei pode criar ou aumentar
tributos. Costuma-se dizer: a obrigação tributária é ex lege, deriva da lei, não da
vontade das partes (ex voluntae). O veículo correto para criação de tributos é a lei
(princípio da legalidade: art. 150, I, da Constituição), devendo essa lei conter todos os
elementos necessários à identificação do quantum devido (princípio da tipicidade: art.
97/CTN). Era necessário dizer mais: que tal lei deve derivar do exercício de uma
competência constitucional específica para legislar;

(vi) cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada: se o tributo é a
obrigação de levar dinheiro aos cofres do Estado instituída por lei, não derivando do
contrato, e sendo a lei a manifestação da vontade geral, de nada adiantaria criá-los se
pudesse a autoridade incumbida de cobrá-los, não proceder desta forma. É o princípio
da indisponibilidade e da supremacia do interesse público, trazido do direito
administrativo, que vai regular a “cobrança” do tributo pela autoridade
administrativa, “cobrança” esta que será feita nos termos da lei (que instituiu e que
estabeleceu a forma de “cobrar”). É dizer: dela não pode ser escusar o sujeito passivo
de pagar, nem o sujeito ativo de “cobrar”. A atividade vinculada é o oposto da
atividade discricionária, na qual o administrador público pode escolher os motivos ou
o conteúdo do ato, ou mesmo sua oportunidade ou forma de exercê-lo, o que não
acontece no direito tributário brasileiro, conforme arts. 142, 151, 201, todos do CTN,
apenas para exemplificar.

5. CONCLUSÃO

Espera-se que o presente artigo tenha o condão de estimular o debate, mas pretendeu-
se, antes de tudo, deixar claro que a tarefa do jurista tributário não se resume à mera análise
positivista legalista (menos ainda infraconstitucional) do fenômeno jurídico tributário.

Nem mesmo quando da análise constitucional do fenômeno tributário é dado ao
estudioso do direito tributário deixar de assumir sua posições jusfilosóficas e, assim, admitir que
sua concepção admite contestações. A contraprova desta afirmação está, sobremodo, na análise
da natureza jurídica do tributo acima realizada, onde o tributo assume a feição de potestas, direito
subjetivo e faculdade, conforme se vá tornando mais concreta (menos teorética) a análise do
fenômeno tributário. É certo, porém, que essas “naturezas jurídicas” não são excludentes.

Como disse Norberto Bobbio, citado por Alfredo Augusto Beker:

TIAGO MARANDUBA SCHODER - A definição, o conceito e a natureza jurídica do tributo...
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“É incrível quão difícil convencer um estudioso, seguidor de um determinado método de

trabalho, que outros estudiosos, seguidores de outros métodos, não são inimigos para

exterminar, mas quase sempre aliados com os quais seria muito mais vantajoso

procurarem um acordo para se auxiliarem reciprocamente.”42

É com este intento, acreditando, ainda, que os demais conceitos surgidos na “escada”
da dinâmica do fenômeno tributário brasileiro irão aproveitar-se deste exercício intelectual, assim
como o estudo das espécies tributárias e suas características e, também, das normas
constitucionais tributárias, que encerramos o presente trabalho.

42 BOBBIO, Norberto, apud BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3.ed. São Paulo: Lejus,

1998. p. 20.
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PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE:

decretação de ofício pelo juiz e início da contagem do prazo em relação ao
sócio administrador

WANDERSON MENDONÇA MARTINS*

1. Introdução. 2. Decretação de ofício da prescrição
intercorrente. 3. Início da Contagem do prazo em relação ao
Sócio Administrador. 4. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

A possibilidade de responsabilização do Sócio Administrador, no caso de dissolução
irregular da sociedade empresária está disciplinada no art. 135, III do CTN, in verbis:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração a lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III – Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

No art. 4º, V, da Lei 6.830/80 também está prevista esta possibilidade:
Art. 4º. A execução fiscal poderá ser promovida contra:
(...)
V. o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributáveis ou não, de pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado.

A matéria já está pacificada nos Tribunais:

Constitui infração à lei, com conseqüente responsabilidade do sócio-gerente pelos
débitos fiscais da empresa, como devedor substituto, a dissolução irregular da sociedade,
mediante mera paralisação de suas atividades. (STJ - REsp 8.838-SP, 2ª Turma, Rel.
Min. Ilmar Galvão, DJ 27/5/91, p. 6955)
O sócio-gerente, de acordo com o art. 135, do CTN, é responsável pelas obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração da lei, considerando-se como tal
a dissolução irregular da pessoa jurídica, sem o pagamento dos impostos devidos. (STJ
- REsp nº 7745-SP, 2ª Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ29/4/1991, p. 5258)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – SÓCIO GERENTE –
REDIRECIONAMENTO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 135, INCISO III, DO CTN.

* Procurador do Estado de Minas Gerais. 

SUMÁRIO
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1. Quando a sociedade por cotas de responsabilidade limitada dissolve-se
irregularmente, impõe-se a responsabilidade tributária do sócio gerente, autorizando-se
o redirecionamento. 2. A empresa que deixa de funcionar no endereço indicado no
contrato social arquivado na junta comercial, desaparecendo sem deixar nova direção é
presumivelmente considerada como desativada ou irregularmente extinta. 3. Imposição
da responsabilidade solidária. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp 800039/PR;
RECURSO ESPECIAL 2005/0196573-0- Rel. p/ acórdão Ministra ELIANA CALMON
(1114) - T2 - SEGUNDA TURMA - DJ 02.06.2006 p. 117).

Entretanto, o que tem dificultando a inclusão na relação processual do Sócio
Administrador nos casos de dissolução irregular das sociedades empresárias é o instituto da
prescrição intercorrente, previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, recentemente modificado pela Lei
11.051/2004.

2. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Antes do advento da Lei 11.051/2004 este era o teor do artigo 40 da Lei 6.830/80:
Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor
ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não ocorrerá
o prazo de prescrição.
§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante da
Fazenda Pública.
§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou
encaminhados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão
desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Com base neste artigo, tanto a doutrina como a jurisprudência eram no sentido de que
a prescrição intercorrente não poderia ser decretada de ofício pelo juiz.

Com a publicação da referida Lei foi acrescentado o §4º ao art. 40 da Lei 6.830/80,
com o seguinte teor:

§4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o
juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente.

Com isto, após o advento da Lei 11.051/2004 tem-se entendido a possibilidade da
decretação pelo juiz, de ofício, da prescrição intercorrente.

Contudo, a Lei 11.051/2004, no que tange ao seu art. 6º que acrescentou o § 4º ao art.
40 da Lei 6.830/80 é totalmente inconstitucional no seu aspecto formal.

A inconstitucionalidade de uma lei pode ser analisada tanto pelo seu aspecto material
como pelo formal. 

De acordo com os ensinamentos de ALEXANDRE DE MORAES, “controlar a
constitucionalidade significa verificar a adequação (compatibilidade) de uma lei ou de um ato
normativo com a constituição, verificando seus requisitos formais e materiais.”1

WANDERSON MENDONÇA MARTINS - Prescrição intercorrente: decretação de ofício pelo juiz e início da contagem...

1 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 556.
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Kildare Gonçalves Carvalho,2 assim se manifesta sobre o assunto:

“A idéia de rigidez revela a chamada supremacia ou superlegalidade constitucional,
devendo todo ordenamento jurídico conformar-se com os preceitos da Constituição, quer
sob o ponto de vista formal (competência para a edição de ato normativo e observância
do processo legislativo previsto para a elaboração da norma jurídica), quer sob o ponto
de vista material (adequação do conteúdo da norma aos princípios ou preceitos
constitucionais).”

Na inconstitucionalidade material, temos a verificação da compatibilidade do objeto
da lei com a Constituição da República, ou seja, observa-se o conteúdo da lei.

Já na inconstitucionalidade formal, analisamos se a lei foi elaborada de acordo com
as regras do processo legislativo constitucional, conforme preceitua os arts. 59 a 69, da
Constituição da República, devendo ser ressaltado, que o processo legislativo é verdadeiro
corolário do princípio da legalidade disposto no art. 5º, II do mesmo diploma legal.

Sendo assim, o art. 6º da Lei 11.051/2004 está eivado do vício da
inconstitucionalidade formal.

É que, o Código Tributário Nacional instituído pela Lei 5.172 de 25.10.1966 foi
recepcionado pela Constituição da República de 1988 com status de Lei Complementar.

A base legal para tal afirmação está disposta no art. 146 da Constituição da República,
in verbis:

Art. 146. Cabe a lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculos e
contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

Assim, quaisquer alterações referentes à prescrição do crédito tributário, somente
podem ocorrer por meio de Lei Complementar e não através Lei Ordinária conforme ocorreu com
a Lei 11.051/2004.

Nesse contexto, o §4º do art. 40 da Lei 6.830/80 só seria constitucional se fosse
acrescentado através de uma Lei Complementar, pois conforme descrito no art. 146, inciso III,
letra b, cabe a lei complementar estabelecer normas gerais sobre matéria de prescrição.

Ademais, cumpre ter presente, que o art. 40 da Lei 6.830/80 deve ser analisado
conjuntamente com o art. 174 com o Código Tributário Nacional.

Sendo o §4º, da Lei 6.830/80 inconstitucional, não pode o juiz decretar a prescrição
intercorrente de ofício.

2 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional. 12.ed. p. 317.
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3. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM
RELAÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR

Quanto ao início da contagem do prazo da prescrição intercorrente em relação ao
Sócio Administrador, com a devida vênia, não pode prevalecer o entendimento de alguns no
sentido de que o prazo inicia-se a partir do despacho que ordena a citação, na forma do art. 174,
I do CTN e 8º, §2º da Lei 6.830/80, e de outros que entendem que o início seria a partir da citação.

Ora, não tendo, ainda, o Sócio Administrador integrado à relação processual, contra
ele não pode iniciar o prazo da prescrição intercorrente.

Conforme demonstrado, para que ocorra a responsabilidade pessoal do Sócio
Administrador, nos termos do art. 135, inciso III do CTN, ele deve ter praticado atos com excesso
de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos.

Assim, a inclusão na relação processual do Sócio Administrador só pode ser realizada
quando houver o descumprimento dessa norma.

É notório que, devido ao grande acúmulo de processos, bem como aos vários meios
utilizados pelos executados para protelarem o andamento processual, um processo de execução
pode durar anos e anos.

Imaginemos a hipótese de uma execução fiscal interposta contra uma sociedade
empresária limitada que já venha se arrastando por mais de 4 (quatro) anos, contado do despacho
de sua citação, e que justamente neste período, seu Sócio Administrador tenha praticado atos com
infração a lei, dissolvendo irregularmente a sociedade empresária com o intuito único e exclusivo
de ocultar todo o seu patrimônio.

Tomando ciência dessa dissolução irregular, o exeqüente, então, requer a inclusão na
relação processual do Sócio Administrador.

Entretanto, o pedido somente é deferido depois de decorridos mais de 05 (cinco) anos
da data do despacho da citação da sociedade empresária, o que segundo entendem alguns,
caracterizado estaria à prescrição intercorrente.

Imaginemos outra hipótese, de uma execução fiscal proposta contra uma sociedade
empresária limitada, da qual já tenha decorrido mais de 5 (cinco) anos da data do despacho de sua
citação e, também nesta época tenha o Sócio Administrador praticado atos com infringência de
uma das hipóteses do art. 135 do CTN.

Nesses casos, também há quem entenda que ocorreu a prescrição intercorrente. 

Será este o entendimento mais correto para a aplicação da prescrição intercorrente em
relação ao Sócio Administrador? Cremos que não.

Se partilharmos desse entendimento, estaremos contrariando um dos princípios
basilar do moderno direito processual civil, que é o princípio da efetividade processual e
conseqüentemente o da execução.

De acordo com ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, ADA PELLEGRINI
GRINOVER e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO “é indispensável à consciência de que o

WANDERSON MENDONÇA MARTINS - Prescrição intercorrente: decretação de ofício pelo juiz e início da contagem...
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processo não é mero instrumento técnico a serviço da ordem jurídica, mas, acima disso, um
poderoso instrumento ético destinado a servir à sociedade e o Estado.”3

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR nos ensina que “é evidente que sem a
efetividade, no concernente ao resultado processual cotejado com o direito material ofendido, não
se pode pensar em processo justo. E não sendo rápida a resposta do juízo para a pacificação do
litígio, a tutela não se revela efetiva.”4

Conforme explicitado por Alexandre Freitas Câmara: 

“O processo deve alcançar o fim a que se destina, ou seja, o processo deve ser capaz de
permitir ao Estado atingir os escopos da jurisdição. Deve-se, pois, lutar pela efetividade
do processo. Por efetividade entende-se a aptidão de um instrumento para alcançar seus
objetivos.”5

Nesse diapasão, devemos interpretar das normas jurídicas sobre a prescrição
intercorrente para que não sejam aplicadas erroneamente.

Nos dizeres de MARIA HELENA DINIZ, “interpretar é descobrir o sentido e alcance
da norma, procurando a significação dos conceitos jurídicos.”6

Ora, se o Sócio Administrador só pode ser incluído na relação processual a partir do
momento em que há dissolução irregular da sociedade empresária, outro não pode ser o termo
inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos em relação a ele, a não ser o do momento em que
o exeqüente tomar conhecimento da dissolução irregular da sociedade, pois, a partir daí é que
nasce a pretensão de responsabilizá-lo.

Em nosso sistema jurídico, o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio
nata, (art. 189 do Código Civil/2002), segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da
pretensão ou da ação.

PONTES DE MIRANDA define o referido princípio como "um princípio universal
em matéria de prescrição: o princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o
nascimento da pretensão ou da ação.7

Com efeito, para que não haja manobras por parte da sociedade empresária com o
intuito de burlar a efetividade da execução, existem vários entendimentos no sentido de que o
inicio da contagem do prazo da prescrição intercorrente em relação ao Sócio Administrador deve
ser o da data em que o exeqüente toma conhecimento de sua dissolução irregular. Nesse sentido,
as seguintes jurisprudências, in verbis:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - RE-DIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO -
PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA -
PRESSUPOSTO NÃO VERIFICADO. 1- A data de citação da empresa não constitui o
termo inicial do prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal contra
os sócios, porque naquele momento não tinha, a Fazenda Pública, ainda, interesse
legítimo na inclusão do sócio no pólo passivo da lide. 2- Tendo sido diligente a Fazenda

3 GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria geral do processo. 13.ed. Malheiros, 1997. p. 45.
4 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 47.ed. Forense, 2007. p. 36.
5 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 10.ed. Lumen Juris, 2004. p. 220.
6 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 97-104.
7 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000. p. 332.
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Pública no processo executivo fiscal, não se opera a prescrição intercorrente, que decorre
da inércia da exeqüente. (AGRAVO N° 1.0145.99.007419-0/001 - COMARCA DE JUIZ
DE FORA - AGRAVANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS - AGRAVADO(A)(S): TBA
TEXTIL BAUMAN LTDA, SIMÃO BAUMAN - RELATOR: EXMO. SR. DES.
MAURÍCIO BARROS, publicado em 16/03/2007).

EMENTA:  AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. Estando a argüição de prescrição pronta a ser
apreciada no presente feito, possível a sua apreciação no âmbito desse incidente
processual. Prescrição intercorrente. Não ocorrência em relação aos sócios-gerentes.
Princípio da Actio Nata. O termo inicial do prazo prescricional em relação aos sócios-
gerentes corresponde à data em que o exeqüente toma conhecimento da dissolução
irregular da sociedade comercial. Redirecionamento e excesso de execução.
Responsabilidade tributária subsidiária do sócio e excesso do valor da execução.
Discussão acerca de questões relativas à ilegitimidade de parte e ao valor do débito
tributário executado. Matérias cujo enfrentamento não prescinde de dilação probatória,
o que só é viável em sede de embargos do devedor. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo
Nº 70012557377, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz
Felipe Silveira Difini, Julgado em 14/09/2005).

EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. Estando a argüição de prescrição pronta a ser
apreciada no presente feito, possível a sua apreciação no âmbito desse incidente
processual. Prescrição intercorrente. Não ocorrência em relação aos sócios-gerentes.
Princípio da Actio Nata. O termo inicial do prazo prescricional em relação aos sócios-
gerentes corresponde à data em que o exeqüente toma conhecimento da dissolução
irregular da sociedade comercial. REDIRECIONAMENTO E EXCESSO DE
EXECUÇÃO. Responsabilidade tributária subsidiária do sócio e excesso do valor da
execução. Discussão acerca de questões relativas à ilegitimidade de parte e ao valor do
débito tributário executado. Matérias cujo enfrentamento não prescinde de dilação
probatória, o que só é viável em sede de embargos do devedor. AGRAVO
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70012093654, Primeira Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 22/06/2005).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO FISCAL. REDIRECIONAMENTO
CONTRA SOCIO GERENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA.
PRESCRICAO NAO OCORRIDA. TRATANDO-SE DE RESPONSABILIDADE
SUBSIDIARIA DE SOCIO GERENTE, COM BASE NO ART. 135, III, DO CTN,
PARA PEDIR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUCAO FISCAL O CREDOR
HAVERA DE TER ESGOTADO TODOS OS MEIOS DE SATISFAZER SEU
CREDITO JUNTO A DEVEDORA PRINCIPAL. SO APOS, POSTULAR O
REDIRECIONAMENTO. DAI, PELO PRINCIPIO DA ACTIO NATA, NAO HA
FALAR EM OCORRENCIA DE PRESCRICAO NA ESPECIE. MANUTENCAO DA
DECISAO AGRAVADA POR SEUS FUNDAMENTOS. AGRAVO NAO PROVIDO,
POR MAIORIA. VOTO VENCIDO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
70003542438, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS,
RELATOR: ROQUE JOAQUIM VOLKWEISS, JULGADO EM 31/03/2003).

WANDERSON MENDONÇA MARTINS - Prescrição intercorrente: decretação de ofício pelo juiz e início da contagem...
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4. CONCLUSÃO

Destarte, o melhor entendimento é o de que o prazo prescricional para a inclusão do
Sócio Administrador na relação processual deve ter início a partir do momento em que o
exeqüente toma conhecimento da dissolução irregular da sociedade empresária.

Quanto ao § 4º, da Lei 6.830/80, alterado pela Lei Ordinária 11.051/2004, sendo ele
inconstitucional, não pode o juiz decretar a prescrição intercorrente de ofício.
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O Advogado-Geral do Estado proferiu no Parecer abaixo o seguinte despacho: 

“Aprovo.

Em 21.10.2008”.

PROCEDÊNCIA: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

INTERESSADOS: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas, COPASA – Companhia de
Saneamento de Minas Gerais 

NÚMERO: 14.877 

DATA: 21 de outubro de 2008 

EMENTA:      DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO –
COMPETÊNCIA – UNIÃO – LEI FEDERAL Nº 11.445/2007 – ART. 45,
§ 2º - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PREDIAL – LIGAÇÃO À REDE
PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VEDAÇÃO À
ALIMENTAÇÃO POR OUTRAS FONTES ––
INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO ART. 225 DA CR/88 –
VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 
POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS –

LEI FEDERAL Nº 9.433/97 E LEI ESTADUAL Nº 13.199/99 –
COMPETÊNCIA PARA OUTORGA DE DIREITO DE USO – INVASÃO
DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – NÃO VERIFICAÇÃO. 

RELATÓRIO

Cuida-se de expediente oriundo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, Ofício nº 750/Gab./SEMAD/SISEMA, por meio do qual é
encaminhado à Advocacia-Geral do Estado Parecer Técnico-Jurídico nº 175/2007 da Assessoria
Jurídica SEMAD, referente à inconstitucionalidade do § 2º do art. 45, da Lei Federal
11.445/2007, solicitando as providências cabíveis. 

Concluiu-se, no referido Parecer 175/2007, que o § 2º do art. 45, da Lei Federal nº
11.455/2007 é inconstitucional (1) por invadir esfera de competência legislativa do Estado de
Minas Gerais, visto que, de acordo com o parágrafo único do art. 22, há possibilidade de lei
complementar autorizar os Estados a legislarem sobre as águas, também em conformidade com o
art. 24 – “quando houver correlação com a preservação e proteção do meio ambiente e defesa da
saúde – de forma suplementar (§ 2º do art. 24)”. E que “no âmbito do Estado de Minas Gerais
existe Lei Estadual, Lei nº 13.199/99, artigo 42 que confere ao IGAM – Instituto Mineiro de
Gestão de Águas a superintendência para concessão de outorga de direito de uso, cujo objetivo é
permitir e assegurar a TODOS o direito de acesso aos recursos hídricos.” (2) por conflitar com o
art. 225, da Carta Magna de 1988, que reconhece ser a água bem de uso comum do povo,
revestindo-se das garantias ali insertas. 
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Considerando a competência da COPASA – Companhia de Saneamento de Minas
Gerais para prestação de serviços públicos de água e esgoto, conforme Decreto Estadual nº
45.753/2004, oficiou-se àquela entidade, que apresentou a Comunicação Externa nº 23/2008-
PRJU, no sentido de não vislumbrar inconstitucionalidade no § 2º do art. 45 da Lei Federal nº
11.445/2007, ao entendimento de que a norma não traz uma proibição genérica de uso de fontes
alternativas de água, mas apenas da “utilização de uma mesma instalação hidráulica para a
condução da água advinda da rede pública com outras de fontes alternativas”. A edição da norma
respeitou os limites da competência outorgada pela Carta de 1988, arts. 20, XX, 24, XII, § 1º e
200, IV, tratando-se de regramento geral atinente à saúde pública e ao saneamento básico, não
havendo, também, invasão de competência legislativa. 

Submetida a questão a essa Consultoria Jurídica, passamos a examiná-la. 

PARECER

O Parecer Técnico Jurídico nº 175/2007, da Assessoria Jurídica da SEMAD –
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conclui pela
inconstitucionalidade da norma do § 2º do art. 45 da Lei Federal nº 11.445/2007 por violar
princípios e normas relativos ao meio ambiente (art. 225) e por considerar que houve invasão de
competência legislativa do Estado. Já de acordo com os fundamentos postos na Comunicação
Externa nº 23/2008, da Procuradoria Jurídica da COPASA, fazendo-se uma interpretação
sistêmica do dispositivo da referida lei federal, afasta-se a inconstitucionalidade da norma. 

A nosso ver, com a devida vênia, parece acertada a conclusão exarada na
Comunicação Externa nº 23/2008, pelas razões ali expostas e pelas que passamos a expor. 

1. A água é considerada um recurso ambiental, nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei
nº 6.938/81. E o conceito de meio ambiente está conjugado com aquele de recursos ambientais.
Em sendo assim, podemos afirmar que a água é um bem de uso comum do povo, eis que
integrante da definição de meio ambiente do art. 225 da Constituição da República de 1988. 

1.1. Ao assim proclamar o meio ambiente, a Carta Política reconhece sua natureza de
direito público subjetivo, exigível e exercitável em face do próprio Estado, que também tem a
missão de protegê-lo. Nesse sentido, magistralmente asseverou o Ministro do Supremo Tribunal,
Celso de Mello, Relator, no julgamento da ADI-MC 3540-DF, DJ de 03/02/2006: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico
direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero
humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial
obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse
direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O
adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se
instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados
pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem
essencial de uso comum das pessoas em geral.” 

2. Significa dizer que a água é um bem utilizável por todos os membros da
coletividade, visando a satisfazer suas necessidades, mas de maneira racional, observando-se as
normas de preservação ambiental. Daí a definição de critérios a serem observados na outorga de
direitos de uso da água, especificados na Lei Federal nº 9.433/97, cujo objetivo é o de assegurar
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o controle qualitativo e quantitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso
a ela (art. 11) e que deverá proporcionar seu uso múltiplo (arts. 1º, IV, e 13, parágrafo único). 

2.1. A União fez editar a citada Lei 9.433/97, valendo-se da competência legislativa
privativa que o art. 21, XIX, da Constituição da República, lhe reserva para instituir o sistema
nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir os critérios de outorga de direitos de uso.
Este é o diploma que estabelece as diretrizes para a captação e o uso dos recursos hídricos. 

3. Pois bem. O § 2º do art. 45, da Lei 11.445/2007 traz uma restrição ao uso da água,
mas apenas em relação à alimentação da mesma instalação predial ligada à rede pública de
abastecimento, porque implicaria na mistura da água tratada com a água vinda de fonte
alternativa, bem assim no lançamento de todo o líquido no esgotamento sanitário. 

3.1. Tal restrição legal, no entanto, não exclui a competência do Órgão Estadual de
emitir autorização de uso da água, por meio de outorga, na forma determinada na Lei Federal nº
9.433/97: 

“Art. 30. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos
Poderes Executivos Estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de competência: 
I - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus
usos;” 
Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: (Redação
dada pela Lei 9.984, de 2000) 
(...) 
IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais
cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;” 

3.2. Do confronto entre os fundamentos e objetivos enumerados na Lei 9.433/97 e das
prescrições do art. 45, § 2º da Lei 11.445/2007, não se vislumbra conflito. Ao contrário, permite-
nos identificar uma relação de complementaridade. Por meio da Política Nacional de Recursos
Hídricos, o legislador visa a assegurar a todos o direito de utilização racional desses recursos e de
forma a manter padrões de qualidade e quantidade, na mesma linha adotada pelo Legislador
Constituinte. Ao cuidar do saneamento básico e numa perspectiva de saúde pública, ressai da
norma a mesma preocupação com a qualidade de água que é ofertada por meio do serviço público
de abastecimento. 

4. A Lei 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o Saneamento Básico e
também para a Política Federal de Saneamento Básico (art. 1º). As diretrizes destinam-se a
orientar normas voltadas para ações do saneamento básico. Com efeito, vejamos o teor do art. 45,
da Lei 11.445/2007: 

“Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de
regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às
redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita
ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso
desses serviços. 
§1º Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções
individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos
sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos

responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.
§2º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não
poderá ser também alimentada por outras fontes. 
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4.1. Da interpretação do dispositivo, constata-se que o caput determina que toda
edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, com vistas à universalização do serviço de saneamento, cujo fim último é
a preservação da saúde pública, com a prevenção de doenças, sem olvidar a questão ambiental,
com que se relaciona também intimamente. Se a Constituição da República, no momento da
repartição de competências, não tivesse se referido ao serviço público de saneamento básico,
poderíamos considerá-lo incluído na saúde pública, no que tange à captação, tratamento e
distribuição de água para o consumo; e na preservação do meio ambiente, com relação ao
esgotamento sanitário, que também não deixa de se relacionar diretamente com saúde pública. 

4.2. Tanto é verdade que a Lei Estadual nº 13.317, de 1999 – Código Estadual de
Saúde – já previa idêntica disposição quanto à obrigação de conexão à rede pública de
abastecimento de água: 

“Art. 4º Consideram-se fatores determinantes e condicionantes da saúde da população,
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento, o meio ambiente, o trabalho, a
renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, bem
como as ações que se destinem a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-
estar físico, mental e social. 
(...) 
Art. 45. A água para consumo humano distribuída pelo sistema público terá sua
qualidade avaliada pelo serviço sanitário, segundo a legislação em vigor. 
§1º - Toda construção considerada habitável será ligada à rede pública de abastecimento
de água. 
§2º - Quando não houver rede pública de abastecimento de água, o órgão prestador do
serviço indicará as medidas técnicas adequadas à solução do problema.” (Grifamos) 

4.3. Com efeito, justifica-se a restrição do § 2º, supra, da alimentação por outras
fontes de água, da mesma instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento,
ofertada pela companhia de saneamento, visto que é dever da prestadora do serviço assegurar a
qualidade da água, bem assim o tratamento do esgoto, mediante remuneração por tarifa do
usuário. 

5. Do que foi exposto, podemos inferir que há dois valores em confronto: o direito de
acesso à água e a necessária tutela desse bem, mediante o gerenciamento dos recursos hídricos, e
o dever do Estado de assegurar a Saúde Pública, por meio de ações sociais de saneamento básico,
com a oferta de água de qualidade e do tratamento do esgoto sanitário, mediante o pagamento de
tarifas. 

5.1. Nesse diapasão, impõe-se observar que, quando um dispositivo de lei, a pretexto
de assegurar a efetividade da proteção a determinado bem jurídico, prescreve vedação que traz,
como conseqüência, o esvaziamento do direito fundamental, ele pode ser tido como
inconstitucional. 

5.2. Entretanto, também é crível afirmar que a restrição legal a direito fundamental é
possível, desde que observado o princípio da proporcionalidade em sua tríplice configuração:
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Adequação, no sentido de que a
norma restritiva adotada pelo legislador se mostre apta a atingir os objetivos pretendidos.
Necessidade, que deve decorrer da inexistência de nenhum meio menos gravoso capaz de se
revelar igualmente eficaz na consecução de tais objetivos. E proporcionalidade em sentido estrito
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relacionada ao juízo resultante da rigorosa ponderação e do possível equilíbrio entre o significado
da intervenção e os objetivos perseguidos pelo legislador. Quanto mais intensa revelar-se a
intervenção num dado direito fundamental, maiores hão de se revelar os fundamentos
justificadores dessa intervenção. 

5.3. No caso, parece-nos que o art. 45 e parágrafos da Lei Federal nº 11.445/2007
consegue compatibilizar os relevantes bens jurídicos que visa a proteger, sem que haja o
esvaziamento de nenhum deles. Do exame de todo o seu conteúdo, podemos concluir que,
observadas as normas editadas pela entidade reguladora, inclusive mediante outorga de direito de
uso, é possível o abastecimento de água por outras fontes e que sejam adotadas soluções
individuais de destinação final dos esgotos sanitários. 

5.4. A vedação do § 2º diz respeito à alimentação da mesma instalação hidráulica
predial ligada à rede pública de abastecimento por fontes diversas. Havendo instalações
hidráulicas prediais diversas, não há vedação à utilização de fontes alternativas de abastecimento.
Assim não fosse, seria dispensável a regra de referido parágrafo. 

6. Cumpre observar que a limitação trazida pelo § 2º já era prevista no Decreto
Estadual nº 43.753/2004, que trata da prestação de serviços públicos de água e esgoto pela
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA- MG, entidade da Administração Indireta
do Estado de Minas Gerais, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana: 

“Art. 29. Nos imóveis onde haja instalação própria de abastecimento de água e ligação
de água da COPASA MG, ficam proibidas conexões que possibilitem a
intercomunicação entre essas instalações. 
(...) 
Art. 43. Os imóveis situados em logradouros dotados de redes distribuidoras de água,
operadas pela COPASA MG, deverão ter suas instalações ligadas àquelas.” 

7. Por fim, insta salientar que a vedação não implica subtrair, do Órgão responsável
pela política dos recursos hídricos no Estado, o IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas,
na forma do art. 42, inciso I, da Lei Estadual nº 13.199/99, a competência para outorga de direito
de uso do recurso ambiental em caso concreto, instrumento necessário à efetivação dos objetivos
das Políticas Nacional e Estadual dos Recursos Hídricos. 

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos expendidos, conclui-se que a vedação contida no § 2º do art. 45
da Lei Federal nº 11.445/2007 não interfere na competência para outorga de direito de uso da água
atribuída ao IGAM, posto que a norma não obsta a utilização de fontes alternativas de
abastecimento, cuja condução seja providenciada pelo particular dentro do imóvel servido, após
o ponto de entrega da água.

Destarte, mantém-se preservada a competência de outorga de direito de uso de
recursos hídricos do Estado, atribuída ao IGAM – Instituto Mineiro de Gestão Ambiental pela Lei
Estadual nº 13.199/99, e a da COPASA, na forma do Decreto Estadual nº 43.753/2004, limitada
esta ao assentamento de rede distribuidora de água e coletora de esgoto, a instalação de
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equipamento e a execução de ligação da água (conexão do ramal predial de água à rede pública
de distribuição). 

É o parecer que submetemos à apreciação superior. 

Belo Horizonte, em 20 de outubro de 2008. 

NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA

Procuradora do Estado

PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS
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O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado exarou no Parecer nº 14.869, do
Advogado-Geral do Estado o seguinte despacho:

“Aprovo. Publique-se.
Em 4.9.2008.”

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Adoto para os fins do art. 7º da Lei Complementar nº 75, de 13 de janeiro de 2004, o
anexo PARECER nº 14.869, de 29 de agosto de 2008, da lavra do Procurador do Estado Sérgio
Pessoa de Paula Castro, Consultor Jurídico-Chefe, e submeto-o à elevada consideração de Vossa
Excelência para os efeitos do inc. I, do art. 7º da referida Lei Complementar. 

JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
Advogado-Geral do Estado

PROCEDÊNCIA: Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais 
INTERESSADOS: Polícia Militar de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
NÚMERO: 14.869 
DATA: 29 de agosto de 2008. 
EMENTA: DIREITO  ADMINISTRATIVO  –  CARREIRAS MILITARES  –

INSTITUTO DA PROMOÇÃO – HERMENÊUTICA DE EXPRESSÕES
CONTIDAS NO ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE
MINAS GERAIS 
A hermenêutica das expressões “a contar do ano-base” e “após o ano-base”,
relacionadas ao instituto jurídico da promoção nas carreiras militares, há de ser
formulada com supedâneo nos elementos teleológico e sistemático, razão que
enseja a conclusão de que são sinônimas a justificar a exclusão do “ano-base”
da contagem do tempo para fins de promoção prestigiando-se a uniformidade
de tratamento da evolução dos militares nas respectivas carreiras. 

RELATÓRIO

Vem a esta Advocacia-Geral do Estado, por intermédio do Ofício nº 91.976.2/08/PMMG,
pedido de exame e emissão de parecer jurídico a respeito da exegese de expressões contidas nos
artigos 184, parágrafo 1º, inciso I, parágrafo 2º, inciso I e 213, parágrafo 2º, inciso I, respectivamente,
do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei estadual nº 5.301, de 16 de outubro de
1969, na redação dada pela Lei Complementar estadual nº 95, de 17 de janeiro de 2007).

2. É que, ao ser alterada a sistemática das promoções por merecimento na carreira,
adotou-se, em alguns casos a expressão “a contar do ano-base” e, em outros casos, a expressão
“após o ano-base”, circunstância esta que gerou divergência de interpretações entre as Instituições
Militares Estaduais. 

3. Na visão da Polícia Militar de Minas, as expressões, em que pese à redação distinta,
são sinônimas na medida em que o denominado “ano-base” não deverá ser incluído na contagem
do tempo para fins de promoção, ao passo que, para o Corpo de Bombeiros Militar, nas hipóteses
legais dos artigos 184, parágrafo primeiro, inciso I, parágrafo 2º, inciso I, e art. 213, parágrafo 2º,
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inciso I, o “ano-base” integra o cômputo da contagem de tempo para a promoção por
merecimento. 

4. Diante deste quadro, exterioriza-se a preocupação do ilustre Consulente o qual
entende ser necessária a uniformidade da interpretação dos comandos legais de modo a não gerar
evolução distinta nas carreiras das Instituições Militares estaduais, sobretudo “para a preservação
do moral da tropa”. 

5. Acompanha a consulta formulada estudo jurídico empreendido pela assessoria-
jurídica do Estado-Maior – Primeira Seção consubstanciado no Parecer nº 11.415.2/08 no qual,
após descrever a evolução legislativa do instituto jurídico da promoção no âmbito das carreiras
militares, formulou-se a seguinte conclusão: 

As alterações levadas e efeito com a Lei Complementar nº 95/2007 buscaram tornar o
sistema de promoção adotado nas IME coerente, atual e duradouro. Nessa sistemática, o
mérito é o principal critério de promoção, em consonância com os padrões atuais de
desenvolvimento de pessoas, já adotados pelo governo estadual. 
Os resultados são exeqüíveis e atendem não só às situações momentâneas, mas aquelas
de longo prazo, pois foi projetada para diminuir as distorções evidenciadas com o antigo
sistema, tanto em promoções como no efetivo das IME. 
A definição de tempos mínimos e máximos de permanência em cada posto e graduação
requer uma única metodologia de contagem de tempo para a promoção, seja por
merecimento ou por antiguidade. 
Desta forma, entende-se que o ano-base não integra o cômputo da contagem de tempo
para a promoção. 

6. Examinada a matéria, submete-se a aprovação o seguinte 

PARECER

7. Com efeito, a redação atribuída à nova sistemática de promoção nas carreiras
militares valeu-se de expressões específicas (“a contar do ano-base” e “após o ano-base”) a
ensejar dúvida se o “ano-base” integrará ou não a contagem de tempo para fins de promoção
relativamente às situações fático-jurídicas descritas nos artigos 184, parágrafo primeiro, inciso I,
parágrafo 2º, inciso I, e art. 213, parágrafo 2º, inciso I, todos do Estatuto dos Militares do Estado
de Minas Gerais na redação dada pela Lei Complementar estadual nº 95, de 17 de janeiro de 2007. 

8. De início, há de se destacar que a razão de ser da nova sistemática de promoções
nas carreiras militares, segundo se depreende do Ofício nº 07.93.089/06, então endereçado pelos
ilustres Comandantes Gerais das Corporações respectivas ao Sr. Governador do Estado, visou “o
equacionamento da questão do acesso gradual e sucessivo na carreira, uma vez que projeta em
uma linha temporal a previsão de permanência no posto ou graduação e define, claramente, o
percentual de promovidos a partir do estabelecimento de uma data-base”. 

9. Assim, do parecer para o 2º Turno do projeto de Lei Complementar estadual nº 86,
de 2006 que, posteriormente, se consubstanciou na Lei Complementar estadual nº 95, de 2007,
no que interessa a questão em exame, se reproduz a seguinte passagem: 
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A nova sistemática de promoção estabelece que os oficiais da ativa serão organizados em
turmas, cada qual constituída pelo conjunto dos militares que se formaram no mesmo
ano. Esses oficiais deverão preencher os requisitos para promoção previstos no art. 186
da lei e não poderão se enquadrar nos impedimentos previstos especialmente nos arts.
187, 194 e 203, todos da Lei nº 5.301, de 1969. O ano de formatura será o ano-base a
partir do qual será computado o decurso do tempo necessário para fins de promoção. A
cada decurso de tempo fixado, no substitutivo, corresponde um percentual de militares
sujeitos a promoção, seja pelo critério de merecimento, seja por antiguidade. Também
para as praças da ativa, serão observados os critérios estabelecidos no art. 5º (arts. 209,
213 e 214 da Lei nº 5.301, de 1969), que prevê processo semelhante ao utilizado para os
oficiais: organização das praças em turmas, fixando-se o ano-base para fins de cômputo
do tempo e dos percentuais para promoção. 

10. Em decorrência, percebe-se que a fixação do “ano-base” leva em consideração,
como destacado no parecer acima lembrado, o ano de formatura do militar, ano este que não
poderá estar incluído na contagem de tempo para fins de promoção na medida em que se trata do
último ano de formação. 

11. Dizendo de outra forma, a expressão “a contar do ano-base”, de que se serviu o
legislador, há de ser compreendida como sinônimo da expressão “após o ano-base”, de modo que
não se inclui na contagem para fins de promoção o ano em que se deu a formatura do militar, mas,
ao contrário, referida contagem inicia-se após o ano de formatura. 

12. Ademais, a interpretação teleológica que ora se propõe converge para o
entendimento de que a pretensão da nova formatação do instituto jurídico da promoção, no
âmbito das carreiras militares, foi no sentido de uniformizar o tratamento, firmando-se critério
isonômico, independentemente da graduação do militar. A esse respeito, ao discorrer sobre o
emprego do elemento teleológico na interpretação das leis, já advertira CARLOS
MAXIMILIANO (In: Hermenêutica e aplicação do direito. 19.ed. Forense. p. 128): 

As leis conformes no seu fim devem ter idêntica execução e não podem ser entendidas
de modo que produzam decisões diferentes sobre o mesmo objeto. Se o fim decorre de
uma série de leis, cada uma há de ser, quanto possível, compreendida de maneira que
corresponda ao objetivo resultante do conjunto. Os títulos, as epígrafes, o preâmbulo e
as exposições de motivos da lei auxiliam a reconhecer o fim primitivo da mesma. 

13. Afasta-se, portanto, do caso sob consulta, a exegese meramente gramatical
porquanto não reveladora do real alcance dos novos contornos estabelecidos a favor do instituto
da promoção nas carreiras militares, eis que, na visão sistemática do novo Estatuto dos Militares
do Estado de Minas Gerais, infere-se o desejo de se uniformizar o tratamento da matéria,
excluindo-se do cômputo da contagem do tempo o ano em que se deu a formatura, ou seja, o
denominado “ano-base”. Mais uma vez relembre-se o escólio do saudoso CARLOS
MAXIMILIANO (In: Op. cit., p. 100): 

Em conclusão: nunca será demais insistir sobre a crescente desvalia do processo filológico,
incomparavelmente inferior ao sistemático e ao que invoca os fatores sociais, ou o Direito
Comparado. Sobre o pórtico dos tribunais conviria inscrever o aforismo de Celso – Scire
leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem: “Saber as leis é conhecer-lhes,
não as palavras, mas a força e o poder”, isto é, o sentido e o alcance dos dispositivos. 
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14. Daí porque, a hermenêutica das expressões “a contar do ano-base” e “após o ano-
base”, ambas se referindo ao instituto da promoção por merecimento, há de se conduzir pelos
critérios teleológico e sistemático os quais sinalizam, no caso em exame, uniformidade de
tratamento entre as diversas graduações das carreiras militares. 

15. Em conseqüência, a evolução nas carreiras militares será uniforme e obediente ao
princípio da isonomia, vez que se excluirá da contagem o “ano-base” para todas as graduações.
Senão vejamos:

(i) Art. 184, parágrafo 1º, inciso I: 
ao posto de Tenente-Coronel, sucessivamente, a partir do décimo nono ano (inclui-se o
décimo nono ano) a contar do ano-base (exclui-se o ano-base), 1/5 (um quinto) dos
Majores existentes na turma; 
(ii) Art. 184, parágrafo 2º, inciso I: 
ao posto de Capitão, sucessivamente, a partir do nono ano (inclui-se o nono ano) a contar
do ano-base (exclui-se o ano-base), 1/5 (um quinto) dos 1ºs Tenentes existentes na turma; 
(iii) Art. 213, parágrafo 2º, inciso I: 
à graduação de Subtenente, sucessivamente, a partir do décimo nono ano (inclui-se o
décimo nono ano) a contar do ano-base (exclui-se o ano-base), 1/5 (um quinto) dos 1ºs
Sargentos existentes na turma.

16. Há de prevalecer, portanto, a exegese sistemática dos dispositivos legais acima
transcritos de sorte a que o instituto da promoção, reitere-se, tenha tratamento uniforme
excluindo-se, em todas as hipóteses legalmente previstas, da contagem correspondente o “ano-
base”. Sobre a técnica de interpretação adotando-se o processo tradicional e sistemático recorre-
se, novamente, a abalizada lição do Ministro CARLOS MAXIMILIANO: 

Aplica-se modernamente o processo tradicional, porém com amplitude maior do que a de
outrora: atende à conexidade entre as partes do dispositivo, e entre este e outras prescrições
da mesma lei, ou de outras leis; bem como à relação entre uma, ou várias normas, e o
complexo das idéias dominantes na época. A verdade inteira resulta do contexto, e não de
uma parte truncada, quiçá defeituosa, mal redigida; examina-se a norma na íntegra, e mais
ainda: o Direito todo, referente ao assunto. Além de comparar o dispositivo com outros afins,
que formam o mesmo instituto jurídico, e com os referentes a institutos análogos; força é,
também, afinal por tudo em relação com os princípios gerais, o conjunto do sistema em vigor.

CONCLUSÃO

Do que vem de ser exposto responde-se a consulta formulada no sentido de que a
exegese das expressões “a contar do ano-base” e “após o ano-base”, ambas se referindo ao
instituto da promoção por merecimento, há de ser formulada com fincas nos elementos
teleológico e sistemático, do que resulta a sinonímia das expressões. 

Em decorrência, as expressões “a contar do ano-base” e “após o ano-base”, contidas
no Estatuto dos Militares, possuem o mesmo significado jurídico razão pela qual, na sistemática
de apuração do tempo para a efetivação da promoção, o “ano-base” será excluído da contagem,
com o que se ratifica o Parecer nº 11415.2/08, emitido pela assessoria jurídica do Estado-Maior.

É como se submete à consideração superior. 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2008. 
SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO 

Consultor Jurídico-Chefe 
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O Advogado-Geral do Estado proferiu no Parecer abaixo o seguinte despacho:
“Aprovo.

Em 4.3.2009.”

PROCEDÊNCIA: Instituto Estadual de Florestas - IEF
INTERESSADOS: Procuradoria do Instituto Estadual de Florestas
NÚMERO: 14.897
DATA: 4 de março de 2009
EMENTA: DIREITO AMBIENTAL – PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA –

APURAÇÃO DE INFRAÇÃO A NORMAS AMBIENTAIS –
COBRANÇA DE MULTA - PRAZOS DECADENCIAL E
PRESCRICIONAL – LEI ESTADUAL 14.309/2002 E DECRETO
ESTADUAL 44.844/2008 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO –
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008 –
RERRATIFICAÇÃO DO PARECER AGE Nº 14.556/2005.

RELATÓRIO

A Procuradoria do Instituto Estadual de Florestas solicita seja examinada a
possibilidade de edição de decreto, “suplementando o Decreto Estadual nº 44.844, de 26.6.2008,
que estabelece normas para licenciamento ambiental e autorização ambiental de funcionamento,
tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e
estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação de penalidades” quanto ao
prazo prescricional para cobrança judicial de débitos florestais.

Justifica a consulta o fato de que, após a emissão do Parecer AGE nº 14.556/2005,
concluindo pelo prazo prescricional de 10 anos para a cobrança judicial de débitos florestais,
sobreveio o Decreto Federal nº 6.514/2008, no qual está previsto prazo prescricional de cinco
anos para a ação da administração, tendente a apurar prática de infrações contra o meio ambiente
(art. 21), ao que se acresce o entendimento jurisprudencial, fixando também o prazo prescricional
de cinco anos.

PARECER
O objeto da consulta cinge-se ao exame da viabilidade de acrescer, ao Decreto

Estadual nº 44.844/2008, regras sobre o prazo para a Administração cobrar judicialmente débitos
florestais, considerando a previsão do Decreto Federal 6.514/2008, posterior à publicação do
Parecer AGE nº 14.556/2005, e também a orientação jurisprudencial a respeito.

1. DAS CONCLUSÕES DO PARECER AGE Nº 14.556/2008

O Parecer AGE nº 14.556/2005, após afastar a incidência, no âmbito estadual, de Lei
Federal nº 9.873/99, que fixa prazo “prescricional” de cinco anos para ação punitiva da
Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, enfoca a
questão do prazo para atuação da Administração Pública Estadual em dois momentos, com as
seguintes conclusões: 



PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E PEÇAS PROCESSUAIS

230

1. Quanto ao prazo para o exercício do poder de polícia ambiental, com o fim de
apurar a prática de infração contra o meio ambiente, define tratar-se de prazo de
natureza decadencial. À míngua de norma específica no âmbito estadual, pela
incidência do prazo decenal fixado como regra geral no novo Código Civil Brasileiro –
art. 205); e
2. Após fixada a penalidade cabível, inicia-se o prazo prescricional, também decenal,
para cobrança forçada dos valores devidos, observadas as regras de transição do art.
2.028 do mesmo Código Civil. 

2. DA PREVISÃO DE PRAZO “PRESCRICIONAL” PARA APURAÇÃO DE PRÁTICA
DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS NO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008

Os artigos 21 e 22 do Decreto Federal nº 6.514, de julho de 2008 praticamente
reproduzem os arts. 1º e 2º da Lei Federal nº 9.873/99. Assim, em rigor, o advento do Decreto
6.514/2008 não interfere nas conclusões do Parecer 14.556/05, porque editado quando em vigor
a mencionada lei federal, tanto que afastou sua aplicabilidade e concluiu pela incidência da regra
geral do art. 205 do Código Civil Brasileiro.

Embora o Decreto Federal fixe prazo prescricional de cinco anos para a ação da
administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, cuida-se, na ótica
do Parecer AGE 14.556/2008, de prazo decadencial, por se referir ao exercício do poder de polícia
ambiental. 

As conclusões de mencionado parecer, quanto aos prazos decadencial (exercício do
poder de polícia ambiental) e prescricional (cobrança forçada dos valores devidos após fixação
da penalidade cabível) encontra eco na doutrina e na orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.

No Direito Tributário, o lançamento serve de marco divisor entre a decadência e a
prescrição, visto que, “Constituído o crédito tributário pelo lançamento, cessa a cogitação de
decadência para iniciar-se a cogitação de prescrição. Onde termina a primeira, começa
imediatamente a segunda, sem qualquer hiato”, nas palavras do professor Kiyoshi Harada (In:
Decadência e prescrição. Extraído do sítio eletrônico Universo Jurídico – www.uj.com.br). 

Colhe-se o mesmo sentido no seguinte julgado do STJ, envolvendo direito tributário,
cujo raciocínio deve ser feito na espécie:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PRAZOS PRESCRICIONAL E
DECADENCIAL. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 
(...)
2. O Código Tributário Nacional estabelece três fases acerca da fruição dos prazos
prescricional e decadencial referentes aos créditos tributários. A primeira fase estende-
se até a notificação do auto de infração ou do lançamento ao sujeito passivo - período
em que há o decurso do prazo decadencial (art. 173 do CTN); a segunda fase flui dessa
notificação até a decisão final no processo administrativo - em tal período encontra-se
suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN) e, por conseguinte,
não há o transcurso do prazo decadencial, nem do prescricional; por fim, na terceira fase,
com a decisão final do processo administrativo, constitui-se definitivamente o crédito
tributário, dando-se início ao prazo prescricional de cinco (5) anos para que a Fazenda
Pública proceda à devida cobrança, a teor do que dispõe o art. 174 do CTN, a saber: "A
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ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data
da sua constituição definitiva." Precedentes. 
3. Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos prescricional
e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado
do recurso é que tem início a contagem do prazo de prescrição previsto no art. 174 do
CTN. Destarte, não há falar em prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal. 
4. Na hipótese dos autos, o lançamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos em relação
aos fatos geradores questionados, não decorrendo, pois, o prazo decadencial previsto no
art. 173 do CTN. 
Em seguida, o contribuinte foi notificado do auto de infração em 7 de maio de 1981 (fls.
44/55), impugnando o lançamento do crédito tributário (fls. 56/67). Após, foi proferida
decisão administrativa às fls. 195/199, e, posteriormente, acórdão pelo Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 200/203), tendo sido o contribuinte notificado
da decisão em 23 de setembro de 1992 (fl. 40). A partir dessa data, então, o crédito
tributário foi definitivamente constituído, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo
prescricional previsto no art. 174 do CTN. Por sua vez, a execução fiscal foi ajuizada em
22 de janeiro de 1993 e a citação da empresa ocorreu em 11 de junho de 1993 (fl. 245)
e a do sócio embargante em 26 de maio de 1997 (fl. 245). Assim, não se implementou a
prescrição, tampouco a decadência. 
5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp 706.175/RS - RECURSO
ESPECIAL 2004/0168151-3 - RELATORA MINISTRA DENISE ARRUDA -
PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento 07.08.2007 - Data da Publicação/Fonte DJ
10.09.2007, p. 190) (Destaquei) 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais adota essa mesma posição. A propósito do
tema, entre outros julgados: 

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL
- INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA -
PRESCRIÇÃO DA PRÓPRIA PRETENSÃO. - Havendo a notificação do auto de
infração, não se fala em decadência, mas, tão-somente, em prescrição, cujo prazo inicia
sua contagem após a data da inscrição definitiva. - É de se reconhecer a prescrição da
própria pretensão de exigência do crédito de natureza não-tributária quando ultrapassado
o prazo de 5 (cinco) anos, a que alude o Decreto n. 20.910, de 1932.” Apelação Cível nº
1.0079.06.266107-3/001, Relator Silas Vieira, DOMG de 2/12/2008)

EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA POR ATO ILÍCITO
DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO
CONFIGURADAS. 
É entendimento pacificado em nossos tribunais que, constituído o crédito decorrente de
multa administrativa ou o tributário, através da notificação pelo auto de infração, não
mais se fala em decadência, mas em prescrição, cujo prazo inicia-se após a data da
inscrição definitiva. 
A prescrição dos créditos não-tributários é regulada pelo Decreto 20. 910, de 1932, e
ocorre em cinco (5) anos. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0625.05.049267-1/001 -
COMARCA DE SÃO JOÃO DEL-REI - RELATOR DESEMBARGADOR WANDER
MAROTTA - Data do Julgamento: 30.10.2007 - Data da Publicação: 18.12.2007)
(Destaquei) 

Portanto, escorreita a distinção tão bem esclarecida no Parecer AGE 14.556/2005,
entre prazo decadencial e prescricional, conforme o momento de constituição do crédito e de sua
cobrança. 
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3. DA FIXAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – POSIÇÃO DO STF

Resta, então, definir o prazo decadencial para o exercício do poder de polícia
ambiental. Nesse ponto, com a devida vênia do entendimento fixado no Parecer AGE Nº
14.556/2005, adota-se a orientação dos tribunais superiores. Tal como no Decreto federal
6.514/2008, fixa-o em cinco anos.

O Ministro Carlos Ayres Britto, no MS 24.448/DF, ao cuidar do tema “decadência” e
tentar definir um “tempo médio” que atenda ao desejado critério da razoabilidade, fixa o prazo
decadencial em cinco anos para o caso de controle externo pela Corte de Contas, cuja
interpretação nos parece adequada para a espécie. Vejamos trecho de seu voto: 

24. É dizer, então: partindo do fundamento de que a pretensão anulatória de qualquer um do
povo, frente aos atos administrativos ilícitos ou danosos, não deve ser diversa daquela do
Poder Público para ver os particulares jungidos a ele, Poder Público, o renomado autor
entende que o parágrafo 3º do artigo 6º da Lei nº 4.717/65 é de ser interpretado à luz dessa
ponderação. Daí arrematar: 
“O prazo de cinco anos, que é o prazo prescricional previsto na Lei da Ação Popular, seria,
no meu entender, razoável e adequado para que se operasse a sanação da invalidade e, por
conseqüência, a preclusão ou decadência do direito e da pretensão de invalidar, salvo nos
casos de má-fé dos interessados. (SILVA, Almiro do Couto. Prescrição quinquenária da
pretensão anulatória da administração pública com relação a seus atos administrativos.
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.204, p. 21-31, abr./jun. 1996).

A esse, o Ministro acresce vários outros prazos. Segundo ele, de forma convergente
quanto à razoabilidade desse tempo médio, são previstos em leis e na própria Constituição da
República outros prazos de cinco anos, quais sejam: o art. 54 da Lei Federal 9.784/99; os arts. 173
e 174 do Código Tributário Nacional; o art. 19 do ADCT da CR/88; os arts. 183 e 191, também
da Constituição de 1988 (usucapião extraordinário).

O professor Celso Antônio Bandeira de Mello reconsiderou sua posição para adotar
entendimento nessa mesma linha, no sentido de que, faltando regra específica que disponha de
modo diverso, o prazo deverá ser o de cinco anos, considerando ser uma “constante nas
disposições gerais estatuídas em regras de Direito Público, quer quando reportadas ao prazo
para o administrado agir, quer quando reportadas ao prazo para a Administração fulminar seus
próprios atos.” (In: Curso de direito administrativo. 23.ed. p. 1.018).

Com essas razões, pensamos deva ser observado o prazo decadencial de cinco anos
para que a Administração Pública Estadual promova a apuração de prática de infração a norma
de direito ambiental, a contar da data que tiver conhecimento dela, em conformidade com o art.
57 da Lei Estadual 14.309/2002, in verbis:

“Art. 57. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio,
sob pena de responsabilidade funcional, sem prejuízo de outras sanções civis e penais
cabíveis.”
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4. MARCO PARA INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL

O Decreto estadual 44.844/08 autoriza os servidores credenciados para realizar a
fiscalização e lavrar autor de infração, a aplicarem, fundamentadamente, a penalidade cabível
(art. 27, §§ 1º e 2º). O autuado deverá ser notificado e terá prazo para apresentação de defesa. Se
apresentada esta, inicia-se o procedimento para apuração do auto de infração que culminará com
o julgamento do recurso, cuja decisão é irrecorrível, na forma do arts. 33 a 46 do citado Decreto.

Prevê, também, o Decreto Estadual:

“Art. 32. Não sendo possível a autuação em flagrante, o autuado será notificado,
pessoalmente ou interposta pessoa, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama, por publicação no Órgão Oficial dos Poderes do Estado ou mediante qualquer
outro meio que assegure a ciência da autuação. 

Parágrafo único. Para produzir efeitos, a notificação por via postal independe do recebimento
pessoal do interessado, sendo suficiente que a correspondência seja entregue no endereço por
ele indicado ou no local da infração. 

Art. 33. O autuado poderá apresentar defesa dirigida ao órgão ou entidade responsável
pela autuação, no prazo de vinte dias contados da notificação do auto de infração, lhe
sendo facultada a juntada de todos os documentos que julgar convenientes à defesa,
independente de depósito prévio ou caução.”

[...] 

“Art. 48. As multas previstas neste Decreto deverão ser recolhidas no prazo de vinte dias
da notificação da decisão administrativa definitiva, ressalvadas as hipóteses previstas no
art. 47 e desde que acatada a proposta de assinatura de Termo de Compromisso. 

§ 1º Na hipótese de apresentação de defesa ou recurso, as multas deverão ser recolhidas
no prazo de vinte dias, contados da notificação da decisão administrativa definitiva, sob
pena de inscrição em dívida ativa.”(Grifamos)

Com a notificação prevista no art. 32, inicia-se, portanto, o prazo prescricional para a
Administração cobrar a multa. Esse é o marco divisor entre o prazo decadencial para apuração da
infração e o prazo prescricional para cobrança judicial.

Se o autuado apresentar defesa, inicia-se o procedimento administrativo, durante o
curso do qual não corre a decadência nem a prescrição. Esta começa a fluir somente a partir da
notificação da decisão administrativa definitiva, nos termos do Decreto 44.844/2008.

5. DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA COBRANÇA FORÇADA –
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL

Quanto ao prazo prescricional, de acordo com a posição pacífica do STJ, aplica-se a
“prescrição qüinqüenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, às ações de cobrança de
multa administrativa decorrente de ilícito ambiental” com fundamento no princípio da
igualdade. (REsp nº 1. 623.023/RJ, relatora Ministra ELIANA CALMON). 

No mesmo sentido:

REsp 1.063.128/SP – Relatora: Ministra Eliana Calmon. 2ª Turma. DJe 17/11/2008.
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“Ementa: ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL – ARTS. 165, 458 E 535 DO
CPC – VIOLAÇÃO NÃO OCORRIDA – MULTA AMBIENTAL – IBAMA –
PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. (...)

2. Aplica-se a prescrição qüinqüenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, às
ações de cobrança de multa administrativa decorrente de ilícito ambiental.

3. Recurso especial parcialmente provido, para acolher a exceção de pré-executividade
e julgar extinta, com resolução do mérito, a execução fiscal.” (Grifos nossos)

“ADMINISTRATIVO. EXECUTIVO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO. ARGÜIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. ORIENTAÇÃO DESTA
CORTE.

I - Consoante posicionamento do STJ, a prescrição das ações judiciais para a cobrança
de multa administrativa ocorre em cinco anos, à semelhança das ações pessoais contra a
Fazenda Pública, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Em face da ausência de
previsão expressa sobre o assunto, o correto não é a analogia com o Direito Civil, por se
tratar de relação de Direito Público. Precedentes: REsp nº 905932/RS, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, DJ de 28.06.2007; REsp nº 447.237/PR, Rel. Min. FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, DJ de 10.05.2006, REsp nº 539.187/SC, Rel. Min. DENISE
ARRUDA, DJ de 03.04.2006 e REsp nº 436.960/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ
de 20.02.2006.

II - Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na
cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no
que se refere às dívidas passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade, corolário
do princípio da simetria (AgRg no Ag nº 957.840/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ
de 25.03.2008).

III - Agravo regimental improvido.

(AgRg no Resp 1.061.001/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1ª Turma, julgado em
09/09/2008, DJ 06/10/2008) (Destacamos)

Confiram-se ainda: Resp 1.057.477/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma,
julgado em 04/09/2008, DJ 02/10/2008. Resp 714.756/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª
Turma, julgado em 07/02/2006, DJ 06/03/2006; Resp 539.187/SC, Rel. Ministra Denise Arruda,
1ª Turma, julgado em 21.02.2006, DJ 03/04/2006; Resp 444.646/RJ, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, 2ª Turma, julgado em 23/05/2006, DJ 02/08/2006.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, ratificam-se os fundamentos do Parecer AGE 14.556/2005, relativamente
à natureza decadencial do prazo para o exercício do poder de polícia administrativa com o fim de
apurar prática de infração ambiental, e prescricional para a cobrança do crédito não-tributário.

Quanto à fixação desses prazos, decadencial e prescricional, com a devida vênia, é de
se adotar a orientação jurisprudencial para afastar a conclusão pela incidência do Código Civil à
espécie e fixá-los em cinco anos, cada qual, nos termos das razões expendidas.

Considerando não haver nenhum dispositivo de lei estadual que preveja prazo
decadencial para exercício de poder de polícia ambiental ou prescricional para a cobrança de
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multa administrativa, sugere-se, nos exatos contornos da consulta formulada, a inclusão de
dispositivos na Lei Estadual nº 14.309/2002, nos termos seguintes:

Decai em cinco anos a ação da Administração Pública Estadual objetivando a apurar
a prática de infrações contra o meio ambiente, a contar da data em que a autoridade ambiental
delas tiver conhecimento, iniciando-se com a lavratura do auto de infração. 

Prescreve em cinco anos a ação para cobrança do crédito decorrente de imposição de
multa administrativa ambiental, a contar da notificação da decisão administrativa definitiva.

À consideração superior.

Belo Horizonte, em 3 de março de 2009.

NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA

Procuradora do Estado
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O Advogado-Geral do Estado proferiu no Parecer abaixo o seguinte Despacho: 

“Aprovo. 
Em 12.3.2009.”

PROCEDÊNCIA: Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Minas Gerais 
INTERESSADO: Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Minas Gerais 
NÚMERO: 14.902 
DATA: 12 de março de 2009 
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – MILITAR – ACIDENTE FATAL NO

TRAJETO PARA O TRABALHO – PLEITO ADMINISTRATIVO DE
CONCESSÃO DE PENSÃO ACIDENTÁRIA – DIVERGÊNCIA ENTRE
PARECERES DA ASSESSORIA JURÍDICA DA SEF – UNIFICAÇÃO
DE ENTENDIMENTO. 

RELATÓRIO

Foi encaminhado a esta Consultoria Jurídica, de ordem do Assessor Jurídico-Chefe,
José Henrique Righi Rodrigues, o Oficío AJ/SEF nº 005/09 e AJ/SEF nº 030/08, solicitando
análise e manifestação acerca de matéria previdenciária cujo entendimento apresenta divergência
na Assessoria Jurídica da Pasta consulente. 

Acompanham o ofício, os pareceres conflitantes, além das pastas contendo pleitos de
concessão de pensão acidentária pelos cônjuges sobreviventes, bem como histórico completo dos
acidentes, tais como laudos médicos, boletins de ocorrências e pareceres internos favoráveis à
concessão do pleito. 

Pois bem, os pareceres anteriores exarados nos idos de 2005, especificamente aqueles
que acompanham a consulta, sendo de numeração 3460 e 3710, ambos elaborados pela
Assessoria Jurídica da SEF, opinaram favoravelmente pela concessão da pensão acidentária com
amparo na legislação federal e estadual aplicável a espécie, vindo a concluir: 

“Tendo em vista as provas dos autos e os depoimentos das testemunhas, pode-se
concluir que o sargento se deslocava de sua residência para o trabalho, encontrava-se
fardado na hora do acidente e que o mesmo iria prestar serviço poucos minutos mais
tarde. Portanto, o acidente veio a ocorrer em horário e local compatíveis com o
estabelecido na escala de serviço. 

Assim, restou tipificada a comprovação de que o Sargento da PM, faleceu em
conseqüência do acidente automobilístico, quando se dirigia para o cumprimento de
suas funções, condição esta determinante para que haja a concessão da pensão
acidentária”. 

Doutra ponta, o recente parecer jurídico de nº 005/2008, opinou de forma diversa
descartando a concessão da pensão acidentária: 

“...a previsão de concessão de pensão acidentária cinge-se, em nível estadual, aos casos
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de acidente havido “no desempenho de suas funções ou no estrito cumprimento do
dever”. Nenhuma menção se faz, portanto, às ocasiões em que o servidor se encontra em
trânsito, deslocando-se para o seu local de trabalho, para dar início à sua jornada, ou em
retorno para a sua residência, após a conclusão desta.(...)Com efeito, inexiste em nosso
sistema jurídico qualquer comando originado em norma superior apto a determinar que
devam ser estendidas às horas “in itinere” as mesmas disposições e os mesmos direitos
decorrentes de eventos sucedidos no curso da jornada normal de trabalho. Além disso,
cuida-se de instituto para o qual inexiste uma definição legal aplicável ao Direito de uma
maneira geral....”. 

É o breve relatório. Opina-se. 

PARECER

O impasse objeto da consulta foi gerado pelos pedidos administrativos de
percebimento de pensão acidentária formulado por familiares de militares falecidos em
decorrência de acidentes automobilísticos no percurso residência/trabalho.

Ressalte-se que a praxe da Administração Pública Estadual em casos análogos têm
sido a concessão da pensão acidentária aos familiares com espeque na legislação aplicável e nos
pareceres favoráveis até então emitidos. 

Analisando os pareceres citados, nota-se haver argumentos sustentáveis de ambos os
lados. No entanto, é imperativo uniformizar a operacionalização no âmbito da Administração
Pública Estadual. 

A priori, insta delinear que a questão é de cunho eminentemente previdenciário, ramo
autônomo do Direito devendo ser de pronto afastada a analogia ou aplicação dos conceitos e
institutos próprios do Direito do Trabalho ou mesmo do Direito Administrativo. 

O falecimento do servidor gera a chamada pensão por morte, tecnicamente
denominada de pensão previdenciária, sobre a qual dispõe a Lei Complementar 64/02, custeada
por meio de desconto em folha de pagamento do servidor enquanto vivo. 

Já o falecimento do servidor verificado no desempenho de suas funções, ou no estrito
cumprimento do dever, gera a chamada pensão acidentária, cuja natureza é indenizatória, nos
termos da Lei Estadual nº 9.863, de 12 de outubro de 1988. 

A Constituição da República proclama, no art. 24, inciso XII, competir à União e aos
Estados legislar concorrentemente sobre “previdência social, proteção e defesa da saúde”.

A norma federal dispondo acerca do regime geral que rege os Planos de Benefícios
da Previdência Social no âmbito da Administração Pública é aquela veiculada na Lei 8.213 de
24.7.1991. 

Paralelamente, os Estados detêm competência para suplementar a legislação federal
no âmbito das normas gerais (art. 24, §§1º e 2º,CF). 
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E o Estado de Minas Gerais, dentro da sua competência para, com esteio na
Constituição, no específico exercício da competência para suplementar as normas a respeito de
previdência social, editou norma interna para disciplinar o procedimento de concessão de pensão
acidentária, qual seja, a Lei nº 9.683/1988. 

A Constituição do Estado de Minas Gerais prevê em seu artigo 10, §1º que “no
domínio da legislação concorrente, o Estado exercerá: I- competência suplementar; II -
competência plena, quando inexistir lei federal sobre normas gerais, ficando suspensa a eficácia
da lei estadual no que for contrário a lei federal superveniente.” 

A doutrina de ALEXANDRE DE MORAES ensina que “o Estado-membro possui
competência concorrente suplementar e que engloba a possibilidade de o Estado-membro atuar
de forma complementar ou supletiva no tocante à União, nas matérias discriminadas no art. 24
da Constituição Federal”. (Direito Constitucional. 24.ed. Atlas. p. 311). 

No que pertine aos acidentes de trabalho a Lei Federal 8.213/91 reza que:

“Art. 21. Equiparam-se também ao acidente de trabalho, para efeitos desta Lei: (...) 
IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho: (...) 
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que
seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.” 

Já a Lei Estadual 9.683/88, dispõe em seu artigo 1º: 

“A pensão é acidentária quando o servidor público estadual, civil ou militar, falecer em
conseqüência de acidente verificado no desempenho de suas funções, ou no estrito
cumprimento do dever legal” 
§1º - Acidente, para os efeitos desta lei, é o evento danoso que resulte de causa externa,
imprevista ou fortuita, determinando, mediata ou imediatamente, a morte do servidor”. 
§2º - equiparam-se a acidente: 
I – a agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício de suas atribuições; 
II – a morte presumida pelo desaparecimento do servidor, quando em serviço, assim
declarada por decisão judicial”. 

Sendo a tese central do parecer 005/2008 a questão da abordagem do Direito do
Trabalho com relação às chamadas horas in itinere, reconhecido como o tempo de deslocamento
do empregado de sua residência até o local de trabalho, - hipótese em que não se configura tempo
à disposição e, portanto, não se contabiliza para fins de jornada de trabalho, é de se ceder a
palavra ao professor MAURÍCIO GODINHO DELGADO, na obra Curso de Direito do Trabalho,
ao dispor sobre o tempo de deslocamento: “o critério de tempo deslocamento têm sido acolhido,
na qualidade de regra geral, pela legislação acidentária do trabalho”. (Op. cit., 4.ed. LTR.  p. 839). 

A propósito, jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho reconhece tal
acolhimento:

HORAS EXTRAS – ACIDENTE DE TRABALHO NO TEMPO DE
DESLOCAMENTO DO EMPREGADO – Em que pese a Lei previdenciária considere
acidente do trabalho o sofrido no percurso, pelo empregado, do trabalho para sua
residência (alínea "d" do inciso IV do artigo 21 da Lei 8213-91), não há dúvida de que
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este tempo de deslocamento somente é incluído na jornada de trabalho nas hipóteses do
artigo 58 da CLT, parágrafo segundo, segunda parte. (TRT 9ª R. – Proc. 01122-2002-
670-09-00-4 – (16569-2005) – Relª Juíza Sueli Gil El-rafihi – DJPR 05.07.2005) 

O Superior Tribunal de Justiça entende da mesma maneira, como se vê no julgamento
do Resp 21282/SP, tendo como relator o Ministro Helio Mosimann, publicado no DJ 22.03.1993:

“ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTARIA. TERMO INICIAL DO BENEFICIO. LAUDO PERICIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. - O BENEFICIO DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTARIA, DECORRENTE DE
ACIDENTE NO TRAJETO, E CONCEDIDO A PARTIR DA PERICIA FEITA EM
JUIZO, QUE CONSTATOU A INCAPACIDADE.”

O Anuário Estatístico da Previdência Social do ano de 2007, em sua Seção IV que
dispõe acerca dos Acidentes de Trabalho, explica: 

“Consideram-se acidente do trabalho a doença profissional e a doença do trabalho.
Equiparam-se também ao acidente do trabalho: o acidente ligado ao trabalho que,
embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a ocorrência da
lesão; certos acidentes sofridos pelo segurado no local e no horário de trabalho; a doença
proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade; e o
acidente sofrido a serviço da empresa ou no trajeto entre a residência e o local de
trabalho do segurado e vice-versa.” 

Portanto, segundo a legislação previdenciária, o acidente de percurso é equiparável
ao acidente do trabalho. 

Superada a discussão neste particular, analisa-se a questão sob dois prismas. O
primeiro é da observância ao regime geral, pelo qual o acidente ocorrido durante o deslocamento
do servidor de sua moradia até o trabalho, traduz em acidente de trabalho, portanto ensejando a
concessão da pensão previdenciária. E mesmo, silente a lei estadual anterior, a prevalência da
norma geral federal e sua diretriz acerca da abrangência do conceito de acidente de trabalho,
sepultaria a questão. 

Neste sentido o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no julgamento da ADIN
nº 903-6/MG, publicada no DJ de 24.10.2007, tendo como Relator o Ministro Celso de Mello:
“enquanto não sobrevier a legislação de caráter nacional, é de admitir um espaço aberto à livre
atuação normativa do Estado-membro, do que decorre a legitimidade do exercício por essa
unidade federada, da faculdade jurídica que lhe outorga o art, 24, §3º da Carta Política.”

Assim, conclui-se ser temporária a competência dada aos Estados-membros, pois a
qualquer tempo poderá a União exercer sua competência editando lei federal sobre normas gerais. 

Além disso, a lei federal é superveniente à lei estadual, e a aplicação desta última não
pode significar um retrocesso social em detrimento das disposições contidas no regime geral. O
sentido maior da Constituição Federal é a prevalência e garantia da dignidade da pessoa humana.
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GILMAR FERREIRA MENDES, em seu Curso de Direito Constitucional, leciona que:

“aspecto polêmico referido à vinculação do legislador aos direitos fundamentais diz com
a chamada proibição de retrocesso. Quem admite tal vedação sustenta que, no que
pertine a direitos fundamentais que dependem de desenvolvimento legislativo para se
concretizar, uma vez obtido certo grau de sua realização, legislação posterior não pode
reverter as conquistas obtidas. A realização do direito pelo legislador constituiria, ela
própria, uma barreira para que a proteção atingida seja desfeita sem compensações.”

(Op. cit., 2.ed. Saraiva. p. 246)

CANOTILHO faz coro ao princípio da proibição do retrocesso social: 

“o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas
legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais
quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou
compensatórios, se traduzam na prática numa, anulação, revogação ou, aniquilação pura
e simples desse núcleo essencial”. (Fundamentos da Constituição. Coimbra: Almeida,
1991. p. 131) 

No âmbito administrativo impera o princípio da legalidade, de forma que a
Administração Pública não tem vontade própria, podendo agir apenas dentro dos limites legais,
posto não haver liberdade para fugir.

Dentro deste mesmo prisma, deve ser ainda relevada a particularidade do servidor em
comento, qual seja, militar amparado pelo Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais,
disposto pela Lei estadual nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, na redação dada pela Lei
Complementar estadual nº 95, de 17 de janeiro de 2007. 

O citado regulamento dispõe, em seu Capítulo III, acerca da Função Policial-Militar: 

“Art. 14. Função policial-militar é exercida por oficiais e praças da Polícia Militar, com
a finalidade de preservar, manter e restabelecer a ordem pública e segurança interna,
através das várias ações policiais ou militares, em todo o território do Estado. 
Art. 15. A qualquer hora do dia ou da noite, na sede da Unidade ou onde o serviço o
exigir, o policial-militar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe for confiada

pelos seus superiores hierárquicos ou impostos pelas leis e regulamentos. (g.n.)”

Destarte, diante da premissa estatutária de que o munus do policial-militar estende-se
“a qualquer hora do dia ou da noite”, basta supor que se durante o trajeto de sua residência ao
trabalho, encontrando-se inclusive fardado, e, muitas vezes, dentro da viatura policial, depara-se
com um assalto, v.g., o militar não pode se furtar ao desempenho de suas funções, mesmo não
tendo recebido ordens específicas para agir, posto que tem o dever de agir. 

Dito isto, passa-se a analisar a questão sob o enfoque do segundo prisma, qual seja,
do amparo à pretensão dos familiares ao percebimento da pensão acidentária pela lei estadual.
Noutras palavras, deve-se perquirir se nas definições dadas pela norma jurídica podem se
enquadrar os acidentes fatais ocorridos com os militares no deslocamento ao trabalho. 
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A lei deve ser interpretada segundo o seu espírito, consoante os valores que pretendeu
ressaltar e guardar. E a função da norma em apreço não é outra senão oferecer amparo e
recompensa à família daqueles que perdem a vida em conseqüência da dedicação que prestaram
em favor da coletividade, no desempenho de suas atividades públicas. 

Dentro das regras vigentes de hermenêutica, a interpretação legal há de seguir a lógica
do razoável, ser racional, não conduzir a absurdos. 

Não se pode deixar levar o aplicador da lei pelo sentido meramente gramatical das
palavras que compõem o enunciado da norma. Mesmo porque o texto ora analisado admite
plenamente uma interpretação que ampare o pleito dos familiares dos militares falecidos.

A preposição “no desempenho da função” poderia muito bem ser substituída por outra
expressão gramatical que carregaria em si uma gama maior de possibilidades: “em razão de
desempenho da função”. De fato, não se pode prescindir a interpretação da ratione legis apenas e
tão somente por entender que a escolha de uma preposição é determinante e o fator mais
importante na descoberta da vontade legal. 

O dispositivo legal deve ser submetido à investigação de seu alcance racional, justo,
salutar, consoante aos valores que a sociedade, através do legislador, quis premiar, proteger ou garantir. 

Por outro vértice, no âmbito da forma da hermenêutica sistemática, a interpretação
deve levar em conta as legislações aplicáveis sobre determinado tema como um todo, como no
caso em particular, em que a lei federal superveniente é mais abrangente que a lei estadual. 

CARLOS MAXIMILIANO adverte:

“As leis conformes no seu fim devem ter idêntica execução e não podem ser entendidas

de modo que produzam decisões diferentes sobre o mesmo objeto. Se o fim decorre de

uma série de leis, cada uma há de ser, quanto possível, compreendida de maneira que

corresponda ao objetivo resultante do conjunto. Os títulos, as epígrafes, o preâmbulo e

as exposições de motivos da lei auxiliam a reconhecer o fim primitivo da mesma.”

(Hermenêutica e aplicação do direito. 19.ed. Forense. p. 128)

CONCLUSÃO

Pelo exposto, ante a consulta formulada, opina esta Consultoria pela concessão da
pensão acidentária nos moldes já praticados pela Administração Pública Estadual, diante da
observância do regime geral disposto na Lei Federal nº 8.213/91 em consonância à Lei Estadual
nº 9.683/88, enquadrando-se a hipótese da consulta na definição legal de acidente de trabalho e
conferindo a seus dependentes o direito de perceber a pensão acidentária. 

Ratifica-se o entendimento final dos pareceres de número 3460/2005 e 3710/2005
elaborados pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Fazenda. 

À consideração superior. 
Belo Horizonte, 09 de março de 2009.

ANA PAULA MUGGLER RODARTE 
Procuradora do Estado 
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O Advogado-Geral do Estado proferiu no Parecer abaixo o seguinte despacho: 

“Aprovo.
Em 22.04.2009.”

PROCEDÊNCIA: Secretaria de Estado da Educação 
INTERESSADOS: Assessoria Jurídica e Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos da

Secretaria de Estado da Educação 
PARECER Nº: 14.917 
DATA: 23 de abril de 2009 
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MAGISTÉRIO – AFASTAMENTO

DA DOCÊNCIA – ART. 152 DA LEI ESTAUAL 7.109/77 C/C ART. 2º DA
LEI 8.980/95 – NÃO-RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA DE 1988 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS – ART. 5º, § 1º DA CR/88 – NOTA JURÍDICA 012-
1/09/AJ/SEE. 

RELATÓRIO 

Cuida-se de expediente oriundo da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da
Educação. Exarada a Nota Jurídica nº 012-1/09, encaminhou-se o expediente a esta Casa,
considerando as repercussões noticiadas pela Consulente, Subsecretaria de Gestão de Recursos
Humanos. 

A indagação circunscreve-se à possibilidade de a Administração estender o benefício
mencionado no art. 152 da Lei Estadual nº 7.109/77 a professoras, diante de sua limitação a
“ocupante de cargo do magistério do sexo masculino”, contida no art. 2º da Lei Estadual 8.980/85. 

Noticia-se a existência de inúmeras ações judiciais com provimentos favoráveis às
professoras que preencham os requisitos legais, por se tratar de discriminação desarrazoada e
incompatível com a ordem constitucional vigente. 

O aumento do número de requerimentos formulados por professoras se deve ao fato
de que, a partir da Emenda à Constituição Federal nº 20/98, passou-se a exigir, para a
aposentadoria voluntária, além do tempo de contribuição, o requisito idade, o que obriga as
mulheres, ainda após o implemento de 25 anos de docência, que aguardem o advento da idade,
de 50 anos (art. 40, III, “a” e art. 40, § 5º da CR/88). 

Assim situado o tema, passamos à sua análise. 

PARECER

Trata-se de indagação sobre a possibilidade de a Administração Pública Estadual
deixar de conferir eficácia à restrição contida no art. 2º da Lei 8.980/85 e, via de consequência,
atender a requerimento formulado por professora com base no art. 152 da Lei 7.109/77, os quais
preveem: 

“Art. 2º O disposto no artigo 152 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977, só se aplica

a ocupante de cargo do magistério do sexo masculino.” 
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“Art. 152. O professor que houver completado 45 (quarenta e cinco) anos de idade e

contar 25 (vinte e cinco) anos de regência terá direito ao exclusivo exercício das

atribuições do módulo 2, previsto no artigo 13 desta Lei ou, a critério do Sistema, de

outras, necessárias ao funcionamento da escola.”

O art. 13 da Lei 7.109/77 dispõe: 

“Art. 13. São atribuições específicas: 

I - de Professor, o exercício concomitante dos seguintes módulos de trabalho: módulo 1:

regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: elaboração de

programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento escolar, recuperação

dos alunos, reuniões, auto-aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no

âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem, como da

ação educacional e participação ativa na vida comunitária da escola;”

A Nota Jurídica 012-1/09, da Assessoria Jurídica da SEE, fundamenta-se na não-
recepção da discriminação imposta pelos arts. 152 e 2º das Leis Estaduais nºs. 7.109/77 e
8.980/85 em face do que dispõe o art. 5º, I, da Constituição da República de 1988, bem assim em
posição consolidada no TJMG a respeito da matéria, no sentido de que “a distinção feita pelas
Leis Estaduais nº 7.109/1977 e 8.980/1985 entre servidores do sexo feminino e masculino fere o
princípio da isonomia”. E conclui:

“À vista do exposto, não vemos obstáculo a que a Administração Pública promova, ela

mesma, independentemente de pronunciamento judicial, a extensão do benefício

mencionado neste expediente aos servidores docentes do sexo feminino que preencherem

os requisitos e condições previstas no art. 152 da Lei Estadual nº 7.109/1977.”

Acertada, a nosso ver, a conclusão exarada na Nota Jurídica 012-1/09. 

Ingo Wolfgang Sarlet, em relação à vinculação dos órgãos administrativos (Poder
Executivo) aos direitos fundamentais, trazendo a lume lição de J. J. Gomes Canotilho, preleciona: 

“No que diz com a relação entre os órgãos da administração e os direitos fundamentais, no

qual vigora o princípio da constitucionalidade imediata da administração, a vinculação aos

direitos fundamentais significa que os órgãos administrativos devem executar apenas as

leis que àqueles sejam conformes, bem como executar estas leis de forma constitucional,

isto é, aplicando-as e interpretando-as em conformidade com os direitos fundamentais.” (

In: A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na

perspectiva constitucional. 10.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 369-370)

Na espécie, trata-se de norma não-recepcionada pela Constituição Federal, porque
incompatível com o texto constitucional superveniente. A restrição imposta pelo art. 2º da Lei
8.980 revela-se violadora do princípio constitucional da isonomia. 

Assim, sobre definir se pode a Administração se recusar a aplicar normas não-
recepcionadas pelo vigente ordenamento constitucional e, portanto, revogadas, impende
considerar sua vinculação aos direitos fundamentais, como supra explicitado, conferindo a
máxima eficácia às normas constitucionais. 
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Nesse ponto, impõe-se atentar para as mutações na noção clássica de legalidade. A
terceira decorreria do conceito da juridicidade, conforme acentua Raquel Melo Urbano de
Carvalho: 

“É com a noção de juridicidade que se abandona um conceito primário de legalidade,
satisfeito com o cumprimento nominal e simplista de regras isoladas. Parte-se em busca
da observância íntegra do Direito, compreendido este como um conjunto de normas
dentre as quais se incluem os princípios expressos e implícitos, bem como as regras
específicas do ordenamento. 

A simples legalidade estrita da atuação estatal passou a se considerar insuficiente a
título de legitimação do direito.”(In: Curso de direito administrativo. Salvador:
Juspodivm, 2008. p. 53).

Nessa linha de raciocínio, citando Eurico Bitencourt Neto, a mesma autora assinala
que a “ofensa ao princípio da juridicidade significa ofensa a qualquer das regras ou dos
princípios consagrados no sistema.” (Op. cit., p. 54). 

Destarte, considerando ser evidente a ofensa ao princípio da isonomia, tem-se como
incompatível com o texto constitucional superveniente a restrição imposta pelo art. 2º da Lei 8.980/85.
Logo, não é de se impor à Administração obediência cega à lei, de modo a justificar a recusa à aplicação
do art. 152 às professoras que requererem o benefício e preencherem as condições ali contidas. 

A propósito do princípio da isonomia, decisão do Supremo Tribunal Federal em
situação similar no RE-AgR 385.398/MG, Relator Ministro Sepúlveda Pertence – Tribunal Pleno.
DJe 06/09/2007: 

EMENTA: (...) II. Pensão por morte de servidora pública estadual, ocorrida antes da EC
20/98: cônjuge varão: exigência de requisito de invalidez que afronta o princípio da
isonomia. 1. Considerada a redação do artigo 40 da Constituição Federal antes da EC
20/98, em vigor na data do falecimento da servidora, que não faz remissão ao regime geral
da previdência social, impossível a invocação tanto do texto do artigo 195, § 5º - exigência
de fonte de custeio para a instituição de benefício -, quanto o do art. 201, V - inclusão
automática do cônjuge, seja homem ou mulher, como beneficiário de pensão por morte. 2.
No texto anterior à EC 20/98, a Constituição se preocupou apenas em definir a
correspondência entre o valor da pensão e a totalidade dos vencimentos ou proventos do
servidor falecido, sem qualquer referência a outras questões, como, por exemplo os
possíveis beneficiários da pensão por morte (Precedente: MS 21.540, Gallotti, RTJ
159/787). 3. No entanto, a lei estadual mineira, violando o princípio da igualdade do artigo
5º, I, da Constituição, exige do marido, para que perceba a pensão por morte da mulher,
um requisito - o da invalidez - que, não se presume em relação à viúva, e que não foi objeto
do acórdão do RE 204.193, 30.5.2001, Carlos Velloso, DJ 31.10.2002. 4. Nesse
precedente, ficou evidenciado que o dado sociológico que se presume em favor da mulher
é o da dependência econômica e não, a de invalidez, razão pela qual também não pode ela
ser exigida do marido. Se a condição de invalidez revela, de modo inequívoco, a
dependência econômica, a recíproca não é verdadeira; a condição de dependência
econômica não implica declaração de invalidez. 5. Agravo regimental provido, para
conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento.” (Grifos nossos) 
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CONCLUSÃO 

Diante das razões expendidas, somos pelo entendimento de que se impõe a extensão
do benefício previsto no art. 152 da Lei 7.109/77 a professoras, desde que haja requerimento
nesse sentido e sejam preenchidos os requisitos previstos em referido dispositivo legal. 

É o parecer, sob censura.

Belo Horizonte, em 13 de abril de 2009. 

NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA
Procuradora do Estado
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O Advogado-Geral do Estado proferiu no Parecer abaixo o seguinte despacho:

“Aprovo.
Em 23.6.2009”.

PROCEDÊNCIA: Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM
INTERESSADO: Diretor-Geral do IPSM
NÚMERO: 14.936
DATA: 24 de junho de 2009
EMENTA: SERVIDORES MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS –

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ALÍQUOTA APLICÁVEL.

RELATÓRIO

1. O Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares – IPSM
submete a apreciação desta Consultoria Jurídica divergência quanto à alíquota de contribuições
previdenciárias devidas por servidores militares ativos, inativos e pensionistas.

2. Em sua consulta, registra que após o julgamento da ADI nº 3.105 pelo Supremo
Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais passou a entender pela aplicação da
Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03 aos militares. Isso implicaria a necessidade de
regulamentação específica para a exigência de contribuição previdenciária dos servidores
militares inativos. A matéria foi, inclusive, pacificada nesse sentido por meio de uniformização
de jurisprudência no âmbito do TJMG.

3. Consigna a ausência de republicação da Lei Estadual nº 10.366/90 (que trata do
regime próprio de previdência social dos servidores militares) após a vigência da EC nº 41/03, do
poderia decorrer desatendimento ao requisito de regulamentação específica para a exigência de
contribuição previdenciária dos servidores militares inativos.

4. Pondera que se se aplicam aos servidores militares as Emendas Constitucionais nº
20/98 e 41/03, também se lhes aplica a Lei Complementar Estadual nº 64/02 (republicada em
2004), que regulamenta o regime próprio de previdência dos servidores do Estado. O que supriria
a ausência de regulamentação na legislação específica dos militares.

5. Acrescenta, finalmente, que a LC nº 64/02 fixa a alíquota da contribuição
previdenciária dos servidores ativos e inativos em 11% (onze por cento). Bem como que a
legislação federal ao dispor sobre regras gerais dos regimes próprios de previdência social dos
três níveis da Federação estabelece 11% (onze por cento) como alíquota mínima de contribuição
previdenciária.

6. Então, indaga-se, com base na atual legislação estadual, se é devida contribuição
previdenciária pelos militares inativos e pensionistas de servidores militares, e qual a alíquota
aplicável a estes (nos caso dos dois últimos, se afirmativa a primeira indagação).
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PARECER

7. É certo que o Supremo fixou entendimento no sentido de que a contribuição
referente a inativos e a pensionistas deixou de ter suporte constitucional, tornando-se
conseqüentemente inexigível apenas a partir da promulgação da EC 20/98. O leading case na
matéria foi a ADI nº 2.010, relator Ministro Celso Mello, DJ 12.04.02, em que o Pleno do STF
foi unânime no ponto em questão. A tal entendimento seguiram-se reiteradas decisões.

8. No julgamento da ADI nº 2.189, em medida cautelar, relator o Ministro Sepúlveda
Pertence, DJ de 09.06.00, o STF suspendeu a cobrança de contribuição previdenciária dos
servidores públicos inativos, inclusive militares, e pensionistas paranaenses.

9. Naquela ocasião questionava-se o art. 28 da Lei paranaense nº 12.398, que previa ser
o fundo de previdência constituído pelas contribuições mensais ao Estado, dos servidores ativos,
inativos e dos militares do Estado da ativa, da reserva remunerada e reformados e dos respectivos
pensionistas. Na oportunidade foram impugnadas as expressões grifadas em face da EC nº 20/98,
mais especificamente da combinação do § 12 do art. 40 com o art. 195, II. E o Ministro Sepúlveda
Pertence recorda o processo formador da Emenda Constitucional para reforçar que a imunidade
irrestrita de proventos dos servidores públicos inativos e dos respectivos pensionistas à contribuição
previdenciária, resultante da combinação do § 12 do art. 40 com o art. 195, II, à época, foi propósito
do Congresso Nacional. Faz o relator, inclusive, digressão ao tratamento da matéria desde a
Constituição de 1934 para concluir que houve uma centralização com a EC nº 20/98, de modo que
o quadro delineado no plano federal estende-se aos planos dos sistemas previdenciários dos demais
níveis da federação, o que não ocorria na redação original da Constituição de 1988. 

10. Assim, não restam dúvidas quanto a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº
20/98 aos militares.

11. Importante ressaltar que essa orientação aplica-se até o advento da Emenda
Constitucional nº 41/03, cujo art. 4º, caput – considerado constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento das ADIs 3.105 e 3.128 – instituiu contribuição previdenciária sobre os
proventos de aposentadoria e de pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.

12. Na ADI nº 3.105, relator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, DJ 12.02.2005,
a Corte Suprema entendeu que o nosso ordenamento jurídico não assegura, como efeito
específico da aposentadoria, a imunidade absoluta de proventos e pensões à tributação de ordem
constitucional, de modo que não há direito adquirido no ato de aposentadoria. Também, a sujeição
de proventos de aposentadorias e pensões à incidência de contribuição previdenciária não implica
ofensa a quaisquer outros direitos e garantias individuais. Contudo, foi considerado
inconstitucional o tratamento normativo diverso que o parágrafo único do art. 4º da EC nº 41/03
conferiu aos servidores inativos dos Estados, Distrito Federal e Municípios em relação aos da
União, bem como a discriminação entre os aposentados e pensionistas em gozo de benefícios à
data da edição da Emenda, e os que se aposentarem ou receberem pensão depois, por ofensa ao
princípio da igualdade.
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13. Por sua vez, de clareza meridiana a aplicação da EC nº 41/03 aos militares, pois
se é certo que lhes é aplicável a EC nº 20/98, ao conferir imunidade à contribuição previdenciária
dos proventos de inativos e pensionistas, forçoso concluir que também lhes é aplicável a EC nº
41/03, a qual instituiu tal contribuição. Raciocínio diverso resultaria contrariedade à
razoabilidade e à lógica jurídica. Nesse sentido, tão sedimentada a jurisprudência pátria a ponto
de ser prescindível a remissão a precedentes.

14. Posto que a Constituição Federal, após a EC nº 41/03, estabeleceu contribuição
previdenciária sobre proventos e inativos e pensões, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
entendeu pela necessidade de Lei Estadual que regulamente referida contribuição. Esse
entendimento foi, inclusive, objeto de uniformização de jurisprudência no âmbito daquela Corte
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0000.07.454.254-9/000, relator para o
acórdão o Des. Kildare Carvalho).

15. Conduzida, pois, a questão do plano constitucional para o plano da legislação
estadual, cabe indagar, a essa altura, se há no sistema previdenciário do Estado de Minas Gerais,
norma que regulamente a contribuição previdenciária por inativos militares e pensionistas de
servidores militares.

16. Como visto, a EC nº 20/98 imunizava os inativos e pensionistas da contribuição
previdenciária. Com isso, impossível sustentar a constitucionalidade dos arts. 3º, I, “a”, e 4º, § 1º,
I da Lei Estadual nº 10.366, de 28.12.1990, ao vincularem os militares inativos ao sistema
obrigatório do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM e, conseqüentemente, à contribuição de 8% (oito por cento), para o custeio dos benefícios
e serviços ali previstos.

17. Segundo jurisprudência mais que cinqüentenária do STF, a Constituição
sobrevinda revoga leis anteriores com ela conflitantes. Pelo fato de ser superior, a Constituição
não deixa de produzir efeitos revogatórios (ADI nº 2, rel. Min. Paulo Brossard, DJ 21.11.97).
Essa, a posição majoritária do Supremo Tribunal Federal - que não admite a tese da
inconstitucionalidade superveniente, ainda que o vício se manifeste posteriormente a uma
alteração da carta magna, decorra de uma renovação da interpretação do texto constitucional ou
em virtude da modificação de circunstâncias fáticas. De se pontuar que existe outra tese no
mesmo tribunal, que é minoritária, a qual é defendida pelo Ministro Sepúlveda Pertence, no
sentido de que existe possibilidade de se fazer o controle de constitucionalidade do direito pré-
constitucional. De qualquer forma, seguro não prevalecer no ordenamento jurídico norma
incompatível com a Constituição.

18. Assim, impõe-se a conclusão de que a citada Lei estadual foi parcialmente
revogada pela EC nº 20/1998, que imunizava os inativos da contribuição previdenciária. A edição
posterior da EC nº 41/2003, restaurando a contribuição dos inativos, não teria o condão de
revigorar aquele diploma legislativo.

19. Ocorre que o sistema previdenciário do Estado, desde há muito, é organizado a
partir de uma lei geral que versa sobre a previdência dos servidores do Estado (antes a Lei nº
9.380/86, depois a Lei Complementar nº 64/02) e uma lei especial que rege a previdência dos
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servidores militares (Lei nº 10.366/90). Ressalvando-se que a Lei nº 12.278/96 tratou
conjuntamente civis e militares, ao instituir contribuição previdenciária a ambos.

20. Como a lei especial apenas excepciona as situações em que não se aplica a lei
geral, a revogação da lei especial atrai a regência da lei geral para aqueles casos que antes lhe
eram restritos.

21. Desse modo, se a Lei nº 10.366/90 foi parcialmente revogada, aquelas situações que eram
tratadas de forma especial por ela, passaram a ser regidas pela Lei Complementar nº 64/02. Especialmente,
a contribuição previdenciária pelo servidor militar inativo e por pensionista de servidor militar passou a ser
disciplinada por esta Lei Complementar. Não se olvide que a contribuição previdenciária por inativos e
pensionistas, outrora prevista na LC nº 64/02 e revogada pela EC nº 20/98, foi novamente inserida pela Lei
Complementar nº 77 de 13.01.04, já em conformidade com a atual Constituição Federal.

22. Ora, já não se pode afirmar a existência de regime previdenciário próprio dos
servidores militares. Inclusive, a Emenda Constitucional nº 18/98 suprimiu da redação original da
Constituição Federal os títulos “Dos Servidores Públicos Civis”, que constava da Seção II do
Capítulo VII, e “Dos Servidores Públicos Militares”, tratados na Seção III deste mesmo Capítulo.
A Seção II passou a se referir apenas a “Dos Servidores Públicos” e a Seção III consta agora como
“Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e Dos Territórios”, repelindo a distinção entre o
regime de ambos, já que todos são considerados servidores públicos submetidos às mesmas regras.

23. Posto que a carreira militar tem as suas peculiaridades, de uma breve leitura dos
artigos 42, §1º e 2º, e 142, §§ 2º e 3º, X, da Constituição Federal, depreende-se que não há
qualquer alusão a regime especial de previdência para os servidores militares. Ainda, quando a
Constituição referiu-se apenas ao servidor público civil, assim o faz expressamente, como no caso
do direito à livre associação sindical (art. 37, VI).

24. Saliente-se que o já mencionado art. 42, § 1º apenas prevê necessidade de lei
estadual específica para dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, isto é, para
regulamentação dos aspectos efetivamente peculiares da carreira militar, tais como o ingresso nas
Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas.

25. Logo, os servidores públicos militares encontram-se submetidos às normas
aplicáveis aos servidores públicos civis, inclusive ao regime de previdência destes.

26. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, apreciando a Suspensão de Segurança nº 2.493
(relator Ministro Nelson Jobim), determinou que se suspendesse liminar proferida pelo Tribunal de Justiça
da Bahia, que, em sede de ação mandamental impetrada por policiais militares inativos, concedeu liminar
para a suspensão de desconto da contribuição previdenciária determinada pela Lei Estadual nº 9.003. Frisou
o relator que a cobrança previdenciária de inativos e pensionistas alcançava todos os servidores.

27. Na mesma linha, a decisão do Superior Tribunal de Justiça no RMS nº 20.744, em
que os militares do Rio de Janeiro insurgiram contra a extensão a eles da aplicação da Lei
Estadual nº 4.275/04, que instituiu contribuição previdenciária sobre inativos e pensionistas.      
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Senão vejamos:

Não fez o Excelso Pretório distinção alguma quanto a regime jurídico próprio – militar ou

civil –, por força do princípio supremo da igualdade e eqüidade na forma de participação

do custeio, devendo todos atuar de forma solidária a fim de buscar o equilíbrio financeiro

e atuarial do Estado. (Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 29.05.06)

28. Colaciona-se, ainda, a título de elucidação, precedentes do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais:

a) Os servidores militares não gozam de regime de previdência próprio, devendo ser-lhes

aplicadas as normas dirigidas aos servidores públicos civis, sendo cediço que após a

alteração procedida pela EC 18/98, que passou a intitular a Seção II do Capítulo VII do

Título III da Constituição Federal de “Dos Servidores Públicos”, presume-se a

unificação do regime legal dos servidores públicos civis e militares. (AC nº

1.0024.08.991870-0/001, rel. Des. Dídimo Inocência de Paula, j. 13.11.2008)

b) São aplicáveis aos servidores militares as normas que regulamentam o regime de

previdência social dos servidores civis, pois ambos são servidores públicos submetidos

às regras gerais impostas à Administração Pública, respeitando-se as regras específicas

que norteiam a carreira militar. (AC n° 1.0024.05.851923-2/001, rel. Des. Maurício

Barros, j. 09.01.2007) 

c) Os servidores militares se sujeitam às regras do regime de previdência dos servidores

civis bem como ao teto previdenciário fixado na Emenda Constitucional nº 41/2003.

(AC n° 1.0024.04.464441-7/002, rel. Des. Kildare Carvalho, j. 10.08.2006)

29. Definida a legislação aplicável, afigura-se de somenos importância revelar a
alíquota incidente sobre as contribuições previdenciárias, já que pode ser inferida a partir de breve
leitura das normas de regência. No caso de inativos e pensionistas, aplica-se, como visto, a Lei
Complementar Estadual nº 64/03, cujo art. 28 é claro ao fixar a alíquota de 11% (onze por cento).
Já no tocante aos servidores militares ativos, continua vigente a Lei Estadual nº 10.366/90. Em todos
os casos, observadas as imunidades previstas nos §§ 18 e 21 do art. 40 da Constituição Federal.

30. Contudo, quanto à fixação de alíquotas de contribuição previdenciária, há atender
o que dispõem as regras gerais definidas na Lei Federal nº 9.717/98, de observância obrigatória
nos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal.

31. O art. 3º da referida Lei assim estabelece:

Art. 3º As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios para os respectivos regimes próprios de previdência social não serão inferiores

às dos servidores titulares de cargos efetivos da União, devendo ainda ser observadas, no caso

das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, as mesmas alíquotas

aplicadas às remunerações dos servidores em atividade do respectivo ente estatal.
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32. Resta evidente que os Estados, Distrito Federal e Municípios nunca poderão fixar
alíquotas de contribuição inferiores às fixadas na União para os servidores ativos. E os inativos e
pensionistas devem contribuir com a mesma alíquota que os ativos em cada ente.

33. Nesta esteira, importante conferir o que dispõe a Lei Federal nº 10.887/04:

Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União,
incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio
de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a totalidade da base
de contribuição.
(...)
Art. 5º Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas
suas autarquias e fundações, contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre o
valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas de acordo com
os critérios estabelecidos no art. 40 da Constituição Federal e nos arts. 2º e 6º da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que supere o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

34. Portanto, não pode ser inferior a 11% (onze por cento) a alíquota de contribuição
previdenciária instituída pelo Estado de Minas Gerais no âmbito de regime próprio de previdência
social de seus servidores ativos, inativos e respectivos pensionistas.

CONCLUSÃO

Diante de tais considerações, se aplicam aos militares as normas do regime próprio de
previdência social dos servidores públicos estaduais. Assim, com a revogação parcial da Lei
Estadual nº 10.366/90 pela EC nº 20/98, aplicam-se aos servidores militares inativos e
pensionistas de servidores militares as disposições da Lei Complementar Estadual nº 64/02
relativas à contribuição previdenciária. Bem como, no âmbito de todo o seu regime próprio de
previdência social, o Estado não pode fixar alíquota de contribuição previdenciária inferior a 11%
(onze por cento), como também a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores inativos
e pensionistas deve corresponder àquela definida para os servidores ativos.

É como se submete à elevada consideração superior.

Belo Horizonte, 18 de junho de 2009.

DANILO ANTONIO DE SOUZA CASTRO
Procurador do Estado
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O Consultor-Jurídico Chefe proferiu na Nota Jurídica abaixo o seguinte Despacho: 

“Aprovado.

Em 2.10.2008

PROCEDÊNCIA: Secretaria de Estado da Educação 

INTERESSADO: Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Educação 

NÚMERO: 1.783 

DATA: 2 de outubro de 2008 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM OSCIP – REQUISITOS – ART. 24, INCISO XXIV, DA
LEI 8.666/93 C/C ART. 21 DA LEI ESTADUAL 14.870/2003 - TERMO
DE PARCEIRA EXISTENTE E EM VIGOR - NOTA JURÍDICA/AGE Nº
1.236/2006 – POSSIBILIDADE, COM RESSALVAS.

NOTA JURÍDICA 

A Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Educação, considerando eventual
repercussão externa de suas conclusões no processo de dispensa de licitação em trâmite naquela
Pasta, encaminha consulta à Consultoria Jurídica da AGE para que se pronuncie sobre a dispensa de
licitação prevista no art. 24, inciso XXIV, da Lei 8.666/93 c/c art. 21 da Lei Estadual nº 14.870/2003. 

É que o art. 24, inciso XXIV da Lei 8.666/93 autoriza a dispensa de licitação “para a
celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no
âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.” 

A seu turno, o art. 21 da Lei Estadual nº 14.870/2003 dispõe: 

“Art. 21. Fica qualificada como organização social para os efeitos do inciso XXIV do
art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21de junho de 1993, e do art. 15 da Lei nº 9.637, de
15 de maio de 1998, a entidade qualificada como OSCIP.”

Vê-se, pois, que, no âmbito estadual, a entidade qualificada como OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) fica, por lei, também qualificada como
Organização Social para os efeitos do art. 24, XXIV, da Lei 8.666/93. 

Com efeito, impende examinar, em princípio, se um Termo de Parceria firmado entre
o Estado de Minas Gerais e entidade de direito privado qualificada como OSCIP, na forma da Lei
14.870/2003, supre a exigência da parte final do inciso XXIV do art. 24, da Lei 8.666/93 para
dispensa de licitação para contratação de prestação de serviços. E, mais especificamente, se basta
que um órgão estadual firme o Termo para que os demais possam realizar contratação direta com
a organização parceira se os serviços a serem prestados estiverem contidos naquele instrumento. 
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A questão já foi objeto de exame por essa Consultoria Jurídica, sendo exarada a Nota
Jurídica AGE nº 1.236/2006. Dos seus fundamentos, pode-se extrair a resposta afirmativa à
indagação supra. 

Acrescem-se, àquelas razões, as a seguir expostas para ratificar a orientação ali
fixada. 

Sem embargo da discussão sobre a constitucionalidade do inciso XXIV do art. 24 da
Lei 8.666/93, ADI-MC 1.923/DF, fato é que o dispositivo se encontra em vigor. 

A qualificação de pessoa jurídica de direito privado como Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público (OSCIP), titulação prevista na Lei Federal nº 9.790/99 e, no âmbito estadual, na
Lei 14.870/2003, implica reconhecimento de que sua atividade atende ao interesse coletivo e autoriza
que ela firme Termo de Parceria com o Poder Público, destinado à formação de vínculo de cooperação
entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público. 

O Termo de Parceria destina-se, pois, à colaboração entre o Poder Público e a
entidade parceira, de acordo com o previsto no art. 3º da Lei 14.870/2003. Trata-se de um novo
instrumento jurídico de fomento e gestão das relações de parceria entre as Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público e o Estado, com o objetivo de imprimir maior agilidade
gerencial aos projetos e realizar o controle pelos resultados, com garantias de que os recursos
estatais sejam utilizados de acordo com os fins públicos. 

De acordo com o escólio do professor José dos Santos Carvalho Filho, a propósito da
celebração de contrato de prestação de serviços com pessoas jurídicas qualificadas como
Organizações Sociais, mediante dispensa de licitação fundada na situação especial descrita no
inciso XXIV do art. 24, é firmado um “ajuste específico denominado de contrato de gestão –
instrumento que formaliza o vínculo jurídico entre os pactuantes, estabelece os objetivos do ajuste
e define os direitos e obrigações dos signatários.”

Prossegue, mais adiante: 

“Cabe observar, por fim, que, além das citadas organizações sociais, foram instituídas
pela Lei nº 9.790, de 23.3.99, as organizações da sociedade civil de interesse público
(OSCIP) - da mesma forma que aquelas, um tipo de qualificação jurídica conferida a
certas pessoas sem fins lucrativos voltadas também a fins sociais. Conquanto o estatuto
não as tenha mencionado, incide a norma em foco sobre eventuais contratos –
denominados na lei de termos de parceria.” 

Conclui: 

“É requisito, pois, da dispensa que os contratos de serviços sejam derivados do negócio
jurídico principal – contrato de gestão ou termo de parceria.” (Manual de direito
administrativo. 17 ed. p. 225-226) 

O professor Paulo Modesto conceitua ambos, contrato de gestão e termo de parceria,
como: 
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“Acordo de direito público de caráter colaborativo, que determina responsabilidades e
condiciona a fruição de recursos de fomento ao atendimento de objetivos concretos, de
metas de atuação, de prazos de execução e de indicadores de qualidade empregados para
a avaliação dos resultados obtidos.” (Disponível em:

www.direitodoestado.com.br/palestras) 

A par dessas considerações e adotando-se os fundamentos expostos na Nota
Jurídica/AGE nº 1.236/2006, tem-se que um Termo de Parceria existente e em vigor atende à
exigência contida na parte final do inciso XXIV do art. 24 da Lei 8.666/93, desde que esteja bem
definida no instrumento a área de interesse público de atuação da entidade. 

Entretanto, como cediço, as situações de licitação dispensável, previstas no art. 24 da
Lei 8.666/93, traduzem excepcionalidade à regra de obrigatoriedade de realização do procedimento
licitatório. Cuida-se de elenco de situações taxativo, para os quais se reserva à Administração
discricionariedade para decidir se as circunstâncias do caso concreto justificam a dispensa.

Em se tratando de regra de exceção, a interpretação deve ser restritiva. Nessa linha de
raciocínio, admitir-se o Termo de Parceria como instrumento equivalente ao Contrato de Gestão,
parece não infirmar tal regra de hermenêutica, especialmente para fundamentar a dispensa, eis
que qualquer deles serve de núcleo para o negócio jurídico. Significa dizer: a contratação direta
da prestação de serviços concretizará as atividades contempladas no Termo de Parceria. 

E, é claro, relativamente a outros órgãos estaduais, porque, para que aquele que é
parte no Termo, as atividades já estão ali previstas e não serão objeto de nova contratação. 

Mas, por se cuidar de restrição ao campo de incidência de Lei Geral de Licitações,
emerge o dever de maior cautela ao se estabelecer, no Termo de Parceria, o que determina a lei:
critérios objetivos de avaliação de desempenho; previsão de receitas e despesas, enfim cláusulas
essenciais que assegurem a transparência e viabilizem a necessária supervisão e fiscalização.
Além disso, cuidado na aferição da capacidade operacional da entidade parceira, pois a
multiplicação demasiada dos serviços inclusos no objeto do Termo – em virtude dos contratos
derivados que dele advêm- pode comprometer a eficiência na prestação dos serviços. 

Quer-se deixar clara a preocupação com a transparência e com a possibilidade de efetiva
gestão da parceria, que envolve repasse de recursos públicos para sua efetivação, evitando-se a
malversação destes. É que a aceitação de Termo de Parceria em vigor como suficiente para a
dispensa, independente de o órgão figurar ou não como parceiro ou interveniente naquele
instrumento, pode dificultar esse controle, como um todo, visto que este se realizará pelo contratante,
no contrato derivado de repasse de recursos, apenas na parte que diz respeito aos seus repasses. 

A Administração tem de estar atenta, também, para as exigências contidas no disposto
no art. 26 da Lei 8.666/93,condições de eficácia dos atos de dispensa, especialmente quanto à
motivação explícita, clara e congruente, deixando expressamente consignada , no procedimento,
a existência de Termo de Parceria firmado com o Estado e em vigor, cujos serviços a serem
contratados se incluem no objeto daquele termo. 
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Por oportuno e por parecer recorrente a forma do Contrato que sem vem adotada no
Estado, ressalta-se o entendimento posto na citada Nota Jurídica nº 1.236, no sentido de que “a
definição dos serviços e a forma de sua execução deverão ser estabelecidas, em verdade, pelo
Estado de Minas Gerais, na condição de contratante, e não, como ali estipulado, isto é, a partir de
critérios fixados pelo contratado.” 

Por derradeiro, é de se reafirmar a necessidade de realização de processo seletivo para
firmar Termo de Parceria, quando houver possibilidade de competição. Orientação que se
coaduna com o raciocínio desenvolvido até aqui. 

Eis a sugestão do professor Luciano Ferraz a respeito da qualificação e celebração de
contrato de gestão, conforme cita a ilustre colega, Raquel Urbano, em sua obra – Curso de direito
administrativo: parte geral, p. 902 –, aplicável às OSCIP’s, especialmente diante da exceção do
art. 21 da Lei 14.870/2003: 

“Na fase preliminar de qualificação da entidade, sugerimos a adoção do sistema de
credenciamento (hipótese especial de inexigibilidade de licitação). Ao adotar este
sistema, a Administração franqueia a todo e qualquer interessado (que atenda às
disposições específicas) a possibilidade de adesão às regras estabelecidas para a
obtenção da qualificação, desobrigando-se, nesse primeiro momento, da seleção. 

Posteriormente, caso não seja possível o atendimento equânime a todos os credenciados,
entendemos deva ser realizada uma licitação para selecionar dentre eles quais os que
poderão celebrar os contratos de gestão. O edital deverá definir regras claras e objetivas
para que se tenha o julgamento da melhor proposta (v.g. maior número de leitos destinados
ao SUS, maior número de alunos carentes matriculados, anualmente, na escola).

Caso haja o descumprimento dos termos do ajuste por parte da(s) entidade(s)
selecionada(s), buscar-se-á entre aquelas anteriormente credenciadas (respeitando-se,
sucessivamente, a ordem de classificação das propostas – art. 50 da Lei nº 8.666/93) a
eventual substituta.” 

Diante do que foi exposto, reafirma-se a orientação fixada na Nota Jurídica AGE
1.236/2006 e seguida pela NJ 1.518/2007, pela juridicidade da dispensa de licitação para contratação
de prestação de serviços de OSCIPs, tendo em vista a exceção do art. 21 da Lei 14.870/2003, desde
que tenha sido firmado, previamente, Termo de Parceria e que, no objeto dele, estejam contidos os
serviços a serem contratados e vice-versa, observando-se, ainda, as cautelas do art. 26 da Lei 8.666/93. 

Fica novamente advertido quanto à obrigatoriedade de procedimento seletivo para celebração
de Termo de Parceria, quando houver possibilidade de competição e quanto à elaboração do contrato, no
que tange à definição, pelo contratante, dos serviços e da forma de sua execução, objetivamente. 

À consideração superior. 

Belo Horizonte, em 30 de setembro de 2008. 

NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA 

Procuradora do Estado
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EXMO(A) SR.(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL DA COMARCA DE JUIZ DE FORA 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por seus procuradores "in fine" assinado (doc. nº
01), vem perante V.Ex.ª impetrar 

MANDADO DE SEGURANÇA contra ato abusivo e ilegal do PRESIDENTE DO
CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - COMPPAC
e PREFEITO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, expondo e requerendo o seguinte: 

I - OS FATOS

Em 04 de outubro de 2004, o Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - COMPPAC, através do ofício 453/2004,
notificou o Impetrante (doc. 02) que nos termos da Lei Municipal nº 10.777, de 15 de julho de
2004 (doc. 03) e do Decreto-lei nº 25 (doc. n° 04), de 30 de novembro de 1.937, que os painéis
de autoria do artista plástico A. Mucci, situados no imóvel da Rua Halfeld nº 414 e 422 eram
objeto de proposta de TOMBAMENTO conforme processo administrativo nº 3111/04. 

O imóvel situado na Rua Halfeld nº 414 e 422, em Juiz de Fora, é de propriedade do
Impetrante, conforme escritura re-ratificada em 1.976, f1s. 150, L. 48-E do Cartório do 7° Ofício
de Notas de Belo Horizonte (doc. nº 05), registrada sob os números 47.638 (doc. nº 06), 47.639
(doc. nº 07) e 47.640 (doc. nº 08) do Cartório do Registro de imóveis, 3° Oficio, Zona A de Juiz
de Fora e encontra-se vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, destinado ao funcionamento
da Administração Fazendária SEF- V (docs. 09, 10, 11). 

Em 25 de julho de 2005 os impetrados - através do ofício nº 224/05 (doc. nº 12)
notificaram o Impetrante que o CONSELHO MUNIC1PAL DE PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL - COMPPAC, aprovou a proposta de TOMBAMENTO dos painéis
de autoria do artista plástico ALFREDO MUCCI, situados no supracitado imóvel. 

II - ILEGITIMIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL -
COMPPAC - PARA APROVAR PROPOSTA DE TOMBAMENTO

A competência do Impetrado COMPPAC exaure-se com o exame técnico da obra
artística e cultural, opinando sobre o tombamento (Lei 10.777/04, art. 6º, inciso II), não lhe sendo
conferido o poder de aprovar proposta de tombamento, atividade privativa de entidade pública,
mesmo porque o parágrafo único do artigo 216 da Constituição Federal estabelece que "o poder
público" promoverá e protegerá o patrimônio cultural por via de tombamento, entre outros. O
conceito de "poder público", "in casu" não pode ser estendido ao COMPPPAC, mas ao Município
como entidade constitucional, dotada de personalidade jurídica de direito público. 

O tombamento, como ensina Sônia Rabello de Castro, "é ato administrativo típico,
próprio da função executiva e, como tal, somente pelo prefeito pode ser praticado" (In: O Estado
na preservação dos bens culturais. Renovar, 1991. p. 39) 
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III - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 10.777, DE 15 DE JULHO
DE 2004 

Dispõe a Constituição Federal: 

"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, artístico e cultural,
os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos". 

A competência comum das três entidades da Federação, como se conclui da simples
lei:ura do texto constitucional, compreende o poder-dever de proteger as obras de valor histórico
entre outras e não o poder de legislar sobre essa matéria. Tal competência o legislador assegurou
apenas à União), aos Estados e ao Distrito Federal, concorrentemente, como dispõe "in litteris":

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre: 
VII. proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico". 

No mesmo sentido dispõe o art. 30 da Constituição Federal ao estabelecer a
competência dos Municípios: 

“Art. 30 - Compete aos Municípios: 
IX. promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e
a ação fiscalizadora federal e estadual”. 

O patrimônio histórico-cultural não se enquadra no permissivo constitucional de
"legislar sobre assuntos de interesse local" (CF, art. 30, I), posto que transcende a esses interesses
para atingir toda a população brasileira. 

Por último, poder-se-ia argumentar que o Município estaria legitimado para legislar
sobre tal matéria em razão do estatuído no parágrafo 1º do art. 216 da Constituição Federal, "in
verbis":

“O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.”

No conceito de Poder Público pode-se admitir que esteja para esse fim incluído o
Município. Entretanto, não o está para os efeitos de legislar, mas tão somente o de promover atos
de proteção ao patrimônio histórico-cultural com base na legislação expedida pela União e pelo
Estado membro na forma do disposto no art. 24, VII da Constituição Federal. 

O Município, a partir da Constituição de 1988 não tem competência para legislar
sobre patrimônio histórico, artístico e cultural. Tem, entretanto, o poder de promover o
tombamento por ato administrativo desde que o faça por ato do Executivo Municipal e sobre seus
próprios bens e/ou de propriedade de particulares. 
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Segundo Silvia Zanella Di Pietro, Direito administrativo, 3.ed. Atlas. p. 105: 

“Aos Municípios foi dada a atribuição de 'promover a proteção do patrimônio histórico-
cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual' (art. 30,
inciso IX). Vale dizer que eles não têm competência legislativa nessa matéria, mas
devem utilizar os instrumentos de proteção previstos na legislação federal e estadual". 

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pela sua Sétima Câmara
Cível na apelação cível 1.0000.00 266516-4, comarca de Belo Horizonte, sendo relator o Des.
Edivaldo George dos Santos, assim decidiu (publicado no "Minas Gerais" de 18/02/03): 

"A CF reservou aos Municípios apenas a atribuição de 'promover a proteção do
patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal
e estadual' (art. 30, inciso IX), não lhe sendo dada, contudo, competência legislativa
nessa matéria, cabendo aos mesmos utilizarem os instrumentos de proteção previstos na
legislação federal e estadual..." 

E mais adiante: 

"Por outro lado, é preciso dizer que o Município, ao contrário do que se sustenta, não
tem legitimidade para legislar sobre o assunto, mas, apenas, para aplicar a legislação
federal e estadual que tratam do tema... "

Este entendimento foi adotado pelo eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 17.353-4, Rel. Des. Bady Curi, quando se assentou a falta
de competência do Município para legislar sobre tombamento, porque não prevista a competência
municipal, mas sim da União e dos Estados, no inciso VII do art. 24 da Constituição Federal e,
por exclusão, arts. 170 e 171 da Constituição do Estado. 

IV - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE IMPOR O MUNICÍPIO O TOMBAMENTO DE
BENS PÚBLICOS ESTADUAIS 

Não se nega que União, Estados e Municípios gozam de competência para promover
e proteger o patrimônio cultural brasileiro, entre outros meios, pelo tombamento, como dispõe o
parágrafo 1º do art. 216 da Constituição Federal e art. 209 da Constituição Estadual. Tratando-se
de bens de propriedade privada, pode até haver o interesse comum na sua conservação e guarda,
tanto da União, como dos Estados e dos Municípios. Nessa hipótese, admite-se até que qualquer
dessas entidades possa tombar o que a outra já tombara, para reforçar a idéia do tombamento ou
para evitar que outra se omita na fiscalização, como ensina Pontes de Miranda, In Comentários à
Constituição de 1967 c/ Emenda Constitucional nº l/69, 2.ed. vol. 6/368-369, RT, apud Paulo
Affonso Leme Machado, RT 563/22. 

Já os bens do domínio público somente são suscetíveis de tombamento, ou pelo
próprio titular, ou por outro de hierarquia superior, de forma que a União pode tombar bens do
Estado, Distrito Federal e Municípios; o Estado pode tombar os seus próprios bens e os dos
Municípios e estes apenas os bens de propriedade privada existentes no seu território e os bens
de seu próprio domínio. 
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O Estado federal é uma organização formada sobre a base de uma repartição de
competência, de tal sorte que a União tem supremacia sobre os Estados-membros e estes sobre os
Municípios. Como já foi visto, o art. 24 da Constituição Federal estabelece uma competência
concorrente, mas não cumulativa em se tratando de proteção ao patrimônio histórico, não sendo, portanto,
uma repartição de competência vertical que permita ao Município impor restrição a bens do domínio
estadual. Da mesma forma, a Constituição estadual estabelece limitações e vedações à autonomia e
autodeterminação dos Municípios, devendo estes, quanto ao tombamento, limitar-se aos bens existentes
em seu território, de propriedade privada e aos seus próprios bens, jamais lhe sendo facultado impor
restrições administrativas a bens públicos estaduais, por configurar quebra de hierarquia federativa.

Há que se destacar também, que sendo o tombamento uma verdadeira servidão
administrativa, como ensina Adilson A. Dallari (RDP 86/38), implica, em qualquer circunstância,
um gravame sobre o bem e, tratando-se de bem público, em restrição ao domínio do Estado. 

Por sua vez, como ensina Pontes de Miranda, "o exercício do direito pela União estabelece
eficácia do tombamento para o Estado-membro, Distrito Federal, ou Território e o Município; o
exercício do direito pelo Estado-membro, Distrito Federal ou Território, estabelece a eficácia jurídica
para o Município..." (Comentários à Constituição de 1967 c/ Emenda no 1/69, RT nº 6, p. 376). 

Na vigência da Emenda Constitucional nº 01, de 1.969, por força do que dispunha o
§ 1º do art. 13 c/c art. 180, tinha o Município competência concorrente. Entretanto, ensina Sônia
Rabello de Castro, op. cit. p. 20/21, verbis: 

"Face a esta nova sistemática de distribuição de competência, pode-se afirmar que os
municípios, não obstante continuassem a ter competência executiva para proteção de
seus bens culturais, perderam a autonomia legislativa ampla que lhes era atribuída pelas
constituições anteriores JÁ QUE TERÃO DE OBSERVAR AS NORMAS GERAIS
PARA PROTEÇÃO, DE ÂMBITO FEDERAL, BEM COMO AS NORMAS
ESTADUAIS SOBRE O ASSUNTO, RESTA-LHES, PORTANTO, OBSERVADAS AS
NORMAS REFERIDAS, SUPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO NO QUE FOR
ESPECIALMENTE LOCAL" (grifos da transcrição). 

V - O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE

O Impetrante tem o direito de usar, gozar e dispor dos bens de seu domínio na forma da
lei e de não sofrer com relação aos mesmos nenhuma restrição emanada do Poder Público Municipal. 

Ao impor o tombamento a prédio do domínio público estadual os Impetrados escudararn-
se em lei manifestamente inconstitucional e impuseram ao mesmo uma restrição administrativa.

Assim decidiu o eg. Superior Tribunal de Justiça:  

“As restrições ou limitações ao direito de propriedade, tendo em conta a sua feição
social, entre as quais se insere o tombamento, decorrem do poder de polícia inerente ao
Estado, que há de ser executado com estrita observância ao princípio da legalidade e sujeição
ao controle do Poder Judiciário. Cabe a este dizer, à vista do caso concreto, se trata-se de
simples limitação administrativa ou de interdição ou supressão do direito de propriedade,
hipótese esta que só pode ser alcançada por meio de desapropriação" (RSTJ, 78:150).
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VI - DO ATO ABUSIVO E MANIFESTAMENTE ILEGAL

O ordenamento jurídico encontra-se ofendido pelo ato dos impetrados que ferindo o
princípio da hierarquia federativa, impuseram ao bem de propriedade do impetrante uma restrição
administrativa, amparados em lei inconstitucional, impedindo-o de dispor de bem do seu domínio
como lhe garante o direito de propriedade e de não sofrer nenhum gravame por entidade de direito
público de hierarquia inferior.

VII - DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA

Os nossos tribunais têm reiteradamente decidido que, provados os fatos, não há matéria
de direito que possa ser excluída do âmbito do mandado de segurança. No mesmo sentido, ensina
Celso Agrícola Barbi (Mandado de Segurança, p.63) e sistematicamente tem proclamado o STF
como lembra J.M. Othon Sidou, citando acórdão da 2ª Turma no RE 15.150 DF, assim ementado:

A questão de direito por mais difícil que a alguém possa parecer, encontra sempre
debate no Mandado de Segurança, desde que o juiz depare no direito pleiteado as características
ou pressupostos do remédio legal. O que se exclui absolutamente do Mandado de Segurança é a
questão duvidosa de fato (no Mandado de Segurança, RT 3.ed. p. 236). 

VIII - OS PEDIDOS

O impetrante requer: 

VIII.l - notificação dos Impetrados para tomarem conhecimento do presente mandado
de segurança e para que prestem no prazo legal as informações que desejarem, remetendo-lhes a
segunda via desta com cópia dos documentos que a instruem; 

VIII.2 - notificação do Ministério Público; 

VIII.3 - a final, concessão da segurança, com a anulação do ato de tombamento,
tornando-o írrito e sem qualquer validade ou eficácia, posto que sem base legal e constitucional,
com a sua desconstituição por ser de Direito e de Justiça! 

N. Termos, apresentando os documentos em 03 (três) vias, dispensada a autenticação
por força do disposto no art. 24 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. 

Dá à causa para efeitos fiscais o valor de R$ 1.000,00.

P. Deferimento

De Belo Horizonte para Juiz de Fora, 20 de outubro de 2005. 

Atabalipa José Pereira Filho
Procurador do Estado

Maria Teresa Lima Lana
Procuradora Chefe
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AUTOS Nº 0145 05 271.152-3
IMPETRANTE: ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADOS: PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO     PATRIMÔNIO
CULTURAL – COMPPAC E PREFEITO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA – MG

SENTENÇA

Vistos os autos.

O ESTADO DE MINAS GERIAS, devidamente qualificado nos autos em epígrafe,
através de seus procuradores, impetrou a presente AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
em face do PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
– COMPPAC e do PREFEITO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA – MG, alegando, em síntese,
que o impetrante é proprietário do imóvel situado na rua Halfeld nº 414 e 422, na cidade de Juiz
de Fora. Tal imóvel possui painéis do artista plástico Alfredo Mucci. Em 4.10.2004, o presidente
do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural enviou um ofício notificando o
Estado que, conforme Lei municipal nº 10.777 e Decreto-lei nº 25, os painéis eram objeto de
proposta de tombamento. Em 25.7.2005, foi encaminhado outro ofício ao impetrante notificando
que a proposta de tombamento foi aprovada. O COMPPAC não possui competência para aprovar
proposta de tombamento, sendo certo que tal aprovação é competência do poder público,
conforme art. 216 da Constituição da República. Falta competência ao Município para legislar
sobre tombamento, assim é inconstitucional a Lei municipal nº 10.777, além de existir
impossibilidade jurídica do município fazer o tombamento de bens públicos estaduais. Requer a
concessão da segurança concedida, para anular o ato de tombamento. Deu à causa o valor de
R$1.000,00 (um mil reais) e juntou os documentos de f.11/40.

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural – COMPPAC apresentou
informações às f. 48/57, alegando, em preliminar, a incompetência do Juízo da Vara da Fazenda
Pública Estadual para o julgamento do presente feito, requerendo a remessa dos autos a Vara da
Fazenda Pública Municipal. No mérito, alegou que, conforme Lei municipal nº 10.777, de 2004, o
COMPPAC possui competência para aprovar proposta de tombamento, sendo certo que, quem ao
final aprova o tombamento, é o Prefeito Municipal (art. 17). Salienta que foi encaminhado ofício ao
impetrante, abrindo prazo de quinze dias para o mesmo se manifestar acerca do tombamento. Tal
manifestação não foi realizada, ficando precluso o seu direito e o processo administrativo apto ao
tombamento. Frisa que não existe tombamento, o que existe é proposta de tombamento aprovada
pelo COMPPAC. Assim, não existe ato de tombamento a ser anulado, como requer o impetrante em
seu pedido. Ressalta que, conforme art. 30, IX, da Constituição da República, o tombamento
também é de interesse municipal e que foi respeitado todo o ordenamento jurídico, não havendo que
se falar em ato ilegal ou abusivo. Juntou os documentos de f.58/75.

À f. 76, o Ministério Público requereu a análise da preliminar de competência. 
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Competência declinada para a Vara da Fazenda Pública Estadual (f. 78/79).

A MM. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal suscitou o conflito negativo de
competência entre os dois juízos e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais.

Acórdão às f.117/120, onde foi determinado como competente para processar e julgar
o presente feito este juízo.

Às f. 140/144, o Ministério Público opinou pelo provimento do presente feito, ante a
inadmissibilidade de tombamento de bem estadual pelo Município, em consideração ao princípio
da hierarquia federativa.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Tombamento, nas palavras do saudoso Hely Lopes Meirelles, “é a declaração pelo
Poder Público do valor histórico, artístico, paisagístico, turístico, cultural ou científico de coisas
ou locais que, por essa razão, devam ser preservados, de acordo com a inscrição em livro próprio”
(In: Direito administrativo brasileiro. 19.ed. Malheiros, p.487).

Está o tombamento previsto no art. 216, §1º, da Constituição da República, mas desde
o Decreto-lei nº 25, de 30.11.1937, a legislação pátria o contempla.

O direito protegido por mandado de segurança deve ser líquido e certo, ou seja, deve
ser patente e comprovado documentalmente e de plano. In casu, pretende o impetrante a anulação
do ato de tombamento, aduzindo ser ele sem qualquer validade ou eficácia, já que sem base legal
e constitucional. O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural – COMPPAC
apresentou informações às f.48/57, aduzindo que não existe ato de tombamento, mas proposta de
tombamento por ele aprovada.

Cito lição do mestre HELY LOPES MEIRELLES (In: Mandado de segurança: ação
popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 12.ed. RT. p.12): “Direito líquido
e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...)”.

Já o Professor Caio Tácito, observa que o direito amparável por mandado de
segurança, há de ser, nos termos da Constituição, líquido e certo, isto é, “caracterizável, de plano,
na postulação inicial. A matéria de fato não pode ser duvidosa, incerta ou condicional; se o for,
deve ser remetida para as vias ordinárias de direito” (O abuso do poder administrativo no Brasil,
Ed. Rio, p.48).

Os impetrados, para efetivarem o tombamento pretendido, devem ter patente interesse
público na proteção do patrimônio cultural. Tal interesse público deve harmonizar-se com o
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interesse público do impetrante, pois o Estado, hierarquicamente, tem maior interesse público que
o Município, assim como a União tem maior interesse público que os Estados da federação em
hipóteses como a aqui discutida.

Segundo o art. 23, III, da Constituição da República, é de competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger os documentos, as obras e
outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis
e os sítios arqueológicos. Em princípio, teriam os impetrados interesse a justificar a necessidade
de tombamento se o bem não pertencesse a outro ente público, de hierarquia superior. Todavia,
como o bem em questão é de propriedade do Estado de Minas Gerais, não há qualquer interesse
público a desafiar tombamento por parte do impetrado. 

Conforme bem observado pela douta Promotora de Justiça em sua manifestação de f.
140/144, não há admissibilidade de tombamento de bem estadual pelo Município, em
consideração ao princípio da hierarquia federativa, havendo, dessarte, direito líquido e certo a
amparar o impetrante.

Por tais fundamentos, concedo a segurança pleiteada pelo ESTADO DE MINAS
GERAIS em face do PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
CULTURAL – COMPPAC e do PREFEITO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA – MG.

Não há condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.

Por se tratar de sentença sujeita ao reexame necessário, passado o prazo para recurso
voluntário, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (art.
12, parágrafo único, da Lei 1.533, de 1951, e art. 475, II, Código de Processo Civil). 

P.R.I.

Juiz de Fora – MG, 8 de maio de 2009.

LILIANE BASTOS DUTRA
Juíza de Direito em cooperação
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, EM
BELO HORIZONTE

ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº
05.461.142.0001/70, cuja Advocacia Geral do Estado que o representa está estabelecida na Av.
Afonso Pena, nº 1901, 3º andar, Bairro Funcionários, nesta Capital, CEP 30130-004, por seus
Procuradores in fine assinados, vem, respeitosamente, com fulcro no art. 890 e ss. do CPC c/c o
art. 335, IV, do Código Civil, propor a presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
em face da CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB, CNPJ
n° 34.166.181/0001-42, estabelecida no SCS, Quadra 01, Bloco K, 1º andar, Ed. Denasa, Brasília,
DF, CEP 70398-900, da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES
POLICIAIS CIVIS, CNPJ nº 37.050.804/0001-05, estabelecida no SCS, Q. 1, Bl.G, Ed. Bacarat,
sl. 703, CEP 70309-900, e dos Sindicatos

1) SINTAPPI – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Pesquisas,
Perícias e Informações no Estado de MG CNPJ 23.199.862/0001-90, Rua Timbiras, 2595, Bairro
de Lourdes, Belo Horizonte, MG, CEP 30140-061;

2) SINTDER/MG – Sindicato dos Trabalhadores do DER/MG CNPJ 17.463.639/0001-06, Rua
Cel. Antônio Pereira da Silva, 77, Santa Efigênia, Belo Horizonte, MG, CEP 30240-380;

3) ASPEMG – Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais CNPJ
17.441.270/0001-30, Av. Francisco Sales, 329, loja 10, Floresta, Belo Horizonte, MG, CEP
30150-220;

4) SINDEPO/MINAS - Sindicato dos Delegados de Polícia de Estado de MG CNPJ
01.083.501/0001-41, Rua dos Guajajaras, 1268, sobreloja, Centro, Belo Horizonte, MG, CEP
30180-101;

5) UNSP – Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Civis do Brasil CNPJ 33.721.911/0002-
48, Rua da Bahia, 1148, 15º andar, centro, Belo Horizonte, MG, CEP 30160-906;

6) SIND-UTE – Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais CNPJ
65.139.743/0001-92, Rua Ipiranga, 80, Floresta, Belo Horizonte, MG, CEP 31015-180;

7) SINFFAZ – Sindicato dos Técnicos em Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de
Minas Gerais CNPJ 25.570.052/0001-24, Rua Ceará, 741, sala 203, Funcionários, Belo
Horizonte, MG, CEP 30150-311;

8) SIND-SAÚDE – Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais CNPJ
42.765.594/0001-71, Rua Afonso Pena, 578, 17º andar, Centro, Belo Horizonte, MG, CEP 30130-001;

9) SINDIFISCO – Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais
CNPJ 65.138.539/0001-57, Av. Afonso Pena, 3130, Funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP
30130-009;

10) SINDPÚBLICOS – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas
Gerais CNPJ 42.774.935/0001-75, Rua Juiz de Fora, 284, 2º andar, Barro Preto, Belo Horizonte,
MG, CEP 30180-060;
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11) SINDPOL – Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais CNPJ
25.577.370/0001-17, Rua Araxá 546, Floresta, Belo Horizonte, MG, CEP 31110-280;

12) SISIPSEMG – Sindicato dos Servidores do IPSEMG CNPJ 20.244.844/0001-95, Rua
Maranhão, 290, Santa Efigênia, Belo Horizonte, MG, CEP 30150-330;

13) ADUNIMONTES – Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES – Seção Sindical da ANDES CNPJ 25.229.535/0001-60, Av. Dr. Rui Braga,
Campus Universitário, Montes Claros, MG, CEP 39400-970;

14) SINTERTMG – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão do
Estado de MG CNPJ 17.450.305/0001-06, Rua da Bahia, 1148, sala 1907, 19º andar, Centro, Belo
Horizonte, MG, CEP 30160-906;

15) SINDETIPOL – Sindicato dos Detetives de Polícia do Estado de Minas Gerais CNPJ
05.810.541/0001-07, Rua Goitacazes, 746/02, Centro, Belo Horizonte, MG, CEP 30190-051;

16) SINDUEMG – Seção Sindical dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais –
UEMG CNPJ 00.676.296/0001-65, Rua Tupinambás, 179, 14º andar, Centro, Belo Horizonte,
MG, CEP 30120-070;

17) SINDEESB – Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Barbacena CNPJ 19.573.567/0001-85, Av. Marechal Floriano Peixoto, 128, SL, Pontilhão,
Barbacena, MG, CEP 36.202-344; 

18) SINDEC - Sind. Trab. Em Entidades Culturais e Recreativas Est MG CNPJ 00.786.960/0001-
29, Rua São Paulo, 893 sl 1101- Centro, Belo Horizonte – CEP 30170-131;

19) SINPRO-MG - Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais CNPJ 17.243.494/0001-
38, Rua Jaime Gomes, 198 Bairro Floresta, Belo Horizonte – CEP 31015-240;

20) SJPMG – Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais CNPJ 17.444.951/0001-52,
Av. Álvares Cabral, 400 Bairro Centro, Belo Horizonte - CEP 30170-000;

21) SINMED - MG – Sindicato dos Médicos de Minas Gerais CNPJ 17.506.890/0001-00, Rua
Padre Rolim, 120 Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte – CEP 30130-090;

22) SAEMG – Sindicato dos Administradores no Estado de Minas Gerais CNPJ 19.289.479-56,
Av. Afonso Pena, 981 Bairro Centro, Belo Horizonte – CEP30130-907;

23) SINDADOS/MG - Sindicato dos Empregados em Emp. De Processamento de Dados,
Serviços de Informática e Similares CNPJ 19.715.739/0001-08, Rua Davi Campista, 150 Bairro
Floresta, Belo Horizonte – CEP 30150-090;

24) SENGE-MG – Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais CNPJ 20.123.428/0001-
39, Rua Espírito Santo, 1701 Bairro Centro, Belo Horizonte – CEP 30160-031;

25) SEEMG – Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas Gerais CNPJ 21.854.005/0001-51,
Rua da Bahia, 1148 Bairro Centro, Belo Horizonte – CEP 30160-906;

26) UNSP – Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Civil do Brasil CNPJ 33.721.911/0001-
67, Rua dos Carijós, 244 Bairro Centro, Belo Horizonte – CEP 30120-060,

pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor e ao final requerer:
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É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, nos termos
do art. 37, VI, da Constituição Federal vindo a entender os tribunais superiores, inclusive o
Supremo Tribunal Federal, que a contribuição sindical instituída pelo art. 8º, IV, da Carta Magna,
constitui norma dotada de auto-aplicabilidade, não dependendo, para ser cobrada, de lei
integrativa, por isso que ficaram autorizados os sindicatos de servidores públicos a cobrança da
contribuição legal, independentemente de lei regulamentadora específica, in verbis:

RMS 21.758/DF - DISTRITO FEDERAL - RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA

Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE
Julgamento:  20/09/1994  Órgão Julgador:  PRIMEIRA TURMA
Publicação : DJ 04-11-1994 PP-29831    EMENT  VOL-01765-01 PP-00198Parte(s) 

RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES FEDERAIS NO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO - SINDISERF/RJ RECORRIDA : UNIÃO FEDERAL
E M E N T A: Sindicato de servidores públicos: direito a contribuição sindical
compulsória (CLT, art. 578 ss.), recebida pela Constituição (art. 8º, IV, in fine),
condicionado, porem, a satisfação do requisito da unicidade. 1. A Constituição de 1988,
a vista do art. 8º, IV, in fine, recebeu o instituto da contribuição sindical compulsória,
exigível, nos termos dos arts. 578 e ss. CLT, de todos os integrantes da categoria,
independentemente de sua filiação ao sindicato (cf. ADIn 1.076, med. cautelar, Pertence,
15.6.94). 2. Facultada a formação de sindicatos de servidores públicos (CF, art. 37, VI),
não cabe excluí-los do regime da contribuição legal compulsória exigível dos membros
da categoria (ADIn 962, 11.11.93, Galvão). 3. A admissibilidade da contribuição sindical
imposta por lei e inseparável, no entanto, do sistema de unicidade (CF, art. 8º, II), do qual
resultou, de sua vez, o imperativo de um organismo central de registro das entidades
sindicais, que, a falta de outra solução legal, continua sendo o Ministério do Trabalho
(MI 144, 3.8.92, Pertence). 4. Dada a controvérsia de fato sobre a existência, na mesma
base territorial, de outras entidades sindicais da categoria que o impetrante congrega, não
há como reconhecer-lhe, em mandado de segurança, o direito a exigir o desconto em seu
favor da contribuição compulsória pretendida.

Em face da posição adotada pelos Tribunais Superiores, o Ministério do Trabalho
e Emprego editou a Instrução Normativa nº 01, de 30 de setembro de 2008, e determinou a
todos os órgãos públicos, de todas as esferas de governo, que recolham de todos os servidores
e empregados públicos a contribuição sindical no valor equivalente a um dia de trabalho, in
verbis: 

“INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 30 DE SETEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a cobrança da contribuição sindical dos servidores e empregados
públicos.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, II, da Constituição Federal; e

CONSIDERANDO a competência estabelecida no artigo 610 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), que permite a este Ministério a expedição de instruções
referentes ao recolhimento e à forma de distribuição da contribuição sindical;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o procedimento de recolhimento
da contribuição sindical, prevista nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), pela administração pública federal, estadual e municipal;

CONSIDERANDO que a exclusão dos servidores estatutários do recolhimento
da contribuição sindical viola o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II
da Constituição Federal de 1988;
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CONSIDERANDO que os acórdãos proferidos nos RMS 217.851, RE 146.733 e
RE 180.745 do Supremo Tribunal Federal determinam que "facultada a formação de
sindicatos de servidores públicos (CF, art. 37, VI), não cabe excluí-los do regime da
contribuição legal compulsória exigível dos membros da categoria";

CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do
Supremo Tribunal Federal, vem dispondo que "A lei que disciplina a contribuição
sindical compulsória ('imposto sindical') é a CLT, nos arts. 578 e seguintes, a qual é
aplicável a todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive aos servidores
públicos", conforme os acórdãos dos Resp 612.842 e Resp 442.509; e

CONSIDERANDO que os Tribunais Regionais Federais também vêm aplicando
as normas dos art. 578 e seguintes da CLT aos servidores e empregados públicos,
resolve:

Art. 1º Os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, direta e
indireta, deverão recolher a contribuição sindical prevista no art. 578, da CLT, de todos
os servidores e empregado públicos, observado o disposto nos artigos 580 e seguintes da
Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS LUPI”

Como se vê, cabe, daqui por diante, ao Estado de Minas Gerais descontar o
equivalente a um dia de trabalho do mês de março de todos os seus servidores, a título de
contribuição sindical compulsória devida no ano de 2009 e nos que se sucederem, e recolher à
legítima entidade sindical profissional representativa de cada servidor.

Com efeito, na esteira do julgado retro destacado, a imposição da contribuição
sindical é inseparável do sistema de unicidade previsto expressamente no artigo 8°, II, da
Constituição Federal.

DO SISTEMA SINDICAL BRASILEIRO

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o tema enquadramento sindical
vem causando muita controvérsia no meio jurídico, com grande impacto nos contratos de trabalho
privados, quiçá a se admitir sua transposição para o regime jurídico administrativo (estatutário)
dos servidores públicos. 

A mola propulsora do aludido problema é a falta de parâmetros legais para que se faça
o devido enquadramento sindical, que, sobretudo, deve atualmente respeitar os princípios
constitucionais da Liberdade e da Unicidade Sindical, insculpidos nos incisos I e II, do artigo 8º
da Constituição Federal. 

Constate-se que o princípio da Unicidade Sindical determina que apenas um sindicato
deva representar cada categoria profissional ou econômica, em uma determinada base territorial;
já o princípio da Liberdade Sindical prevê a não intervenção do Poder Público nas questões
sindicais, tirando assim do poder estatal a responsabilidade de fazer, ou até mesmo ditar as regras
no que se refere a identificação do sindicato que deverá representar determinada categoria. 

Assim sendo, deixando o Poder Público de ditar as regras para que se faça o
enquadramento sindical, tanto os trabalhadores quanto os empregadores sofrem no seu cotidiano
a problemática de saberem qual é o sindicato que tem a legitimidade para representá-los, já que
o princípio da Unicidade Sindical deve ser respeitado. 
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A problemática do enquadramento sindical vem, por muito tempo trazendo prejuízos,
tanto aos trabalhadores como aos empregadores, causando de sobremaneira insegurança jurídica
à sociedade. 

Os trabalhadores em muitos casos, devido à ignorância e falta de interesse nas
questões que tratam da coletividade, não sabem e não se preocupam em saber quem são os seus
reais representantes.

Já o empregador, por um outro lado, sofre as agruras de, em certas situações, não ter
de forma clara a entidade sindical que lhe representa ou mesmo o sindicato que representa os seus
trabalhadores, tendo assim um grande transtorno em identificar qual Convenção Coletiva de
Trabalho deve respeitar e aplicar em suas relações trabalhistas. 

Os empregadores, fazendo um enquadramento sindical equivocado, o que não
raramente acontece, diante do grande número de sindicatos no Brasil, podem vir a cumprir
Convenções Coletivas de Trabalho que não abrigam juridicamente seus trabalhadores. Do mesmo
modo, esses empregadores se deparam vez por outra com ações de cobrança, em que um
determinado sindicato pleiteia as contribuições sindicais da categoria, as quais a empresa teria
repassado erroneamente para uma outra entidade, que por direito não representa seus
trabalhadores. 

O enquadramento sindical existe no ordenamento jurídico como forma de viabilizar
o cumprimento do princípio da Unicidade Sindical, que prevê ser vedada "a criação de mais de
uma organização, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na
mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não
podendo ser inferior à área de um município". 

A Constituição Federal de 1988 mudou por completo o tratamento das questões
sindicais, saindo de um modelo engessado, caracterizado por um grande intervencionismo
Estatal, para um modelo quase sem regra. Conforme ensina o jurisconsulto João José Sady,
especialista em Direito Sindical: "a Constituição Federal de 1988 varreu como uma tempestade a
grande maior das posturas intervencionistas da CLT. Depois de quarenta e cinco anos onde tudo
era minuciosamente regulado, passou-se a um regime onde quase nada é regulado. Tal novidade
no campo do Direito Sindical gerou insegurança entre os agentes envolvidos na ação
sindical"(SADY, João José. Curso de direito sindical. 2.ed. São Paulo: LTr, 2002. p. 60). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o enquadramento sindical
oficial foi substituído pelo espontâneo, preservados, contudo, o direito adquirido e as situações
preexistentes. 

A Lei Maior estabeleceu em seu artigo 8º, inciso I e II: 
“Art. 8º, da CF - É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado
o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção
na organização sindical;
II - é vedada a criação de mais de uma organização, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um
município.” 

Assim sendo, por ter sido adotada a LIBERDADE SINDICAL pela legislação
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brasileira, conforme se verifica no inciso I do supra citado artigo 8º, da CF, que dá margem a todas
estas categorias de sindicatos, confrontarem-se diariamente com conflitos de representatividade de
entidades sindicais, por ser este princípio Constitucional tratado muitas vezes de forma deturpada. 

Muito embora haja a aludida LIBERDADE SINDICAL, a própria Constituição
Federal de 1988 delimitou alguns parâmetros de regulamentação, como o princípio de
UNICIDADE SINDICAL, estatuído no artigo 8º, inciso II. 

De se destacar, que o PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL, estatuído no artigo
8º, da Carta Magna, que dispõe ser "livre a associação profissional ou sindical", não tem AMPLA
e ILIMITADA aplicação, posto que, o inciso II, do referido artigo 8º, da Carta Política, estabelece
"ser vedada a criação de mais de uma organização, na mesma base territorial, que será definida
pelos trabalhadores”, como visto.

No regime anterior ao da Constituição Federal de 1988, as entidades sindicais, tanto
as profissionais (trabalhadores) como as econômicas (empregadores), que são os representantes
da relação capital/trabalho, só poderiam ser criadas se já existisse categoria profissional ou
econômica definida pelo Estado. 

O conceito legal de categoria profissional está previsto no § 2º, do artigo 511 da CLT,
in verbis: "A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em
situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou
conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional". 

Prevê ainda a Consolidação das Leis do Trabalho, no § 3º, do aludido artigo 511, que
"categoria diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções
diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em conseqüência de condições de
vida singular". 

Vê-se pela leitura dos dois dispositivos legais, a existência de duas espécies de
categorias profissionais, sendo que a primeira caracteriza-se pela similitude de condições em
situação de emprego na mesma atividade econômica, entendendo Eduardo Gabriel Saad que: "do
exercício do mesmo ofício ou da mesma atividade num ramo econômico surge a similitude de
condições de vida. Temos, aí, as linhas mestra de uma categoria profissional"(SAAD, Eduardo
Gabriel. CLT comentada. 33.ed. São Paulo: LTr, 2001.). 

Verifica-se que o termo é de difícil definição, contudo, a necessidade de se constatar
o exercício do trabalho em uma mesma atividade econômica, ou mesmo similares ou conexas, se
faz necessário para a caracterização de uma categoria profissional. 

Constatando-se assim, que a categoria profissional está diretamente vinculada a
atividade econômica do empregador. 

É a atividade da empregadora que caracteriza a similitude de condições de trabalho,
assim sendo, a categoria dos trabalhadores será determinada pela atividade principal do
empregador e não pelos atos praticados por estes em suas atividades diárias. 

Já as chamadas categorias diferenciadas, se caracterizam em sua individualidade por
força de estatuto profissional ou em conseqüência de condições de vida singular,
independentemente da atividade econômica em que se exerça o trabalho que assim distingue estes
trabalhadores de todos os outros da mesma empresa.
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Conforme ora exposto, as categorias diferenciadas não seguem o enquadramento pela
atividade preponderante, posto que, estas têm as peculiaridades inerentes à própria profissão,
sendo assim regulamentadas por lei, por meio de estatutos profissionais, ou ainda em face da
conseqüência de condições de vidas singulares, não tendo uma identidade com os demais
trabalhadores da empresa. 

Enquanto a maioria dos trabalhadores pertence a uma categoria identificada pela
atividade do empregador, a categoria diferenciada não tem qualquer ligação com a atividade, mas
tão somente à profissão em si. 

Contudo, deve-se verificar que o aludido enquadramento deve-se ao efetivo exercício
da profissão e não simplesmente à condição do trabalhador.

As dificuldades para a realização de um enquadramento sindical são claras, diante de
tudo o que se expôs até aqui. A falta de parâmetros legais para que se identifique a entidade
sindical representativa, a liberdade para a criação irrestrita de novos sindicatos, e a existência de
sindicatos que representam diversas categorias, são só alguns dos problemas enfrentados quando
da identificação da entidade sindical. 

A identificação da entidade sindical pode se dar, como regra, pelo ramo da atividade
econômica à qual os trabalhadores estão vinculados, e, como exceção, conforme se considere a
identidade da profissão devidamente regulamentada por lei, as chamadas categorias diferenciadas. 

A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OS SERVIDORES PÚBLICOS 

A contribuição sindical, também denominada imposto sindical, é espécie de
contribuição compulsória devida aos sindicatos, federações e confederações para sustentação
econômica dessas organizações, das quais ainda são espécies a contribuição assistencial e a
contribuição confederativa, sendo que sobre esta última o Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou que obriga unicamente aos seus associados.

A contribuição sindical possui natureza tributária e seu recolhimento anual é devido por
todos aqueles que participem de uma determinada categoria econômica ou profissional, e em favor do
sindicato que participe ou represente as categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais
desses empregados. Na falta deste, a contribuição sindical será devida à federação correspondente à
mesma categoria econômica ou profissional, conforme se depreende dos artigos 578 e ss. da CLT. 

Em que pese a contribuição sindical apresentar-se como  um dos sustentáculos das
organizações sindicais, deve o gestor público ter extrema cautela na efetivação de tais
consignações tidas como compulsórias e universais, uma vez que incidentes sobre verba de
caráter alimentar. 

Se por um lado, existe a compulsoriedade do desconto em folha dos servidores e do
ulterior recolhimento da contribuição sindical à correspondente entidade representativa de cada
categoria profissional, noutro giro, está patente e evidenciada a fundada controvérsia de fato sobre
a existência, na mesma base territorial, de outras entidades sindicais da categoria, conquanto a
admissibilidade da contribuição sindical é inseparável do sistema de unicidade consagrado
na Constituição Federal (art. 8º, II), conforme decisão do STF (MI 144, 3.892,  Ministro Pertence)
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O art. 8º, IV, in fine, da Constituição da República prescreve o recolhimento anual por
todos aqueles que participem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de
uma profissão liberal, independentemente de serem ou não associados a um sindicato. Tal
contribuição conforme estabelece o art. 589 da CLT, é distribuído na seguinte proporção:

Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os
seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem
expedidas pelo Ministro do Trabalho
I - 5% (cinco por cento) para a Confederação correspondente;
II. 15% (quinze por cento) para Federação;
III - 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo;
IV - 20% (vinte por cento) para "Conta Especial Emprego e Salário".

Desta forma, não há que se dizer que cabe à Federação ou a Confederação a
destinação dos importes arrecadados para este fim, como também é imperioso verificar-se que o
maior quinhão desta quantia é destinado ao sindicato da categoria, o que traz à lume a dificuldade
precípua de precisar qual é o sindicato que detém esta representação uma vez que a Carta Magna
admite a livre formação de categorias profissionais, ainda que subsista, pelo sistema de unicidade
sindical, a previsão de que o sindicato de alguma, deve ser o único representante daqueles
interessados num determinado território e que o mesmo não pode ter âmbito de atuação
geograficamente inferior à área de um município.

Inobstante o comando constitucional, não se verifica, de fato e regulamento, a figura
deste sindicato dominante, que estaria apto a titularizar a contribuição sindical no serviço público
no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Pelo contrário, todos os anos, primordialmente nos período de março, cobranças e
notificações para recolhimento de contribuição sindical, oriundos de inúmeros sindicatos,
federações e confederações, chegam aos borbotões às administrações públicas, cada qual
dizendo-se parte legítima para o recebimento dos descontos. Por isso imperioso se precise com
segurança, ao gestor público, em face da efetivação do desconto, a titularidade para o recebimento
da contribuição sindical.

Ao teor da Súmula 677 do STF: “Até que lei venha a dispor a respeito, cabe ao
Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do
princípio da unicidade”.

A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona em reconhecer a base territorial e a
categoria como sendo os elementos caracterizadores da representação sindical, in verbis:

“SINDICATO CRIAÇÃO POR DESMEMBRAMENTO – CATEGORIA
DIFERENCIADA. A organização sindical pressupõe a representação de categoria
econômica ou profissional. Tratando-se de categoria diferenciada, definida à luz do
disposto no § 3º do artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho, descabe cogitar de
desdobramento, por iniciativa dos interessados, consideradas as funções exercidas pelos
sindicalizados. O disposto no parágrafo único do art. 570 do referido Diploma aplica-se
às hipóteses de existência de categorias similares ou conexas e não de categoria
diferenciada, muito embora congregando trabalhadores que possuem funções diversas.
A definição atribuída aos trabalhadores e empregadores diz respeito à base territorial do
sindicato – artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal e não à categoria em si, que
resulta das peculiaridades da profissão ou da atividade econômica, na maioria das vezes
regida por lei especial, como ocorre em relação aos aeronautas. Mostra-se contrária ao
princípio da unicidade sindical a criação de ente que implique desdobramento de
categoria disciplinada em lei como única. Em vista da existência do Sindicato Nacional
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dos Aeronautas, a criação do Sindicato nacional dos Pilotos da Aviação Civil não
subsiste, em face da ilicitude do objeto. Segurança concedida para cassar-se o ato do
registro no Ministério do Trabalho.” (Grifos acrescidos.) (Ementa do acórdão do RMS
nº 21.305-1/DF, DJ 29/11/91, rel. Min. Marco Aurélio.)

Idem:
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRABALHSITA. ART. 8º, I E II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 09 DA SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO/MT.
IMPUGNAÇÃO DOS REGISTROS SINDICAIS AUTORIZADOS. VIOLAÇÃO A
DIRIETO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA INDEFERIDA.

1. A norma constitucional inserta no art. 8º, II da Constituição Federal veda a
sobreposição, na mesma base territorial, de mais de um organismo representativo da
categoria, e ao órgão ministerial encarregados dos registros dos sindicatos, a que se
refere o inciso I do mencionado artigo, compete zelar pelo cumprimento do dispositivo
fundamental.” (Grifos acrescidos.) (Ementa parcial do acórdão do RE-157.940-4/DF –
DJ 27/03/98, rel. Min. Maurício Corrêa.).

Pode-se afirmar com certeza que o princípio basilar da unicidade sindical não se fez
observado, em se tratando de servidores civis do Estado de Minas Gerais. Há mais de um
sindicato no âmbito de uma mesma categoria de servidores, cada qual se dizendo parte legítima
para o recebimento da contribuição, porém, nenhum deles se atrevendo a discutir sua legitimidade
judicialmente. 

A título de ilustração, pode-se citar a relação de entidades que possuem consignação
de desconto na folha de pagamento gerenciada pela Superintendência Central de Administração
de Pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, algumas das quais foram arroladas
no pólo passivo da presente ação, sendo prudente ressaltar que, possivelmente, existam outros
sindicatos além desses, cuja existência desconhece o autor. 

Note-se, pois, que existem vários sindicatos dentro de uma categoria, a exemplo da
Fazenda, que tem o Sindicato dos Técnicos em Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado
de Minas Gerais - SINFAZ e Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de
Minas Gerais - SINDFISCO; da Polícia Civil, que tem o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil
do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais,
Sindicato dos Detetives de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Agentes de
Polícia Civil de Minas Gerais; da Saúde, que tem o Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde
de Minas Gerais e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde de
Barbacena; ainda, de forma geral, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado
de Minas Gerais e o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos do Brasil.

E, ainda, dependendo da categoria, a definição do sindicato legítimo se torna ainda
mais difícil, considerando, por exemplo, a categoria de policiais civis, em que os cargos de
detetive bem como o de carcereiro foram transformados em Agente de Polícia.

Outra questão que dificulta o recolhimento por parte do autor é o fato de que existem
servidores com profissões regulamentadas que podem contribuir, de forma individual e
espontânea para os respectivos sindicatos ou conselhos, o que poderá ensejar bitributação, já que
não há como o autor identificar quais servidores já pagaram referida contribuição.
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Ressalte-se, ainda, que existem servidores detentores de cargo efetivo pertencentes a
determinada categoria, mas se encontram em exercício de outra função, pertencente a categoria
profissional diversa, o que, também, gera dúvidas em relação a qual sindicato deve o autor
recolher. A título de exemplo, pode-se citar o servidor detentor de cargo efetivo de professor, mas
que exerce cargo em comissão na Secretaria de Estado de Saúde.

A partir daí, em que pese a compulsoriedade da contribuição sindical, o gestor público
não está autorizado a efetuar o desconto e a recolher sem antes verificar, com um mínimo de
segurança, a titularidade para a cobrança da contribuição sindical, sob pena de promover o
pagamento em favor de sindicato que não faça jus ao recebimento.

Neste contexto, não restam dúvidas de que o Ministério do Trabalho e Emprego,
como competente para efetuar o registro sindical, e, pois, fiscalizar a constituição dos sindicatos,
justamente em prol da unicidade sindical, deveria regulamentar a matéria e assim dirimir as
dúvidas da Administração Pública quanto à legitimidade do sindicato para o recebimento da
contribuição sindical. 

Ora, se o Ministério do Trabalho admitiu o registro de mais de um sindicato que,
envolve a mesma categoria de servidores, quebrou o princípio da unicidade e traz dificuldades de
se determinar de fato e de direito qual é o sindicato legítimo.

No presente caso, o efetivo recolhimento por parte do autor torna-se inviável, pelo
menos até que se tenha certeza absoluta quanto ao sindicato que detém a legitimidade para o
recebimento da contribuição. 

Logo, sem a observância do princípio da unicidade sindical (art. 8º, inciso II, da CF)
e, portanto, sem meios de identificação da legitimidade da malsinada arrecadação, qualquer
pagamento pode se mostrar indevido e gerar dupla cobrança (bitributação) aos servidores e
responsabilização pessoal civil e criminal do gestor público e imputação de responsabilidade pelo
pagamento indevido ao autor.

Isso posto, espera e confia o autor que Vossa Excelência se digne de:

- determinar a citação dos réus conhecidos e nominados no preâmbulo para,
querendo, virem provar o seu direito ou, ainda contestar a ação e acompanhá-la até final;

- determinar a citação, por edital de outras possíveis entidades sindicais
desconhecidas, cujo interesse jurídico esteja presente nesses autos, na esteira do permissivo do
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento (STJ/RMS5118/GO, acórdão da 1ª Turma,
publicado no DJ de 19/06/1995);

- determinar o depósito dos valores retidos dos servidores (1/30 dos vencimentos do
mês de março/2009), em conta judicial com correção monetária;

- declarar efetuado o depósito, no valor de R$ 12.449.129,98 (doze milhões e
quatrocentos e quarenta e nove mil e cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos) e extinta
a obrigação do autor no ano de 2009;

- autorizar o depósito anual da contribuição sindical correspondente a 1/30 (um trinta
avos) da remuneração dos servidores no mês de março de cada ano que se vencer, haja vista tratar-
se de obrigação de prestação sucessiva, com vistas à contínua extinção da obrigação imputável ao
autor;
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Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente
documental, testemunhal, depoimento pessoal dos representantes legais dos réus, pena de
confesso.

Junto à presente, seguem os documentos que instruem o pedido.

Dá-se à causa o valor de R$1.000,00 (hum mil reais), apenas para efeitos fiscais.

PEDE DEFERIMENTO.

Belo Horizonte, 23 de março de 2.009.

RONALDO MAURILIO CHEIB

Procurador do Estado

CAIO DE CARVALHO PEREIRA

Procurador do Estado

FLÁVIA CALDEIRA BRANT DE FIGUEIREDO

Procuradora do Estado
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PODER JUDICIÁRIO

Processo nº 09.503-739-6

CONCLUSÃO

Aos 6 de abril de 2009, faço este autos conclusos ao MM. Juiz Federal.

P/ A Escrivã

PROCESSO nº 09.503-739-6

Vistos, etc.

A priori poder-se-ia admitir não ser este Juízo o competente para processar e julgar os
pedidos colocados na inicial. Ocorre que, no Conflito Negativo de Competência n° 80.126/ES, do
STJ, Relatoria do Ministro Luiz Fux, vê-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA ESTADUAL E
TRABALHISTA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA AJUIZADA POR
SINDICATO CONTRA CÂMARA MUNICIPAL. SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS VÍNCULO DE NATUREZA ESTATUTÁRIA. ADIN N° 3.395 – DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A competência da Justiça do Trabalho
para processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre
sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores restou fixada pela
Constituição Federal, no seu art. 114, III, com redação conferida pela EC n°45/04. 2.
Deveras, a Suprema Corte ao julgar a ADIn n° 3.395/DF excluiu da expressão relação
de trabalho as ações decorrentes do regime estatutário. Assim, a competência para julgar
as ações relativas a servidor estatutário não celetistas e ente público, será da Justiça
comum estadual ou Federal, conforme o caso. 3. In casu, os autos principais versam ação
ordinária de cobrança de contribuição sindical, ajuizada por sindicato contra a Câmara
Municipal de Cosmorama – SP, cujos servidores ostentam vínculo estatutário com a
Administração Pública, pelo que subjaz a competência da Justiça Estadual para o
processamento e julgamento do writ of mandamus (Precedentes: CC 86.876/SP, Relator
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, DJ de 10 de setembro de 2007;
CC 77.100/SP, Relator Ministro CASTRO MEIRA, Primeira Seção, DJ de 06 de agosto
de 2007; CC 76.764/RS, Relator Ministra ELIANA CALMON, Primeira Seção, DJ de
16 de abril de 2007). 4. Conflito conhecido para declarar competente o JUIZO DE
DIREITO DA 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANABI – SP, (STJ CC n°
80.126/ES, Relator Ministro Luiz Fux, Publicado em 05/11/2007).”

Surge dúvida relevante para se saber qual o Sindicato legítimo para o recebimento da
Contribuição, daí, pertinente a presente ação.

Em assim sendo, exercendo o Juízo de retratação, torno sem efeito a decisão atacada
eis que, permissa venia, não coaduno do posicionamento exposado por meu antecessor, com o
que, a presente ação de consignação em pagamento, cujo objeto é o depósito judicial das
contribuições sindicais, que estão sendo descontados dos servidores do EMG, em caso de não
observância do princípio da unicidade sindical e dos meios de identificação da legitimidade da
arrecadação, temerário eventual pagamento, podendo, in casu, incorrer até, em bitributação aos
servidores. Assim sendo, determino: 
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I – Autorizo o depósito dos valores retidos dos servidores (1/30 dos vencimentos
referentes ao mês de março de 2009), relativos a contribuição sindical, em conta judicial, à
disposição deste Juízo, conforme requerido. 

II – Citem-se os réus, para contestarem o pedido inicial. 

Publique-se, Intimem-se.

Belo Horizonte, 06 de abril de 2009.

Walter Luiz de Melo
Juiz de Direito Titular da 

2ª Vara de Feitos Tributários do Estado
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
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EXMO. (A) SR. (A) JUIZ (A) FEDERAL DA 19a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DE MINAS GERAIS

Autos nº 2008.38.00.017.001-8

O ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito público interno, por seus
Procuradores, nos autos da Ação Civil Pública em epígrafe, ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, vem, respeitosamente à presença de V. Excelência, em
atendimento ao r. despacho de fl. 71, manifestar-se, tempestivamente, acerca do pedido de
antecipação da tutela pretendida, o que faz nos seguintes termos: 

O Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública, com pedido de tutela
antecipada, em face da União Federal e do Estado de Minas Gerais, pleiteando a realização de
cirurgia de transplante precoce de células tronco de cordão umbilical, junto à equipe médica do
hospital estrangeiro da Duke University, no menor Emanuel Bruno de Melo, que apresenta
diagnóstico de Mucopolissacaridose do Tipo lI. Postula, ademais, o custeio das passagens aéreas
de ida e volta e da estada no exterior para o menor e sua acompanhante, Sra. Leila Lúcia de Melo. 

Dando cumprimento ao imperativo previsto no art. 2° da Lei 8.437/92, V. Excelência
oportunizou a oitiva prévia dos entes públicos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a respeito
do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, i.e, da presença, ou não, no caso em comento, dos
pressupostos autorizadores da concessão da medida. 

Neste passo, deve restar configurada a prova inequívoca que convença o julgador da
verossimilhança das alegações nas quais se funda o pedido antecipatório (art. 273, caput, do
CPC), além da ocorrência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de
abuso de direito de defesa ou de manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, incisos I e II,
do CPC). 

Sendo assim, nesta trilha de raciocínio, passa-se a cotejar a hipótese dos autos com os
pressupostos legais ensejadores da medida de urgência, a fim de demonstrar a inadmissibilidade
do deferimento da liminar. 

I – DA INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E DA VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES

Assevera o Estado mineiro que o autor não logrou comprovar a verossimilhança de
suas alegações, uma vez que as provas que lastreiam a peça de ingresso não podem ser
qualificadas como prova inequívoca do suposto direito pleiteado judicialmente. Veja-se: 

I.1 - Caráter experimental do procedimento - Altíssimo custo - Ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - Limites à garantia do acesso à saúde 

Enfatiza-se, inicialmente, que o direito à saúde não pode ser lido de forma absoluta,
de modo que o Estado seja sempre compelido a fornecer qualquer espécie de tratamento do
interesse do usuário do sistema. Dentro desta perspectiva, afirma-se que o orçamento da saúde
não pode ser comprometido com o custeio de procedimento de altíssimo custo e, ainda, que
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carece da mínima comprovação de eficácia, segurança e viabilidade na terapêutica da
Mucopolissacaridose tipo II. 

In casu, resta incontroverso, segundo se infere da própria peça exordial, que o
tratamento postulado é "incipiente, inclusive, no exterior", tratando-se de mera tentativa de cura,
isto é, de um experimento. 

Não há nos autos qualquer comprovação de que o procedimento cirúrgico postulado
tenha sido realizado um número razoável de vezes; inexiste relatos de êxito em algum caso
sequer, ou da existência de estudos clínicos respeitáveis acerca do tema e, ademais, de
ponderáveis justificativas para escolha do hospital estrangeiro indicado. 

Na esteira das informações prestadas pela Superintendência de Assistência
Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde (nota técnica em anexo), o transplante precoce de
células tronco de cordão umbilical não é contemplado na Tabela do SUS. No Brasil, há uma rede
nacional de bancos de sangue e cordão umbilical e placentário para realização de cirurgias de
transplante de medula - a Brasilcord, instituída a partir da Portaria Ministerial nº 903/GM de
16/08/2000 e da RDC ANVISA nº 153 de 14/06/2004. Todavia, o procedimento cirúrgico
específico para a terapêutica da Mucopolissacaridose não é realizado pelos hospitais brasileiros
integrantes do mencionado grupo. 

A título de esclarecimento, o Brasilcord é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de
Transplante de Medula Óssea (SBTMO) que constituiu um grupo de estudo para normatização
técnica e legalização da atividade de Banco de Sangue Cordão Umbilical e Placentário, no Brasil. 

Desta iniciativa, originou-se a Portaria Ministerial n° 903/GM de 16/08/2000, e a
RDC da ANVISA 153 de 14/06/2004, que regulamentaram este procedimento e a base para a
criação de uma rede nacional, a partir do BSCUP do INCA, de bancos de sangue e cordão
umbilical e placentário, com o objetivo de beneficiar um maior número de receptores. Mais
recentemente, a Portaria Ministerial nº 2.381 de 28/10/2004, criou oficialmente, em âmbito
nacional, a Rede Brasilcord. Participaram deste grupo os seguintes serviços: INCA - CEMO;
Hemocentro de Ribeirão Preto - SP; UNICAMP - Campinas - SP e Hospital Albert Einstein - São
Paulo - SP. 

Como se vê, o Brasil já realiza estudos sobre o tema e tem tido avanços na área. No
entanto, não há ainda, NO MUNDO, estudos consistentes que embasem a realização do
procedimento cirúrgico pretendido. Existem apenas dois artigos indexados publicados sobre o
tema. Um deles realça, de um lado, os limitados benefícios do procedimento (Peters C, Krivit W.
Hematopoietic cell transplantation for mucopolysaccharidosis IIB -Hunter syndrome. Bone
Marrow Transplant. 25(10):1097-9); May 2000, e o segundo, lado outro, as complicações da
cirurgia pela anemia hemolítica (Mullen CA, Thompson JN, Richard LA, Chan KW. Unrelated
umbilical cord blood transplantation in infancy for mucopolysaccharidosis type IIB - Hunter
syndrome - complicated by autoimmune hemolytic anemia. Bone Marrow Transplant. 25(10):
1093-7); May 2000.

Considerando a argumentação já expendida, é indene de dúvidas que o tratamento
postulado possui caráter altamente experimental em relação à doença sofrida pelo menor. 

Ora, se o tratamento foi indicado à criança em caráter experimental não há como
imputar ao Sistema Único de Saúde o seu fornecimento, o qual deveria ser feito pelo laboratório
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interessado na utilização do procedimento cirúrgico em tela, já que cumpre ao SUS apenas a
distribuição de medicação e terapêuticas que já possuam eficácia comprovada nos tratamentos
das moléstias indicadas. 

Um procedimento médico apenas pode ser implementado sob a proteção do órgão
público de saúde, a quem cabe o estrito cumprimento da legislação sanitária vigente no país, após
avaliação criteriosa e análise de trabalhos reconhecidos pela comunidade científica internacional,
ou seja, rigorosos estudos clínicos. Relatos de experiências pessoais ou com número reduzido de
pacientes, e por curto espaço de tempo, sem o devido acompanhamento dos riscos e reações
adversas, não podem ser considerados. Tais expedientes se mostram indispensáveis para garantir
a segurança dos usuários e para afastar a comercialização de produto e serviços inócuos ou
mesmo prejudiciais à saúde. 

Assim, é preciso diferenciar, de um lado, o direito constitucional à assistência
farmacêutica, consubstanciado no fornecimento gratuito e universal de medicamentos e
tratamentos previamente padronizados e de eficácia comprovada, e, de outro, a distribuição
indiscriminada de todo e qualquer tipo de serviço médico à população, situação, por certo, não
agasalhada pelo texto constitucional. 

Noutra vertente, está o elevadíssimo custo do tratamento. Conforme atestado pelo
próprio Parquet na inicial, o custo inicial do procedimento cirúrgico alcança a
INACREDITÁVEL cifra de US$ 710.000,00, isto é, de R$ 1.207.000,00 (um milhão, duzentos e
sete mil reais), para atendimento de um ÚNICO paciente. Sem contar, é claro, com as despesas
acessórias, tais como as passagens aéreas de ida e volta e a estadia para a acompanhante do
menor. 

Ocorre que esta pretensão claramente esbarra na Cláusula da Reserva do Possível,
que pressupõe a conjugação da razoabilidade da prestação exigida com a disponibilidade
financeira do Estado. In casu, ausente uma e outra condição, de modo a impossibilitar o
acolhimento dos pedidos iniciais, mormente em cognição sumária. 

O conceito do que se convencionou chamar “limite ou reserva do possível” surgiu na
Corte Constitucional alemã, com um célebre caso em que julgou improcedente pedido de cidadão
para ingresso no ensino superior público. Firmou-se o entendimento de que o indivíduo somente
poderia requerer do Estado prestações dentro dos limites do razoável e cumpridos alguns
requisitos objetivos. Assim, esta Cláusula, aplicada em sede de entendimento a direitos
constitucionalmente consagrados, “trata-se de um princípio (implícito) decorrente da atividade
financeira do Estado alusivo à impossibilidade de um magistrado, no exercício da função
jurisdicional, ou, até mesmo, o próprio Poder Público, de efetivar ou desenvolver direitos, sem
que existam meios materiais para tanto, o que consequentemente resultaria despesa
orçamentária oficial” (A concretização judicial dos direitos sociais, seus abismos gnoseológicos
e a reserva do possível: por uma dinâmica teórico-dogmática do constitucionalismo social.
Gustavo Rabay Guerra. In: www.jus.com.br).

É certo que as decisões judiciais, segundo Gustavo Amaral (Interpretação dos direitos
fundamentais e o conflito entre os poderes. In: Teoria dos direitos fundamentais. 2.ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2001), devem enfrentar a questão da microjustiça (justiça do caso concreto)
versus macrojustiça (norma geral da conduta). Os julgadores não podem se limitar a apreciar
casos concretos, ou seja, a analisar as lides específicas que lhes são postas, sem considerar as
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repercussões dessas decisões, privilegiando o atendimento de um único cidadão em prejuízo de
toda a coletividade.

O que não se admite é que o Poder Judiciário decida se os limitados recursos públicos
existentes deverão tratar milhares de vítimas de doenças comuns com medicamentos e
procedimentos selecionados pelo Ministério da Saúde com base na efetividade e custo, ou um
pequeno número de pessoas com as mais dispendiosas e recentes inovações. Ou, ainda, se os
recursos da educação ou da moradia, direitos sociais igualmente garantidos pela Constituição,
devem ser desviados para atender demandas da saúde. A propósito: 

“No mundo do ser, na realidade jurídica, o que vemos é um confusão total dos conceitos
acima expostos e uma ampla flexibilização da legalidade orçamentária. Decisões do
Judiciário aos borbotões vem concedendo gratuidade de remédios, independente de
qualquer reserva orçamentária, e muitas das vezes tais remédios não guardam conexão
direta com a proteção dos mínimos sociais porque não essenciais segundo a política
nacional de medicamentos. (Roberto Wagner Lima Nogueira. Saúde, medicamentos,
desenvolvimento social e princípios orçamentários, www.jus.com.br). 

Com efeito, eventual decisão favorável ao autor imporá ao Poder Público um ônus
desnecessário e desproporcional ao, fim que almeja o Parquet, comprometendo "as políticas
sociais e econômicas que visam a redução dos riscos e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário aos serviços e ações de saúde essenciais para a promoção, proteção e recuperação
da saúde ". 

I.2 - Aspectos da bioética - Desequilíbrio entre os critérios do risco/benefício e custo/eficácia
- Inobservância do Princípio da Proporcionalidade Terapêutica 

De certo que a economia na saúde também se subordina à ética. Diante da inarredável
verdade de que as despesas com a saúde são limitadas, a economia e a ética devem se harmonizar. 

O avanço da medicina e a socialização do sistema assistencial são fatores que
elevaram as despesas com a saúde para níveis cada vez menos suportáveis, impondo-se uma
revisão das responsabilidades coletivas e individuais e também de escolhas éticas. A fim de se
alcançar essa necessária harmonização, o autor italiano Elio Sgreccia, em sua obra "Manual de
bioética – II: aspectos médico-sociais" (Milão: Vita e Pensiero, 1991. Tradução Orlando Soares
Moreira), propõe a aplicação dos critérios risco/benefício e custo/eficácia. 

O autor reconhece que os recursos de um Estado não são infinitos, mas pressupõe que
no âmbito da disponibilidade se realize uma hierarquia de escolhas a partir do primado do homem
e não da economia. De acordo com as fórmulas traçadas por ele - risco/benefício e custo/eficácia
- é preciso exigir certa "proporcionalidade e justificativa entre os custos econômicos desses
instrumentos e os resultados terapêuticos". Complementa esses critérios com o princípio da
proporcionalidade terapêutica, que se refere "mais à proporcionalidade de eficácia terapêutica
calculada entre o peso humano e de sofrimento resultante de uma manobra terapêutica ou de uma
intervenção e o resultado positivo para a saúde e para a vida". Esses critérios, somados, ajudam
a evitar tratamentos inúteis e a administração indiscriminada de medicamentos, bem como de
exames clínicos e procedimentos médicos não motivados, mas custosos para a comunidade. Ao
mesmo tempo, esses critérios levam à reconsideração de inúmeros casos de hospitalização inútil,
muitas vezes prejudiciais ao próprio paciente. 
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Passando para o caso dos autos, não obstante a simpatia que a causa traz em si e o
impacto, à primeira vista, dos fundamentos iniciais, observa-se um flagrante desequilíbrio entre
os altos riscos da técnica experimental que se pretende aplicar na criança e os inócuos benefícios
que atestadamente esse procedimento pode trazer. Outrossim, o elevado custo do tratamento é
incompatível com a incomprovada eficácia do método. 

Fazendo um paralelo, não é ética, nem moralmente exigível que uma família venda
seu único bem imóvel, que lhe serve de moradia, para custear tratamento de parente acometido
de câncer. Mutatis mutandis, do Poder Público não se pode exigir que comprometa seriamente seu
orçamento anual de saúde com uma aventura experimental, em beneficio de uma única pessoa,
portadora de doença progressiva e fatal. 

Para além, o princípio da proporcionalidade terapêutica também está sendo
desatendido na presente hipótese. O risco infligido ao menor, bem como a dor e o peso humano
que a intervenção comporta estão sendo desconsiderados, ao se pretender submeter um recém
nascido a um procedimento cirúrgico de grande porte e alta complexidade, sem uma mínima e
razoável certeza do seu êxito. Trata-se de "Obstinação Terapêutica" desarrazoada e
desproporcional. 

Nesta esteira, indaga-se: o deferimento do tratamento postulado, mormente em sede
de cognição sumária, é justo? Observa o princípio da justiça na distribuição dos recursos?
Atende aos princípios da igualdade e universalidade, constitucionalmente preconizados para
as ações e serviços de saúde? É capaz de criar uma profusão de subassistidos?

Há de se reconhecer que a gestão da política nacional de saúde, efetivada de forma
regionalizada, assenta-se em princípios constitucionais, dentre os quais a obrigação de
proporcionar a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, consoante o
disposto no art. 196 da Constituição. Assim obriga-se a Administração Pública, como decidido na
STA 91/Alagoas, a "buscar maior racionalização entre o custo e o beneficio dos tratamentos que
devem ser fornecidos gratuitamente, a fim de atingir o maior número possível de beneficiários",
e não situações individualizadas. 

Por tudo isso, afirma-se legítimo, legal e eticamente acertado eventual indeferimento
do pleito liminar. A pretensão inicial, descompromissada com o ordenamento jurídico pertinente,
agride, seguramente, o interesse público, e vulnera os princípios e normas constitucionais
atinentes à organização do Sistema Único de Saúde. 

I.3 - Legislação e jurisprudência atinentes à espécie - Portaria n. 763/1994 do Ministério da
Saúde: vedação ao financiamento de tratamento médico no exterior pelo SUS

A Portaria nº 763, de 07.04.94, que revogou a Portaria nº 1.236/GM, de 14.10.93,
editada pelo Ministério da Saúde, veda o financiamento pelo Ministério da Saúde de tratamento
no exterior, a fim de preservar a política nacional de saúde. 

O Superior Tribunal de Justiça, julgando demanda análoga a dos autos, assentou a
orientação de que a Medicina social a cargo do Estado tem, necessariamente, de fixar critérios
para os atendimentos excepcionais, dentre os quais os dispendiosos tratamentos no exterior, sob
pena de haver um comprometimento de toda a política de saúde, considerando legítima a
proibição, mediante a Portaria nº 763/1994, de tratamento médico no exterior financiado pelo
Ministério da Saúde. Sobre o tema: 
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ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE NO EXTERIOR. LEGITIMIDADE DA
PORTARIA N. 763, DE 07.04.1994. 
1. A Primeira Seção desta Corte, no MS n. 8.895/DF, julgado em 22.10.2003, considerou
legítima a Portaria n. 763/1994, do Ministério da Saúde, que vedou o financiamento de
tratamento médico no exterior pelo SUS. 
2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 844.291 / DF - Primeira Turma.
Relatar Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 31.08.2006, p. 281). 
ADMINISTRATIVO - SERVIÇO DE SAÚDE - TRATAMENTO NO EXTERIOR -
RETINOSE PIGMENTAR. 
1. Parecer técnico do Conselho Brasileiro de Oftalmologia desaconselha o tratamento
da "retinose pigmentar" no Centro Internacional de Retinoses Pigmentária em Cuba, o
que levou o Ministro da Saúde a baixar a Portaria 763, proibindo o financiamento do
tratamento no exterior pelo SUS. 
2. Legalidade da proibição, pautada em critérios técnicos e científicos. 
3. A Medicina social não pode desperdiçar recursos com tratamentos alternativos, sem
constatação quanto ao sucesso nos resultados. 
4. Mandado de segurança denegado. (MS 8.895/DF, 1ª S., Min. Eliana Calmon, DJ de
22.10.2003). 

Pela brilhante fundamentação, pede-se vênia para transcrever trecho do voto da em.
Ministra Eliana Calmon, em julgamento de caso de mesmo molde, cujo objeto era a realização de
tratamento médico no exterior: 

"Estamos diante de um caso típico de direito fundamental social, os chamados direitos
à prestação, que não são infinitos ou absolutos. Em qualquer país do mundo estão
sujeitos às possibilidades do Estado. São, portanto, direitos "sob reserva de
possibilidade social ", como os conceitua a doutrina (José Carlos Vieira de Andrade,
"Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976 ". 2.ed. Almedina, p.
59). Oxalá pudéssemos, em nome da Constituição, concedendo liminares, resolver os
graves problemas brasileiros de saúde, de alimentação, de habitação, de educação.
Claro que é muito angustiante a situação descrita nos autos. Quem não se angustia e se
sensibiliza numa situação dessas? 
Ponhamo-nos no papel de quem tem o dever técnico de administrar a escassez de
recursos num País pobre como o nosso, e de fazer as opções políticas para dar-Ihes
melhor destinação. 
Portanto, não há como ter presente, no caso, direito líquido e certo a obter do Estado a
liberação da vultosa quantia necessária ao atendimento individual da impetrante. Não
há dúvida de que a saúde é um direito fundamental, mas, também é certo, não se trata
de direito absoluto. Ele será atendido na medida das possibilidades,
inclusive,financeiras, da sociedade. (g.n) (MS 8.895/DF, 1ª S., Min. Eliana Calmon, DJ
de 22.10.2003). 

Outro não é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ART 196. TRATAMENTO MÉDICO NO EXTERIOR. RETINOSE
PIGMENTAR. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. 
1. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, "mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196, CF), não pode ser entendido com a elasticidade pretendida, para autorizar,
indistintamente, tratamentos no exterior, mormente quando, como no caso. não há
comprovação científica da eficácia do tratamento,o qual, inclusive, já é realizado no
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Brasil. 2. Inexistência de ilegalidade do ato administrativo que, em conformidade com
as normas regulamentares específicas, indeferiu o pedido da apelante. 
3.Sentença confirmada. 
4. Apelação desprovida. (g. n) 
(AMS 2003.34.00.031840-2/DF Sexta Turma Relator Desembargador Federal Daniel
Paes Ribeiro. DJ 02/07/2007, p.43) 

Como se vê, esse posicionamento, longe de ser isolado, alinha-se à jurisprudência do
Egrégio Tribunal Regional Federal e do Excelso Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
Citando apenas as mais recentes decisões destes Órgãos: AMS 2005.34.00.008078-1/DF, TRF1;
AMS 2004.34.00.040962-9/DF, TRF1; AMS 1998.01.00.064683-9/DF, TRF1; RESP 674.803,
STJ; RESP 878.080, STJ; RESP 773.657, STJ; RESP 511.660, STJ; MS 8.895,S TJ. 

Outrossim, no âmbito das instâncias de primeiro grau de jurisdição, a matéria também
já foi discutida. O Juízo da 20a Vara Federal, recentemente, julgou improcedente o pedido inicial
manejado na Ação Civil Pública nº 2007.38.00.021.036-4, proposta pelo Ministério Público
Federal em favor da menor Tainá Carla Ribeiro, portadora de Mucopolissacaridose tipo IV, em
que se pleiteava o fornecimento do medicamento Naglazyme®. 

Nos fundamentos da sentença (cópia em anexo), asseverou o MM. Juiz da 20a Vara
Federal que "não restou devidamente comprovada a eficácia do medicamento" postulado no
tratamento da síndrome supracitada. Afirmou, ademais, que (a autorização da importação do
medicamento privilegiaria o interesse da indústria farmacêutica em detrimento do poder público,
bem como permitiria o uso da criança portadora da doença como cobaia humana." (g.n) 

II - DO PERICULUM IN MORA AO REVERSO - POSSIBILIDADE DE GRAVE LESÃO
À ORDEM E FINANÇAS PÚBLICAS

O deferimento da antecipação da tutela pleiteada implica, a contrário senso, risco de
dano irreparável ou de difícil reparação ao Estado de Minas Gerais, inviabilizando o
prosseguimento de ações e serviços de saúde, legalmente planejados e previstos no orçamento
público, em cumprimento às normas constitucionais e a legislação pertinente. 

O pleito liminar, na forma proposta inicialmente, desconsidera a vigente ordem
constitucional, e repercute seriamente nas finanças estaduais em prejuízo ao direito da
coletividade, em especial, considerando o alto custo do procedimento e o potencial multiplicador
de eventual decisão nesse sentido. 

O periculum in mora é, de fato, inverso. A imposição de gasto tão elevado no curso
do exercício financeiro e orçamentário, sem dúvidas, comprometeria a concretização dos
programados serviços de saúde e ações preventivas, que já consumiram da Administração Pública
expressiva quantidade de recursos financeiros, materiais e humanos. 

Destarte, evidenciam-se os prejuízos que os entes públicos - e, no limite, a sociedade
em geral - terão que suportar caso seja determinada a realização da cirurgia de elevado valor e
incomprovada eficácia e segurança, ainda em sede de cognição sumária. Além do que, na hipótese
de improcedência dos pedidos iniciais ao final, é de se presumirem as dificuldades de obter-se o
ressarcimento do erário junto à parte beneficiada. A propósito: 
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CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RETINOSE PIGMENTAR CUSTEIO
DE TRATAMENTO MÉDICO NO EXTERIOR POR FORÇA DE LIMINAR,
POSTERIORMENTE REVOGADA. AÇÃO ORDINARIA. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES LIBERADOS. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PREVALÊNCIA.
PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 
1. A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano,
não podendo o intérprete analisar friamente o texto legal sem levar em conta os
princípios que norteiam o ordenamento jurídico. 
2. No caso, embora seja legítima a postulação da União Federal, há de se privilegiar o
direito constitucional à saúde e à vida e, por decorrência lógica, o princípio da
dignidade da pessoa humana, a fim de evitar que a apelante sofra dano maior do que
teria sofrido se não lhe tivesse sido deferida a medida liminar. Precedente deste
Tribunal: AC 2001.34.00.023406-0/DF, Rel. Desembargadora Isabel Gallotti
Rodrigues. 
3. Apelação provida. (TRF1 - Sexta Turma. Apelação 2000.33.00.029300-3/BA; Relator
Desembargador Federal Souza Prudente, DJ: 16/04/2007, p.86). 

Assim, restariam configuradas graves lesões à ordem e à economia públicas,
decorrentes da imposição ao Estado da obrigação de priorizar procedimento de excessivo custo e
insegurança no resultado, sem embasamento normativo, segundo o juízo do Ministério Público,
a quem não se atribui a competência para determinar critérios técnicos de atendimento à saúde e,
ainda, em detrimento do planejamento administrativo e orçamentário estruturado segundo as reais
prioridades da comunidade estadual, dos princípios orientadores do Sistema Único de Saúde e das
efetivas disponibilidades financeiras do ente estatal.

PEDIDO

Ante o exposto, o Estado de Minas Gerais requer seja indeferida a antecipação de
tutela pretendida pelo Parquet, face à ausência dos seus pressupostos legais. 

Requer, outrossim, o cadastramento do número da OAB dos signatários da presente
manifestação, a fim de que possam constar nas futuras intimações e publicações. 

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Belo Horizonte, 14 de julho de 2008. 

CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN

Procuradora do Estado
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1° GRAU EM MINAS GERAIS 

Processo nº 2008.38.00.017001-8 

CONCLUSÃO

Nesta data faço conclusos os presentes autos ao MM. Juiz
Federal Substituto da 19ª Vara da Seção Judiciária do Estado
de Minas Gerais, do que lavro o presente termo. 

Belo Horizonte, 15/07/2008

P/ Diretor de Secretaria da 19ª Vara/MG
Carlos Portugal - MG 101703

DECISÃO Nº 114

O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública para que a União e o Estado
de Minas Gerais adotem medidas administrativas necessárias para que Emanuel Bruno de Melo
possa realizar transplante de células tronco de cordão umbilical, para que ele tenha condições de
sobrevida digna. 

Salienta o representante do MPF que o recém nascido Emanuel é portador da Síndrome
de Hunter (MPS II - Mucopolissacaridose), a qual não tem cura e vitimou seu irmão aos 12 anos
de idade, com acompanhamento da situação pela mesma pediatra de Emanuel. O tratamento até
então realizado com medicamentos resta infrutífero, não proporcionando condições dignas aos
portadores da Síndrome de Hunter, que padecem com inúmeras seqüelas até o óbito, sendo a única
forma de proporcionar uma vida normal é o tratamento pleiteado, através de prática cirúrgica no
exterior que pode se tornar um verdadeiro marco e alento, cujo montante é de U$ 720.000,00. 

O MPF embasa a pretensão especialmente no direito fundamental à saúde e no
princípio da dignidade da pessoa humana, destacando entendimentos do STF e do STJ em casos
semelhantes, o que inviabiliza a aplicação de portarias que vedam o tratamento no exterior. 

Requer a antecipação dos efeitos da tutela cujo conteúdo é o mesmo da tutela de
fundo pretendida. 

Notificados os entes federais, nos termos do art. 2° da Lei nº 8.437/92 manifestam-se
a União e o Estado de Minas Gerais. 

A União assevera a ilegitimidade ativa do parquet federal e sua ilegitimidade passiva.
Afirma, ainda, que o direito à saúde é manifestado em norma constitucional de cunho
programático, o que reclama interposição legislativa para a concreção; e" no aspecto, não há
norma que abrigue o pedido, sob pena, inclusive, de agressão ao princípio da isonomia e os
atinentes ao orçamento. Aduz que a antecipação dos efeitos da tutela é vedada pelo art. 1°, § 3°,
da Lei nº 8.437/92 e pela Lei nº 9.494/97, e ainda ofendendo os artigos 273, § 2°, e 475, II, do
CPC. Finalmente, destaca perigo na demora inverso. 
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O Estado de Minas Gerais alega que não há prova inequívoca ou verossimilhança das
alegações. Sustenta o caráter experimental do procedimento, de altíssimo custo, esbarrando o
pleito no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, havendo uma valorização absoluta
do direito à saúde, incompatível com o ordenamento constitucional. Assinalando aspectos da
bioética, diz também que existe vedação normativa para tratamento no exterior, bem como o
perigo na demora inverso. 

Decido

A legitimidade ativa do Ministério Público Federal resulta da defesa de direito
individual indisponível, sem importar a circunstância de busca de tutela para uma pessoa
individualmente considerada, já que compatível com o perfil constitucional do parquet e com o
art. 5° da Lei nº 7.347/85. Aliás, múltiplos são os precedentes do STJ neste sentido (v.g. RESP
685.028, Primeira Turma, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 10.04.2006, p. 135). Portanto,
rejeito a alegação. 

Noutro giro, igualmente sem razão a União quando alega sua ilegitimidade passiva.
Inicialmente, deve-se notar que há expressa vedação por parte do Ministério da Previdência e da
Assistência Social para tratamento de saúde no exterior por conta do Poder Público; e,
logicamente, se a proibição existe não é possível pensar que haja ilegitimidade flagrante, sob pena
de inocuidade dispositiva. Ademais, no caso em destaque, o autor, a despeito de tal
normatividade, sustenta que o tratamento é possível diante do teor normativo superior que decorre
da Constituição, a qual se acha vinculada a União. 

Prestigiada doutrina (Marinoni, Freitas Câmara, Barbosa Moreira, v.g.), visando
afastar os artificialismos da doutrina liebmaniana da ação e sem abandoná-la completamente,
entende que as afirmações do autor na inicial devem ser consideradas verdadeiras; é dizer,
verificado abstratamente na inicial que há as chamadas condições da ação, a discussão sobre a
real existência destas afirmações, sob aspectos fáticos e jurídicos, liga-se ao mérito. É o que se
chama status assertionis (teoria da asserção) e que acontece aqui - saber se a União deve
providenciar e arcar com o tratamento de saúde -, sem compromisso de adesão à mesma. 

Rejeito, igualmente, a alegação.

Não há vedação legal para a concessão da medida pleiteada. O esgotamento do objeto
da ação que se proíbe para os casos de antecipação dos efeitos da tutela não é situação que se
delineia de plano, a partir do exame isolado da norma; é dizer, ao analisar os fatos que se
apresentam, pode e deve o magistrado, hic et nunc, conceder a medida antecipada quando é o
único meio de preservação do direito, até para que não haja desprestígio da função jurisdicional.
A fortiori, descabido falar em incidência do art. 475, II, do CPC, porque inútil seria qualquer
disciplina de concessão dos efeitos antecipados da tutela contra o Poder Público, sendo caudalosa
a jurisprudência que admite a tutela antecipada. 

Todavia, não estão presentes os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela
(verossimilhança da alegação e prova inequívoca). 

Ninguém duvida que o direito à saúde seja direito fundamental de todos e verdadeiro
dever do Estado materializá-lo. Todos têm direito ao acesso universal e cabe ao Poder Público o
atendimento integral; vale dizer, sem exclusão de doenças ou patologias ou por dificuldades ou
empecilhos financeiros (art. 198, II, da CF/88), o que não implica reconhecer que o Poder Público
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tenha que atender a todos os pedidos do cidadão, coisa diversa de atendimento integral. 

Quando o Judiciário - no importante papel que lhe impõe a Constituição Federal -
concede medidas antecipatórias para que o Estado faça valer o direito à saúde e/ou vida
independentemente de questões relativas a limitações financeiras, o faz com um mínimo de base
empírica de sucesso do tratamento - não obstante a velocidade do progresso da ciência,
especialmente no campo da saúde, e que possibilitou o decreto do fim da era das certezas (Ilya
Prigogine). 

É temerária a concessão de medida antecipatória para que o menor se submeta, como
uma espécie de cobaia, a um procedimento cirúrgico que está incipiente e somente propicia uma
sobrevida que não se sabe até que ponto mais digna que os ordinários tratamentos; e que tem
considerável risco de óbito (30%), conforme se afere nos autos. 

Em suma, neste primeiro momento cognitivo, o deferimento da medida pleiteada
acabaria por reconhecer um direito à saúde de forma absoluta, a englobar a busca por todo e
qualquer tratamento disponível no mundo que seja, em tese, melhor que os meios até então à
disposição, com notórios prejuízos à sociedade em razão dos gastos consideráveis que decorrem. 

Assim, INDEFIRO si et in quantum, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 

Intime-se o MPF e as rés, bem como as citem para contestar, no prazo legal.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2008. 

Daniel Carneiro Machado
Juiz Federal Substituto da 21ª Vara

Na titularidade da 19ª Vara
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO Nº 0702.08.456246-2

Cumprimento provisório de sentença

EXEQÜENTE: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

EXECUTADO: IPSEMG – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais 

Distribuição por dependência à 8ª Câmara Cível, preventa em razão do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 1.0702.04.116452-7/001, dos Embargos Declaratórios nº
1.0702.04.116452-7/002 e da Apelação Cível nº 1.0702.04.116452-7/005, referentes à Ação Civil
Pública nº 0702.04.116452-7. 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - IPSEMG, Autarquia Estadual, com sede administrativa em Belo Horizonte/MG, na
Rua Gonçalves Dias, nº 1.434, Bairro Lourdes, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, representado por seus procuradores, com mandato “ex lege” (art. 4º, da Resolução
Advocacia-Geral do Estado nº 120, de 13 de julho de 2004), no uso de suas atribuições, interpor
o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, dirigido a este egrégio Tribunal, com fundamento
nos artigos 522 e seguintes do CPC, pelos fatos e razões expostas em anexo, que integram a
presente peça.

Pede deferimento.

Belo Horizonte, 6 de outubro de 2008.

DANILO ANTÔNIO DE SOUZA CASTRO

Procurador-Chefe do IPSEMG 

MAIARA DE CASTRO ANDRADE

Procuradora do Estado
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AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - IPSEMG

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

ORIGEM: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Nº 0702.08.456246-2,
EM TRÂMITE NA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS
DA COMARCA DE UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS

MINUTA DE AGRAVO

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,

Colenda Câmara,

Eminente Turma Julgadora,

I – DOS PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO 

Em atendimento ao disposto no inciso III, do art. 524, do Código de Processo Civil,
o Agravante declina o nome dos procuradores constantes do processo, bem como o endereço onde
recebem intimações:

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE ACQUARO BORSARI, 6º Promotor de Justiça do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais – Promotoria de Justiça do Cidadão/Curadoria do
Patrimônio Público da Comarca de Uberlândia/MG, Av. Ortízio Borges, nº 196, Santa Mônica,
Uberlândia/MG, CEP nº 38.404-164;

AGRAVANTE: DANILO ANTÔNIO DE SOUZA CASTRO, Procurador-Chefe do
IPSEMG, e MAIARA DE CASTRO ANDRADE, Procuradora do Estado, ambos com endereço
para intimações na rua Gonçalves Dias, nº 1.434, 5º andar, Lourdes, CEP nº 30.140-092, sem
procuração nos autos por força de Lei.

Nos termos do disposto no inciso I, do art. 525, instrui o Agravo cópia integral do
processo originário (anexo I). 

Outrossim, ressalto que, malgrado a precatória expedida para citação e intimação
ainda não tenha sido juntada ao feito, o agravante tomou ciência da decisão em 19.09.2008
(sexta-feira), quando os autos foram retirados da secretaria da 2ª Vara de Fazenda Pública e
Autarquias da Comarca de Uberlândia/MG (informativo no anexo II). Portanto, iniciou-se o
prazo de 20 dias para interposição de agravo no dia útil seguinte - 22.09.2008 (segunda-feira),
nos termos do art. 184, §2º do Código de Processo Civil, findando-se apenas em 11.10.2008
(sábado), prorrogando-se o vencimento para o próximo dia útil, 13.10.2008 (segunda-feira).
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Portanto, inconteste a tempestividade do presente recurso, consoante art. 522 c/c art. 188, ambos
do CPC.

II – DOS FATOS

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ora agravado, ajuizou ação civil
pública, com pedidos de cumprimento de obrigação de fazer e liminar em face do IPSEMG (f.
16-34 do cumprimento de sentença). 

Requereu, liminarmente, o restabelecimento dos serviços assistenciais suspensos e
restringidos, especialmente em Uberlândia/MG, com a devida eficiência, bem como a declaração,
via controle difuso, da inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 43.337, de 20 de maio de
2003 e nº 42.897, de 17 de setembro de 2002, com imediata inaplicabilidade no caso concreto.

Fundamentou seu requerimento na alegação de que vários serventuários lotados em
órgãos do Estado de Minas Gerais localizados no município de Uberlândia/MG efetuaram
reclamações acerca da prestação de assistência à saúde pelo Instituto-agravante. Salientou que os
serviços prestados pelo IPSEMG seriam inadequados e ineficientes, embora seja efetuado
desconto dos servidores para custear a contribuição assistencial.

Aduziu, ainda, que os Decretos Estaduais nº 43.337/2003 e nº 42.897/2002 prevêem
limitações, suspensões e eliminações de determinados serviços de assistência social e diante da
cobrança compulsória da contribuição assistencial, configurava-se “vantagem” por uma das partes
em detrimento da outra, restando caracterizado “enriquecimento ilícito” por parte da Autarquia. 

A medida liminar restou deferida pelo magistrado a quo, que fixou multa diária de
R$100.000,00 (cem mil reais) por eventual descumprimento (f. 35-38). Interposto agravo de
instrumento pelo IPSEMG (processo nº 1.0702.04.116452-7/001), este Egrégio Tribunal houve
por bem negar-lhe provimento, vencido o Desembargador 2º Vogal (f. 40-47). Rejeitados os
embargos de declaração (nº 1.0702.04.116452-7/002, f. 48-48v), foram interpostos recursos
especial e extraordinário (nº 1.0702.04.116452-7/003 e nº 1.0702.04.116452-7/002
respectivamente, f. 48-48v), aos quais negou-se seguimento. Oferecido agravo perante o Superior
Tribunal de Justiça, este lhe negou provimento (AI nº 1.020.153-MG)

Em sua defesa, o IPSEMG argüiu preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério
Público e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, rebateu as alegações do agravado
apresentado dados que comprovam o cumprimento dos seus deveres, consoante a realidade
econômica e orçamentária do Estado de Minas Gerais e em consonância com a legislação em vigor.

A sentença julgou procedentes os pedidos do autor/agravado, declarando nulos os
artigos 2º do Decreto Estadual nº 43.337/2003 e 13 do Decreto Estadual nº 42.897/2002.
Determinou, nos termos da Lei Complementar nº 64/2002 e da liminar concedida, que o
réu/agravante assegurasse aos serventuários “a adequada prestação da assistência social pelo
IPSEMG-FAMÍLIA” (f. 49-59). 

Interposta apelação pelo IPSEMG (nº 1.0702.04.116452-7/005), foram os autos
remetidos a este Egrégio Tribunal, estando pendente o julgamento (informativo no anexo III).

O Ministério Público apresentou “cumprimento provisório de decisão condenatória
de obrigação de fazer” (f. 2-14), alegando o descumprimento das determinações judiciais pelo
IPSEMG. Noticiou a existência da Reclamação nº 010.06.02.2008, na qual a servidora Marly
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Winckler Perdomo relatou não ter conseguido realizar uma cirurgia para retirada de nódulos no
pescoço, mesmo tendo contribuído para o Instituto compulsoriamente durante 39 anos. 

Assim, nos termos do art. 461, caput, §5º, do CPC, requereu fosse: 1) reconhecido o
descumprimento da decisão a partir de 18.04.2008, data em que foi recusada a cirurgia da Sra.
Marly Winckler Perdomo; 2) assegurado o resultado prático equivalente, qual seja a prestação do
serviço por outro profissional de saúde mediante reembolso integral do IPSEMG, de acordo com
o preço de mercado e não pela tabela praticada pelo órgão; e 3) determinada a publicação, em
órgão da imprensa local de grande distribuição, a expensas do executado, um pronunciamento do
juízo no sentido de que os segurados que tiverem recusa de atendimento médico/hospitalar, a
contar do mês de junho de 2004, dirijam-se à 6ª Promotoria de Justiça de Uberlândia, para
apresentarem seus relatos e buscarem seus respectivos direitos. 

O julgador monocrático distribuiu o feito como execução provisória de sentença,
determinando a citação “para comprovar o cumprimento da sentença confirmada 2º Grau,
sujeitando-se ao pagamento de tratamentos médicos realizados no sistema e valor de tabela
particular, e ou querendo, assumir o risco da multa já fixada, opor embargos no prazo de 30 dias”,
bem como fossem “publicados a expensas da parte executada, em jornal de grande circulação
local os resultados do processo principal” (f. 190).  

Com a devida vênia ao magistrado a quo, a decisão acima transcrita não merece
prosperar. Vejamos.

III – PRELIMINARMENTE: DA NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DA SENTENÇA DIANTE DO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NOS
EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO.

Inicialmente, consigne-se que a apelação interposta pelo IPSEMG foi recebida nos
efeitos devolutivo e suspensivo, conforme decisum de f. 60.

O ilustre Representante do Ministério Público apresentou pedido de reconsideração
(f.60 v), pleiteando o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. Fundamentou seu
requerimento no art. 520, VII, do CPC.

O julgador monocrático indeferiu o pedido de reconsideração, asseverando que o
dispositivo citado aplica-se “exclusivamente à antecipação de tutela e não a pedidos liminares”.
Ressaltou, contudo, que “a apelação tem efeito contra a sentença de mérito proferida, sendo que
a decisão que concedeu a liminar continua vigorando e deve ser cumprida, independentemente
de ter havido apelação” (f. 61).

Destarte, como não houve interposição de agravo de instrumento contra essa decisão,
restando mantido o efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação, impossível se falar em
“cumprimento provisório” de sentença.

Observe-se que o próprio exeqüente instruiu seu pedido com cópias da decisão que recebeu
o recurso em ambos os efeitos (f. 60), bem como da que indeferiu seu pedido de reconsideração (f. 61).

Logo, como o cumprimento provisório de sentença, evidentemente, pressupõe a
prova da interposição de recurso sem efeito suspensivo (art. 475-I, §1º e art. 475-O §3º, inciso II),
requer-se, preliminarmente, a extinção do processo, nos termos do art. 267, IV, do CPC, por falta
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
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Alternativamente, caso não seja este o entendimento de V. Exa., pleiteia-se a
declaração de que a presente cumprimento provisório refere-se apenas à medida liminar deferida
(f. 35-38).  

IV – DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA PELA SENTENÇA

No tocante ao cumprimento provisório da medida liminar, o IPSEMG vem informar
que, conforme documentação juntada pelo próprio agravado às f. 77-106 e f. 129-138, está sendo
cumprida a decisão judicial que determinou o “restabelecimento dos serviços assistenciais
suspensos e restringidos (atendimentos médicos hospitalares, odontológicos, exames clínicos,
serviços farmacêuticos e programa IPSEMG- Família)” (alínea c do pedido da inicial, f. 33).

Verifica-se da resposta ao Ofício expedido pelo Ministério Público nº 0759/2006,
datada de outubro de 2006, que à época, os serviços hospitalares estavam sendo prestados através
da Unidade da Capital. Por sua vez, informou que o atendimento hospitalar local somente não
estava ocorrendo diante da ausência de interesse dos hospitais de Uberlândia em credenciar-se
junto ao Instituto. Contudo, a Superintendência de Interiorização do IPSEMG estava negociando
o credenciamento do Hospital Santa Marta, localizado no município. Nesta oportunidade, foram
ainda descritos os profissionais credenciados na região: 10 dentistas de diversas especialidades;
2 fonoaudiólogas; 39 médicos de várias especialidades; 7 clínicas de exames; 6 laboratórios e 1
clínica de fisioterapia. Salientou-se, ainda, que o IPSEMG pretendia novos credenciamentos,
dependendo, para tanto, do interesse das clínicas, dos profissionais de saúde e dos hospitais locais
(f. 129-138).

Em novembro de 2007, novamente atendendo a solicitação do representante do
Ministério Público em Uberlândia, o IPSEMG apresentou o Relatório do Centro Regional local,
informando que os serviços de saúde são prestados por rede credenciada composta de: 43 médicos
de diversas especialidades; 27 dentistas; 11 clínicas de exames; 7 laboratórios; 1 clínica de
fisioterapia; 2 fonoaudiólogas; e 2 hospitais (f. 81-84). Ressaltou-se que o Hospital Casa de Saúde
Santa Marta Ltda. estava prestando os serviços de urgência/emergência, inclusive cirurgias
(declaração de f. 101). Juntou, ainda, cópia de dois editais de credenciamento de clínicas e
profissionais de saúde na região (f. 102-106).

A manutenção da prestação de serviços de saúde pelo IPSEMG em Uberlândia até a
presente data é confirmada pelo Relatório do Centro Regional confeccionado neste mês de
outubro (anexo IV), atestando que os segurados podem contar atualmente com: 50 médicos de
diversas especialidades; 27 dentistas e uma clínica odontológica; 13 clínicas de exames; 8
laboratórios; 1 clínica de fisioterapia; 2 fonoaudiólogas e um Hospital Oftalmológico. Observou-
se que o Hospital Madrecor tem atendido usuários do IPSEMG, conforme notas de empenho
juntadas com o Relatório. Asseverou-se, ainda, que foi autorizado o pagamento de credenciados
com base em tabela diferenciada para Uberlândia, justamente para atrair mais profissionais no
Município. Corroborando a conduta do IPSEMG de ampliar o atendimento, inclusive no interior,
confiram-se os editais de credenciamento publicados em fevereiro e setembro de 2008 (anexo V).

Diante de tais fatos, é cristalina a postura do IPSEMG de, cada vez mais, melhorar o
atendimento na região de Uberlândia, tanto que os relatórios descrevem cronologicamente uma
ampliação dos serviços e profissionais disponíveis aos usuários, bem como um esforço contínuo
da Administração da Autarquia nesse sentido.  
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Importante registrar que, malgrado a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de
2002, determine no art. 85 que o IPSEMG preste “assistência médica, hospitalar e odontológica,
bem como social, farmacêutica e complementar” aos segurados e dependentes, é evidente que a
execução desse comando respeita os limites orçamentários e as possibilidades do Estado. 

Destarte, dentro de suas possibilidades orçamentárias e logísticas, o IPSEMG vem
cumprindo a determinação judicial prestar “os serviços assistenciais e atendimentos médicos
hospitalares, odontológicos, exames clínicos, serviços farmacêuticos” aos segurados residentes
em Uberlândia.

Além do mais, não se pode deixar de considerar a dificuldade que o IPSEMG vem
encontrando para credenciar profissionais: vários municípios não possuem profissionais aptos a
atender os usuários nas especialidades necessárias ou, ao contrário, os profissionais/serviços
porventura existentes não se interessam em credenciarem-se ao IPSEMG, como ocorre em
Uberlândia. 

Ora, evidentemente, a Autarquia não pode obrigar um hospital, clínica ou profissional
a celebrar convênio ou se credenciar ao Instituto. Contudo, o IPSEMG vem tentando,
incessantemente, promover novos ajustes com profissionais e clínicas de saúde no interior,
mormente em Uberlândia.

Para tanto, o Conselho Deliberativo do IPSEMG, em 26 de abril de 2008, editou a
Deliberação nº 03/2008 que autoriza Direção Superior a aprovar tabelas de pagamento com
valores diferenciados por Municípios, mediante parecer da Diretoria de Saúde (anexo VI). Assim,
visando dar cumprimento à decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 0702.04.116452-
7, a Direção Superior autorizou “a adoção de tabela de procedimentos médicos-hospitalares
utilizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais para
celebração de contratos de credenciamento com entidades de assistência à saúde do município
de Uberlândia” (anexo VII).

Constata-se, pois, que ao passar a adotar a tabela do IPSM, que possui inúmeros
credenciados em Uberlândia, a Autarquia visa promover um aumento dos serviços do IPSEMG.
Afinal, conforme se constata do confronto entre os valores da tabela do IPSEMG (parte da tabela
no anexo VIII) e do IPSM (parte da tabela no anexo IX), a última é mais atrativa que a primeira.
A título de exemplo, confiram-se os valores da consulta eletiva (IPSM: R$38,00 e IPSEMG:
R$20,00), dos exames de ácido fólico (IPSM: R$21,25 e IPSEMG: R$15,70), de ácido úrico
(IPSM: R$3,50 e IPSEMG: 2,55) e de ácido siálico (IPSM: R$7,50 e IPSEMG: R$4,80).

Ainda pretendendo melhorar o atendimento no interior, o Conselho Deliberativo do
IPSEMG vem autorizando o pagamento a profissionais conveniados no interior, inclusive
Uberlândia, além do teto remuneratório fixado pela Deliberação 01/2008 (R$5.000,00 para
médicos e R$1.000,00 para dentistas – anexo X), bem como a quaisquer prestadores, em caso de
“excepcional urgência/emergência”, conforme se observa da publicação de 25 de setembro de
2008 (anexo XI).

Assim, induvidoso que o IPSEMG tem cumprido a decisão liminar, prestando, dentro
das possibilidades orçamentárias e das particularidades do mercado local, serviços de saúde aos
seus segurados no município de Uberlândia.
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A propósito, observe-se que o art. 2º do Decreto Estadual nº 43.337/2003, declarado
nulo na sentença, foi revogado meses depois da distribuição da presente Ação Civil Pública, nos
termos do art. 6º do Decreto Estadual nº 48.863, de 31 de agosto de 2004 (anexo XII), que trata
do “plano de readequação e redimensionamento da rede de assistência médico-hospitalar e
odontológica credenciada” do IPSEMG, restando demonstrado, novamente, o trabalho do Estado
e do Instituto no sentido de solucionar os problemas da prestação de serviços de saúde aos
usuários residentes no interior.

Por fim, registre-se que mesmos os planos de saúde particulares não possuem uma
infinidade de profissionais a dispor do usuário da forma que bem entender, principalmente nos
municípios do interior do Estado, diante das dificuldades de credenciamento e do número de
profissionais disponíveis. Tanto que é corriqueiro que pessoas do interior, usuárias de planos de
saúde privados, dirijam-se à Capital para tratamento mais especializado. Não é por outra razão,
que o IPSEMG mantém em Belo Horizonte um hospital e centro de especialidades próprios,
justamente para atender aos segurados de todo o Estado de Minas Gerais. 

Destarte, diante do exposto, requer seja declarado o cumprimento pelo IPSEMG da
obrigação de fazer determinada na decisão liminar, com a extinção do presente cumprimento
provisório. 

V – DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EFETUAR PAGAMENTO DE TRATAMENTOS
MÉDICOS NO SISTEMA E VALOR DE TABELAS PARTICULARES.

Caso não se julgue extinta o presente cumprimento provisório, o que não se acredita,
impõe-se a reforma da decisão de f. 190. 

Ao deferir a medida liminar (f. 35-38) o julgador a quo determinou o
“restabelecimento dos serviços assistenciais suspensos e restringidos (atendimentos médicos
hospitalares, odontológicos, exames clínicos, serviços farmacêuticos e programa IPSEMG-
Família)” (alínea c do pedido da inicial, f. 33).

Como salientado no tópico anterior, o IPSEMG vem cumprindo esse decisum,
credenciando e firmando convênio com diversos profissionais e clínicas de saúde para atender em
Uberlândia, tendo inclusive alterado a tabela de valores para este município visando tornar mais
atrativa a prestação de serviços à Autarquia.

Desta feita, existindo profissionais credenciados ou conveniados que prestam os
serviços de saúde aos usuários do IPSEMG em Uberlândia, não há que se falar em “pagamento
de tratamentos médicos realizados no sistema e valor de tabela particular”, como determinado
pelo julgador a quo. Até porque, a decisão liminar nada dispõe sobre essa possibilidade, mas tão-
somente determina o restabelecimento dos serviços, o que, repita-se, já foi feito.

Observe-se, também, que os dispositivos legais que instituem o IPSEMG-FAMÍLIA
(art. 36 e seguintes do Decreto nº 42.897, de 17.09.2002, que regula o art. 84 da LC 64/2002)
asseveram que para a prestação dessa assistência “o IPSEMG credenciará médicos, enfermeiros,
odontólogos, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, de acordo com a necessidade
da população assistida”. 

Logo, os serviços de saúde deverão ser prestados aos segurados pelos médicos,
clínicas e hospitais credenciados e conveniados ao IPSEMG em Uberlândia, somente se
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admitindo o reembolso, e não o pagamento direto pela autarquia, “nos procedimentos ou
tratamentos especiais, previamente autorizados, em que se justifique, a critério médico do
Instituto, ser realizado em serviço não credenciado”, consoante art. 17 do Decreto 42.897/2002.

Por sua vez, o art. 67 do citado Decreto especifica as hipóteses de reembolso,
ressaltando que este se dará sempre nos valores da tabela do IPSEMG. A propósito, confira-se o
inteiro teor do dispositivo: 

“Art. 67. O Instituto admitirá o reembolso de despesas médico- hospitalares, exames de
diagnóstico e tratamento que o segurado ou dependente tenha utilizado, conforme
“Tabela do IPSEMG de Honorários e Serviços para a Área de Saúde” e demais
disposições normativas, quando:
I - na localidade de residência do beneficiário inexistir em serviços próprios ou
credenciados ao Instituto especialidade necessária ao atendimento;
II - nas urgências ou emergências comprovadas mediante relatório médico concludente
ou visita de Supervisor Médico do IPSEMG;
III - houver impossibilidade momentânea de atendimento, comprovada e justificada por
escrito, pelo serviço próprio ou credenciado do IPSEMG;
IV - ocorrerem despesas com cirurgia programada, realizada no Interior do Estado, em
que se justifique, a critério exclusivo do Instituto, não ter sido realizada em outra
localidade onde existam serviços próprios ou credenciados do IPSEMG;
V - nas urgências/emergências, cirurgias programadas e tratamentos especiais realizados
em outros Estados, quando em Minas Gerais inexistir serviço/profissional habilitado
para esses atendimentos;
VI - ocorrerem despesas com atendimentos de  urgência de segurado ou dependente em
trânsito, fora do Estado;
VII - ocorrerem despesas realizadas por segurado  residente fora do Estado, no
município de seu domicílio.
§1º - Quando o valor de qualquer item da despesa realizada for  inferior  ao previsto em
Tabela do IPSEMG, adotar-se-á,  para efeito de cálculo do reembolso, o menor valor.
§ 2º - O requerimento de reembolso deverá ser instruído com a documentação e
comprovantes exigidos pelo  IPSEMG, conforme instruções específicas”.

Neste ponto, importante frisar que somente o art. 13 do Decreto Estadual 42.897, de
17.09.2002 foi declarado nulo pela sentença, revelando-se plenamente aplicáveis suas demais
disposições. 

Verifica-se, portanto, que o pagamento direto de serviços particulares pelo IPSEMG,
além de não ter sido determinado na decisão liminar confirmada na sentença, não possui respaldo
legal, na medida em que a norma que regula o art. 84 da LC 64/2002, disciplinando a prestação
dos serviços de saúde - Decreto 42.897/2002 - somente prevê a prestação de serviços diretos ou
por meio de credenciados e conveniados, podendo nas hipóteses estabelecidas no art. 67, haver
reembolso, porém, sempre nos valores ficados na tabela da Autarquia. 

A legalidade do reembolso apenas nos casos do art. 67 do Decreto nº 42.897/2002,
nos valores da tabela do IPSEMG já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça de
Minas Gerais:

“AÇÃO ORDINÁRIA - SEGURADO DO IPSEMG - REEMBOLSO DE DESPESAS
MÉDICAS - DECRETO Nº 42.897/02 - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
Devem ser demonstrados os requisitos do artigo 67 do Decreto nº 42.897/02 para o
reembolso de despesas médicas pelo IPSEMG, sendo que, não se desincumbindo o autor
de seu ônus probatório, com fulcro no inciso I do artigo 333 do Código de Processo
Civil, a improcedência do pedido é medida que se impõe”.(TJMG – AC N.
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1.0024.05.644780-8/001, Relatora Des. TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO,
j. 01/03/2007, publicado em 27/04/2007) 

“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURADO DO IPSEMG - PROCEDIMENTOS
MÉDICOS REALIZADOS NA REDE PARTICULAR DE SAÚDE - REEMBOLSO DE
DESPESAS. Admite-se o reembolso de despesas de procedimentos médicos realizados
na rede não credenciada nos casos de urgências ou emergências comprovadas mediante
relatório médico concludente ou visita de Supervisor Médico do IPSEMG ou nos casos
de impossibilidade momentânea de atendimento, comprovada e justificada por escrito,
pelo serviço próprio ou credenciado do IPSEMG. O reembolso será feito de acordo com
a ""Tabela do IPSEMG de Honorários e Serviços para a Área de Saúde"", sendo possível
o reembolso integral apenas nos procedimentos previamente autorizados pelo setor
responsável”. (TJMG – AC N. 1.0024.04.359425-8/001, Relator Des. EDILSON
FERNANDES, j. 19/09/2006, publicado em 11/10/2006) 

Ressalte-se, igualmente, que caso o IPSEMG efetue pagamentos diretos de serviços
de saúde privados, além de agir contra o princípio da estrita legalidade, que norteia a atividade da
Administração, estará ofendendo os princípios da probidade administrativa e da reserva
orçamentária (CF, art. 165; CE, art. 161, I) pois, evidentemente, haverá gasto de quantia vultuosa
de dinheiro público sem a devida dotação orçamentária. 

Por derradeiro, é patente a grande possibilidade de fraudes em detrimento do dinheiro
público no caso de eventual manutenção do decisum. Afinal, não haverá qualquer forma de
controle e fiscalização pela Autarquia da verdadeira necessidade e da efetiva prestação dos
serviços de saúde cobrados no sistema e valores particulares, podendo ocorrer, por exemplo,
pagamento de serviços não prestados ou em valores a maior que o devido.    

Diante do exposto, caso não seja extinto o cumprimento provisório, impõe-se a
reforma da decisão monocrática, que determinou ao IPSEMG que efetuasse o “pagamento de
tratamentos médicos realizados no sistema e valor de tabela particular”, eis que (a) a decisão
liminar confirmada na sentença determinou apenas o restabelecimento da prestação de serviços de
saúde em Uberlândia, o que já foi feito, nos termos da legislação vigente - Decreto 42.897/2002 –
por meio de credenciados e conveniados; (b) somente é possível ao usuário receber o reembolso
do que tiver pagado em instituições privadas nas hipóteses previstas no art. 67, utilizando-se, para
tanto, os valores da tabela editada pela Autarquia; (c) a atividade da Administração está adstrita aos
princípios da estrita legalidade e da reserva orçamentária e (d) diante da ausência de possibilidade
de controle e fiscalização pelo Instituto, poderão ocorrer pagamentos por serviços não prestados
ou em valores maiores que os devidos, em flagrante prejuízo ao erário.

VI – DA NECESSIDADE DE SE SUSPENDER A DETERMINAÇÃO DE PUBLICAR A
SENTENÇA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL, ENQUANTO NÃO
TRANSITADA EM JULGADO

No final da decisão agravada o julgador monocrático determinou que fossem
“publicados a expensas da parte executada, em jornal de grande circulação local os resultados do
processo principal” (f. 190).

Como já salientado a sentença não é objeto do presente cumprimento provisório,
tendo em vista que a apelação contra ela interposta fora recebida nos efeitos devolutivo e
suspensivo, estando ainda pendente de julgamento neste Tribunal.
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Logo, mesmo que se conheça do feito como cumprimento provisório da medida
liminar, a sentença é posterior a este decisum, revelando-se incabível a determinação judicial
acima transcrita.

Por sua vez, ainda que o cumprimento provisório fosse da sentença, seria
desproporcional obrigar a Administração a publicar os “resultados do processo” em jornal de
grande circulação no município, na medida em que, repita-se, até o presente momento, não há um
resultado definitivo sobre a demanda.

Do contrário, estar-se-á obrigando o Poder Público a efetuar despesas de alto valor
para divulgar informações incertas aos usuários dos serviços do IPSEMG, gerando uma possível
falsa expectativa acerca dos fatos discutidos nos autos principais.

Observe-se que, conforme pesquisa de preços elaborada pela Gerência de
Planejamento e Finanças dessa Autarquia, para publicação da sentença em jornal de grande
circulação no município de Uberlândia, o IPSEMG gastaria no mínimo R$4.851,00 (pesquisa no
anexo XIII).

Ora, a Administração deve atuar com probidade e economia no uso do dinheiro
público, sendo certo que efetuar gastos no importe de quase R$5.000,00 para divulgar resultado
incerto de processo judicial ainda pendente de alteração é, no mínimo, desproporcional e sem
razoabilidade.

Ademais, a medida se afigura irreversível, eis que caso a sentença seja reformada,
além de frustrar as expectativas dos usuários dos serviços, o IPSEMG perderá os valores gastos
com a publicação, pois, evidentemente, o Ministério Público não efetuará o devido
ressarcimento.

Analogicamente, poder-se-ia aplicar à hipótese o disposto no art. 75 da Lei de
Imprensa, nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1.967, que dispõe: “A publicação da sentença cível ou
criminal, transitada em julgado, na íntegra, será decretada pela autoridade competente, a pedido
da parte prejudicada, em jornal, periódico ou através de órgão de radiodifusão de real
circulação, ou expressão, às expensas da parte vencida ou condenada”. 

Diante do exposto, requer, caso não seja extinto o cumprimento provisório, que se
exclua a determinação judicial para publicar os resultados do processo em jornal local, ou,
alternativamente, que a condicione ao trânsito em julgado da sentença.

VII – DA NECESSIDADE DE SE RECEBER O RECURSO COMO AGRAVO DE
INSTRUMENTO E DE SE CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL

Nos termos do art. 527, inciso II, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o
Relator o converterá em retido “salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte
lesão grave e de difícil reparação”.

Por sua vez, conforme preceitua o art. 558, do CPC, poderá o Relator suspender o
cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara quando “possa
resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação”. 

No caso dos autos, não há dúvida da relevante fundamentação acima exposta. Como
demonstrado pelos documentos juntados pelo próprio agravado, o cumprimento provisório
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alicerça-se em sentença contra a qual restou interposto recurso com efeito suspensivo, revelando-
se imperiosa a sua extinção.

Por sua vez, ao determinar que se efetuasse o “pagamento de tratamentos médicos
realizados no sistema e valor de tabela particular”, o julgador monocrático, além de ultrapassar
os limites da decisão liminar confirmada na sentença, que, frise-se, vem sendo cumprida pelo
IPSEMG, está obrigando o Instituto a agir contra disposição legal - Decreto 42.897/2002 – que
dispõe que os serviços de saúde aos usuários serão prestados diretamente ou por credenciados,
somente se admitindo o reembolso, e nunca o pagamento direto, nas hipóteses previstas na norma,
mesmo assim observados os valores da tabela editada pela a Autarquia. 

Da mesma forma, demonstrado que a publicação da sentença em jornal de grande
circulação revela-se desprovida de respaldo legal e fático, pois, afora não possuir relação com a
medida liminar vigente, trata-se de resultado incerto do processo, passível de alteração.

Provada também a possibilidade de “lesão grave e de difícil reparação” ao IPSEMG
com a manutenção do decisum. A uma, porque responderá o cumprimento provisório de sentença
atacada por recurso com efeito suspensivo. A duas, porque será obrigado a despender vultosas
quantias de dinheiro público para pagamento de tratamentos particulares, em afronta à lei e sem
previsão orçamentária, inclusive com grande possibilidade de fraudes e prejuízo ao erário. A três,
porque terá que arcar com alta despesa para publicação de resultados de processo incertos, com
grandes chances de reforma.

Registre-se, outrossim, que os prejuízos financeiros do IPSEMG com os pagamentos
de tratamentos particulares e a publicação dos resultados incertos do processo são irreversíveis,
pois uma vez efetuados tais gastos não haverá reembolso, ainda que julgada improcedente a ação
civil pública por este Tribunal. 

Assim, comprovadas a possibilidade da decisão agravada resultar lesão grave e de
difícil reparação e a relevante fundamentação, impõe-se o recebimento do presente recurso como
agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo.

VIII – CONCLUSÃO

Ante todo o exposto requer o agravante:

O recebimento do agravo como de instrumento, conferindo-lhe efeito suspensivo, na
forma do artigo 558 do CPC, consoante alegações expostas no tópico anterior.

Por ocasião do julgamento, seja dado provimento ao agravo para extinguir o
cumprimento provisório da sentença, diante do efeito suspensivo atribuído ao recurso de
apelação. 

Caso não seja este o entendimento da Turma Julgadora, pleiteia seja declarado: (a)
que o presente cumprimento provisório refere-se apenas à medida liminar deferida e (b) que esta
foi devidamente cumprida pelo IPSEMG, extinguindo-se o feito tendo em vista o cumprimento
da obrigação de fazer determinada.

Na hipótese de não se extinguir o cumprimento provisório, requer a reforma da decisão
monocrática para excluir a determinação (a) de pagamento pelo IPSEMG “de tratamentos médicos
realizados no sistema e valor de tabela particular” e (b) publicação dos resultados do processo em
jornal local, ou, alternativamente, que a condicione ao trânsito em julgado da sentença.
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Nestes termos, pede deferimento.

Belo Horizonte, 6 de outubro de 2008.

DANILO ANTÔNIO DE SOUZA CASTRO

Procurador-Chefe do IPSEMG 

MAIARA DE CASTRO ANDRADE

Procuradora do Estado
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA E AUTARQUIAS DA COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG 

Cumprimento provisório de sentença nº 0702.08.456246-2

EXEQÜENTE: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

EXECUTADO: IPSEMG – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS – IPSEMG, autarquia estadual regida pela Lei Estadual nº 9.380, de 18 de dezembro de
1986 e suas posteriores alterações, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº
17.217.332/0001-25, com sede e foro nesta Capital, na Rua Gonçalves Dias nº 1.434, 5º andar,
Bairro de Lourdes, vem, respeitosamente, por meio de seus procuradores, à presença de Vossa
Excelência, nos autos em epígrafe, comunicar a interposição de agravo de instrumento contra
decisão que processou o cumprimento provisório da sentença e determinou ao IPSEMG o
pagamento de tratamentos médicos “no sistema e valor de tabela particular”, bem como a
publicação dos resultados do processo em jornal de grande circulação local, juntando aos autos
cópia da petição do recurso, constando a relação de documentos que o instruem e o comprovante
de sua distribuição, conforme determina o art. 526 do CPC. 

Nestes termos, pede deferimento.

Belo Horizonte, 6 de outubro de 2008.

DANILO ANTÔNIO DE SOUZA CASTRO

Procurador-Chefe do IPSEMG

MAIARA DE CASTRO ANDRADE

Procuradora do Estado
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COMARCA DE BELO HORIZONTE – 7ª Fazenda Estadual 

JUÍZA TITULAR - MARIANGELA MEYER PIRES FALEIRO 

PROCESSO Nº 0024.08.837.908-6 

REQUERENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

REQUERIDO - ESTADO DE MINAS GERAIS 

NATUREZA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

SENTENÇA

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Promotoria de Justiça de
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos, ajuizou a presente ação civil pública,
com pedido de tutela antecipada, contra o Estado de Minas Gerais, requerendo alterações no
edital nº 01/2008 de concurso público de provas e títulos para o cargo de Juiz de Direito
Substituto do Estado de Minas Gerais. 

Alega o Ministério Público que no dia 25 de janeiro de 2008 solicitou ao Sr.
Presidente do Tribunal de Justiça a retificação do Edital, relativamente a alguns pontos
específicos, o qual, segundo aquele, apresentava irregularidades que considerava graves, como
por exemplo a ausência de reserva de vagas às pessoas com deficiência e outros. 

Aduz ainda que, embora tenha feito tal requerimento, até a data da propositura desta
ação, nenhuma modificação tinha sido efetivada feita. 

Por outro lado, informou que já se encontrava designada para o dia 27 de abril de
2008 a realização da primeira prova objetiva de múltipla escolha, do referido concurso. 

No entendimento do autor, os candidatos com deficiência não podem ser submetidos
à mesma “nota de corte” estabelecida para os demais candidatos, pois que concorrem a vagas
reservadas e exclusivas, amparados pela lei editada em favor deles. 

Alega que no edital não há a previsão de publicação de lista geral e lista especial ao
final de cada fase/etapa do certame, mas apenas após a última etapa. Além disso, o edital não traz
o número total de vagas disponibilizadas e consequentemente o número de vagas reservadas às
pessoas com deficiência. 

Afirma ainda, que não mais compete à Junta Médica, por ocasião da posse, excluir o
candidato com deficiência ao argumento de que as atribuições do cargo são incompatíveis com
sua deficiência. 

Como providência de antecipação dos efeitos da tutela, requereu fosse deferida
liminar determinando-se fossem feitas as respectivas, retificações do Edital nº 0l/2008 de
concurso público de provas e títulos para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado de Minas
Gerais, adequando-o à legislação que rege a matéria. 

A tutela antecipada foi indeferida, de forma fundamentada e justificada, em relação
aos pedidos nº 2,3,4 e 5 às fls.15/19. 
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Às fls.22/24 foram juntadas informações prestadas por Sua Exa. o Desembargador
Superintendente da Escola Judicial Des. Edésio Fernandes, Dr. Reynaldo Ximenes Carneiro. 

Às fls.28/29, consta decisão que, considerando as informações prestadas, também de
forma fundamentada, indeferiu o pedido de nº 1 referente à tutela antecipada. 

O Estado de Minas Gerais apresentou informações às fls. 32/38.

Às fls. 40/54 o MP informou, juntando as respectivas cópias, a interposição de agravo
de instrumento junto ao TJMG. 

Regularmente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação às fls.61/88,
alegando como preliminar a ilegitimidade ativa do Ministério público, pois não versaria a
presente ação sobre direitos individuais indisponíveis, ou direitos difusos ou coletivos. 

No mérito, aduz que o não estabelecimento do número de vagas, no início do certame,
é decisão sujeita à conveniência e oportunidade da administração, insuscetível de apreciação pelo
judiciário. Sustenta, pois, a legalidade dos critérios de apuração do número de vagas, na fase das
entrevistas e provas orais. Informa, ainda, que a reserva de cargos a deficientes encontra-se
respeitada em relação ao total de vagas que, ao final, estará estabelecido e que a nomeação nos
moldes do edital, não fere direito dos candidatos não deficientes. 

Defende que a reserva de vagas, dada sua excepcionalidade, deve dirigir-se aos
candidatos aprovados e classificados em todas as etapas do concurso. Afirma que a lei, ou mesmo
o ordenamento jurídico, não asseguram o tratamento desigual diante dos critérios de cada fase do
concurso. Informa que a própria legislação prevê a publicação das duas listas no resultado final
do concurso, e não em cada uma das etapas. 

Em relação a “nota de corte”, diz que o edital segue os preceitos legais ao estabelecer
que os deficientes submetem-se, igualmente, a ela. Conclui que não há privilégio ou processo
seletivo, distinto para os candidatos com deficiência. 

Pugna, ainda, pela legalidade da submissão desses candidatos à perícia médica, até a
fase de inscrição definitiva. Afirma ser tal exigência, amparada por lei, necessária para a
averiguação da deficiência e de sua compatibilidade ao exercício do cargo. 

Adiante discorre sobre o princípio da isonomia e sobre os precedentes
jurisprudenciais no STF, STJ e TJMG. Argumenta, por fim, que o pleito do MP implica na
interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa. 

Vieram os documentos de f1s. 89/105.

Impugnação às fls.110/138, ocasião em que o MP afirma que está a zelar pela eficácia
das normas constitucionais e ordinárias que versam sobre a matéria. 

Aduz o requerente que a nota de corte, caso aplicada aos deficientes, impede a
efetivação da reserva de vagas. Discorre sobre os princípios da igualdade material, dos interesses
sociais, afirmando o caráter difuso da presente questão, que também se faz presente ante à afronta
aos ditames legais que regem os concursos públicos. 

No mérito, diz que a obrigatoriedade de constar o número de vagas advém dos
princípios do art. 37 da CF, principalmente da legalidade e impessoalidade. Aponta também para
a legislação infraconstitucional que aduz à essa obrigatoriedade. Ademais, argumenta que poderia
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constar no edital o número de vagas suficientes, e a possibilidade de serem abertas novas vagas
devido à vacância dos cargos por aposentadoria. 

Sobre a nota de corte, afirma que os deficientes devem concorrer nas mesmas condições
dos candidatos não deficientes em relação a diversos aspectos, inclusive na obtenção de nota
mínima. Entretanto, aduz que o referido edital não estabelece nota mínima, mas uma nota de corte
baseada no desempenho dos candidatos em geral. Defende a não aplicação dessa nota aos
candidatos deficientes, ou que seja estabelecida nota de corte para eles, consistindo em uma lista
separada, em que serão aprovados os 40 melhores colocados. Discorre sobre as decisões e pareceres
no âmbito do CNJ, e dos regulamentos questionados, por tratar a matéria de forma inadequada. 

Fala, ainda sobre a liminar do CNJ, que suspendeu o concurso. 

Impugna, também, o critério para a convocação dos candidatos. Diz que deveria ser
realizada na mesma proporção que a reserva de vagas existentes. 

Ataca, a possibilidade de exclusão do candidato em fase final do certame devido à
incompatibilidade das funções com a deficiência que possua. Afirma que é no estágio probatório
que a pessoa com ou sem deficiência demonstrará, ou não, estar apta para o exercício do cargo.
Nesse sentido, o exame médico durante o concurso, deveria ser inclusivo de modo a ajudar na
adaptação do deficiente às condições daquele cargo. 

A seguir, viram-se os autos conclusos para despacho.

É O RELATÓRIO. 

EXAMINO, E AO FINAL DECIDO. 

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Não se nega que a reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiências nos
concursos públicos seja um valioso progresso para minimizar a exclusão social. Já se entende, por
isso, que o Ministério Público é legitimado a defender os direitos das pessoas com deficiência.
Trata-se da chamada defesa coletiva de interesses difusos; embora os portadores de deficiência
sejam um grupo de pessoas, e que no concurso possam ser identificados os candidatos, é também
o interesse de toda a sociedade que está em jogo, na medida em que se busca a redução das
desigualdades e dos preconceitos, além da promoção da cidadania, da liberdade e da justiça. Além
disso, a Lei n° 7.853/1989 consagra sua legitimidade para promover o interesse dos portadores de
deficiência, atuando em sua defesa senão vejamos: 

Art. 3° As ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos
das pessoas portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público,
pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal; por associação constituída há mais
de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, autarquia,  empresa pública, fundação ou
sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção
das pessoas portadoras de deficiência. 

Pelos motivos acima desacolho tal preliminar.

No mérito:

Cinge-se a presente demanda na discordância do Ministério Público, quanto algumas
das disposições do edital 01/2008 relativo ao Concurso Público para Juiz de Direito substituto do
Estado de Minas Gerais, referentes à reserva de vagas para portadores de deficiência. 
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Tal diferenciação não possui outro objetivo senão o de promover a igualdade de
condições na disputa, para todos os participantes. Entendo que o edital, dentro da margem da
possibilidade, não deva oferecer privilégios nem óbices à participação dos deficientes nos
certames. 

No caso em questão, a ação está direcionada à garantia da obrigatoriedade da reserva
de vagas aos portadores de deficiência, a qual surgiu com o intuito do legislador de conferir
igualdade de tratamento e oportunidade a eles, na tentativa de minimizar privilégios e
preconceitos, de modo que a deficiência não traga óbice à participação deles nos certames. 

Assim a reserva de percentual de vagas a eles assegurada não pode resultar em
privilégios que conflitem com o princípio da igualdade entre os demais candidatos, uma vez que
a interpretação teleológica deve ser direcionada a propiciar tratamento igualitário e não
superioridade de tratamento. 

Em casos como o que está sendo examinado, todo o cuidado é pouco para se buscar
uma solução que não esteja revestida de discriminação, tanto para o portador de deficiência
quanto para o não portador, de forma que a participação de todos no processo seletivo ocorra em
efetiva igualdade de condições, na medida em que tanto os deficientes como os não deficientes
sejam submetidos a todas as etapas do certame, cumprindo as mesmas exigências. 

Passo então ao reexame das questões colocadas em juízo atinentes aos argumentos e
teses elaboradas pelo autor: 

A) QUANTO AS LISTAS EM SEPARADO DOS DEFICIENTES E DOS NÃO
DEFICIENTES, PARA CADA FASE DO CONCURSO: 

De acordo com o art. 42 do Decreto Federal n° 3.298/99, tem-se o seguinte: 

“A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contando, a
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência,
e a segunda, somente a pontuação destes últimos.”

Assim não há como ser acolhida a pretensão ministerial no sentido da confecção de
listas diferenciadas para cada etapa do concurso, quando o próprio Decreto Federal que
regulamentou a matéria exige que as duas listas distintas sejam feitas apenas “na publicação do
resultado final do concurso”.

Como dito entendo que não houve desobediência ao texto legal, pelo Edital em questão,
ao prever publicação das duas listas, geral e especial, apenas ao final, razões pelas quais haverá de
ser desacolhido esse pedido. Ressalte-se que o concurso, para o candidato deficiente, é o mesmo de
que participam os demais candidatos e todos se submetem às regras e condições do Edital.

A reserva de vagas existe, e é medida de extrema importância, que se aplica aos
portadores de deficiência que obtenham aprovação nas etapas do certame. Não há que se falar na
adoção de critérios diferenciados, em cada fase, pois seria contrastante ao princípio da isonomia. 

Daí resulta a certeza de que somente no momento do resultado final do concurso, após
ultrapassadas todas as etapas previstas no edital é que serão elaboradas duas listas distintas de
classificação, ocasião em que será verificado quantos foram os deficientes que conseguiram
ultrapassar a etapa final e só então acontecerá o chamamento deles para a ocupação dos 10% dos
cargos vagos, em estrita obediência ao Decreto regulamentador e ao Edital. 
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Portanto, as vagas em disputa são as mesmas, de modo que aos candidatos deficientes
que superem a última etapa têm a reserva de suas vagas. Nesse sentido, mesmo que houvessem
duas listas elaboradas já na primeira fase do concurso, o candidato portador de deficiência deveria
alcançar a posição exigida na lista geral e não na específica. 

Esse tem sido o entendimento a jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA, COM PEDIDO DE
LIMINAR. A AUTORA TENDO PRESTADO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO
PELA 1ª RÉ, PARA O CARGO DE ADVOGADO JÚNIOR DA PETROBRÁS (2ª RÉ),
COM PÓLO DE TRABALHO EM BRASÍLIA, ALEGANDO TER SIDO
CLASSIFICADA NO 50º LUGAR NA PRIMEIRA ETAPA (CONFORME PREVISTO
NO RESPECTIVO EDITAL), REQUER QUE LHE SEJA ASSEGURADA,
LIMINARMENTE, A HABILITAÇÃO PARA A SEGUNDA ETAPA DO CERTAME
(PROVA DISCURSIVA) E A CORREÇÃO DA RESPECTIVA PROVA. LIMINAR
DEFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO E MANTIDA PELA JUSTIÇA
ESTADUAL, TENDO EM VISTA O DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, REVOGANDO A LIMINAR
DEFERIDA. IMPROVIMENTO DO APELO. Sob a ótica do direito constitucional
contemporâneo, respaldado na Constituição Cidadã de 1988, alçaram os princípios o
topo da normatividade nacional e, segundo eles, embora não seja o Poder Judiciário
competente para apreciar o mérito administrativo, dele não prescinde a análise e aferição
da razoabilidade, da legalidade, impessoa1idade, da isonomia e dos demais princípios
que norteiam o ato administrativo. 

Como a presente ação cautelar inominada está fundamentada em afronta às regras
previstas no edital do certame para o cargo de advogado júnior da Petrobrás, nada obsta
a apreciação pelo Poder Judiciário do ato administrativo que não habilitou a apelante à
2ª fase do concurso, sob a ótica de sua legalidade, não adentrando na discricionariedade
do administrador. Após minuciosa análise de tais regras previstas no Edital do Concurso
em tela, não resta dúvida de que, para a habilitação à 2ª etapa do certame, referente ao
cargo de Advogado Júnior para o pólo de trabalho em Brasília, devem ser considerados
os 50 (cinquenta) mais bem classificados na lista geral daquele pólo, e, em tal lista, estão
incluídos os candidatos deficientes e os não deficientes, que foram aprovados na
primeira fase. Assim, se a autora/apelante não foi classificada dentre os 50 primeiros
colocados na listagem geral do cargo/pólo em questão, tendo obtido o 50º lugar, apenas,
na lista específica de não deficientes, não estava habilitada à segunda fase do certame,
ou seja, não tinha direito a que fosse corrigida a sua prova discursiva. Portanto, a
despeito de ter havido a correção de tal prova, por força da decisão liminar, os efeitos
destas não podem ser mantidos, sob pena de estar o Poder Judiciário desrespeitando a lei
do Concurso (seu regulamento). Apelação Cível nº 2008.001.21005. DÉCIMA
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CLAUDIO DE MELLO TAVARES - data do
Julgamento: 02/07/2008. 

Assim, pelos motivos acima, e pelas razões já expostas quando do indeferimento da
liminar, não há de ser acolhida tal pretensão. 

B) EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 20 DO CAPÍTULO V
DO EDITAL, RELATIVA À NOTA DE CORTE DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA
ESCOLHA, (para que o critério de classificação seja aplicado apenas aos candidatos sem
deficiência, ou mesmo que seja criado outro critério para os deficientes): 

Como já dito na decisão da tutela antecipada continuo a entender que estabelecer uma
nota de corte menor para os deficientes ou até mesmo criar-se critério diferenciado para estes,
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permitindo que passem para a etapa seguinte aqueles que não alcançarem a nota mínima de corte
exigida para todos os candidatos, estar-se-ía ferindo o princípio da relativação da isonomia - um
dos princípios fundamentais dos concursos públicos. 

Sobre o assunto, existe a lei específica que dispõe sobre a política nacional para
integração da pessoa portadora de deficiência, a qual consolida as normas de proteção desta,
tratando-se do Decreto Federal nº 3.298/99, que no seu artigo 41 assim dispõe: 

“Art. 41. A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as condições especiais
previstas neste Decreto, participará de concursos em igualdade de condições com os
demais candidatos no que concerne: 
I – ao conteúdo das provas;
II – à avaliação e aos critérios de aprovação;
III – ao horário e ao local de aplicação das provas;

IV – à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.”

Como se pode ver no artigo acima citado, fazendo-se uma interpretação “Mens
legis”, buscando o sentido e o espírito da lei, bem como fazendo-se uma interpretação “Mens
legislatóris”, buscando qual teria sido a intenção do legislador no momento que a criou, é
possível concluir-se que o que se pretendeu e pretende é justamente integrar a pessoa portadora
de deficiência, no mundo em que ela vive e na sociedade a que pertence. 

Se o próprio artigo acima citado estipula que o candidato participará de concursos em
igualdade de condições com os demais candidatos, indaga-se: 

Como haverá de se falar em igualdade de condições quando se adota critérios de
avaliação e de aprovação diferenciados para os portadores de deficiência? 

O inciso IV do artigo 41 do referido Decreto é bastante claro quando se especifica,
nas condições de igualdade, que os portadores de deficiência tem que obter a nota mínima exigida
para todos os demais candidatos.

O Decreto nº 3.298/99 em questão dita as regras as quais todos os concursos devem
se submeter, tendo em vista que as provas tem por objetivo avaliar o nível intelectual do
candidato, de forma a não fazer diferença se o candidato é ou não deficiente, devendo este
demonstrar a Sua capacitação intelectual, assim como o não deficiente, em igualdade de
condições com todos os demais, pois não se trata de deficiência intelectual. 

A Administração não pode, em hipótese alguma, abrir mão da busca pela eficiência
do serviço público por meio de um processo seletivo que abarcará os melhores dentre todos os
candidatos ao cargo pleiteado, independentemente do fato de serem eles deficientes ou não. 

Nesse contexto, os candidatos deficientes devem participar do concurso com a
referida igualdade de condições, na medida em que devam ser submetidos a todas as etapas do
certame, sujeitos ao alcance da pontuação mínima, aprovação no curso de formação, dentre outras
exigências, previstas no Edital. 

A pretensão do autor de se atribuir uma nota de corte com valor diferenciado ao
candidato deficiente não encontra amparo legal, além de não mostrar-se solução justa, uma
vez que certamente seria interpretada por muitos como discriminatória, mesmo porque se assim
se procedesse, de plano, estar-se-ía concedendo aos portadores de deficiência um privilégio, um
benefício e uma condescendência que não estão assegurados aos demais candidatos, o que não
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pode ser aceito, porque as exigências devem ser absolutamente as mesmas para todos, não
havendo razão de ser ou mesmo amparo legal para uma diferenciação da nota de corte. 

Sabe-se que a regra é a disputa do certame em condições de igualdade, sendo a norma
que atribui a reserva de vagas uma exceção, que segundo princípio básico da hermenêutica deve
ser interpretado restritivamente.

Por todas essas razões e para que se cumpra integralmente o que está disposto no art.
41 e seus parágrafos do Decreto Federal nº 3.298/99, não haverá de ser acolhida essa pretensão
do Ministério Público.

O egrégio TJMG através de um dos mais eminentes desembargadores
constitucionalistas do Estado assim colocou a matéria: 

EMENTA: Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público.
Candidatos portadores de deficiência. Cargos. Reserva de percentual. Efeito.
Classificação. Etapas. Aprovação. Pressuposto. A reserva de percentual de cargos
empregos públicos, de que trata o art. 37, VIII, da Constituição da República, dá-se para
os efeitos de classificação e de admissão dos candidatos portadores de deficiência, que
obtenham aprovação regular nas sucessivas etapas do concurso e que cumpram os
critérios do Edital. Indefere-se a segurança. Número do processo: 1.0000.04.406421-
0/000(1). Relator: ALMEIDA MELLO. Data do Julgamento: 11/08/2004 

Como se pode verificar, a Constituição Federal não admite que faça concurso distinto
para os candidatos portadores de deficiência física. Estes terão que se submeter às mesmas regras
e fases e, inclusive, devem alcançar à média mínima para a aprovação. 

O estabelecido no art. 37, VIII, da Constituição aplica-se para efeitos de classificação,
e de admissão dos candidatos portadores de deficiência, que obtenham aprovação segundo os
critérios do Edital. 

Existe até o posicionamento do STF nesse sentido: 

“A aprovação em concurso para a investidura em cargo ou emprego público é exigência
de caráter geral, prevista no artigo 31, II, da Constituição, e não poderá ser afastada nem
mesmo na hipótese do inciso VIII do mesmo artigo, segundo o qual a lei reservará
percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e
definirá os critérios de sua admissão”. Com efeito, a definição dos referidos critérios
especiais deverá estar em consonância com a natureza do cargo com percentual
reservado para os deficientes, mas jamais poderá dispensar a prévia aprovação em
concurso ... (MI nº 153 AgR/DF, Relator o Ministro Paulo Brossard, DJ 30.03.1990, p.
2.339)”. 

Por esses motivos, indefiro a pretensão acima especificada.

C) QUANTO AO PEDIDO RELATIVO À EXCLUSÃO DO ITEM 12.4 DO CAPÍTULO
VII, BEM COMO A PARTE FINAL DO ITEM 12 DO MESMO CAPÍTULO DO EDITAL,
QUE DIZ RESPEITO À EXCLUSÃO DO CANDIDATO QUE ENTROU COMO
DEFICIENTE CASO A JUNTA MÉDICA ENTENDA PELA INCOMPATIBILIDADE DA
DEFICIÊNCIA COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO: 
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Quanto a essa pretensão do M.P. também não vejo como prosperar, pelos motivos
expostos abaixo.

O supracitado Decreto Federal deixa claro em seu art. 43, parágrafo 2°, que 

“a equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a
deficiência do candidato durante o estágio probatório”, a regra constante no Edital nº
01/2008 não contradiz o texto legal referente á Política Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência. 

Assim a referida disposição do edital encontra-se em consonância com a legislação
que rege a matéria sendo que é no estágio probatório, quando o candidato já deu início ao
exercício das funções do cargo que será feita essa avaliação através da equipe multiprofissional,
para que seja assegurada a compatibilidade da deficiência com as funções do cargo. 

Essa limitação contida no edital encontra respaldo ainda com o artigo 39 §3º da
CR/88, diante da faculdade da lei em estabelecer requisitos diferenciados para a admissão de
candidatos a certos concursos, tendo em vista a natureza do cargo. 

Direcionam-se pois tais dispositivos, a propiciar tratamento igualitário e não
superioridade de tratamento, mas assegurando que, somente permanecerá no exercício do cargo
aquele que demonstrar capacidade para tanto, ainda que limitada. 

Tanto melhor que as perícias médicas previstas nos Editais, nos quais há reserva de
vagas, possam eliminar os candidatos comprovadamente inaptos para o exercício do cargo. 

Trata-se, pois, do princípio de auto-tutela do poder público, segundo o qual a
administração pode rever os seus atos a qualquer momento e nesse sentido, a nomeação de
candidato inapto, caso essa situação se configure, poderá ser revista e decidida, desde que durante
o período de estágio probatório.

Desse modo, pelos motivos acima, haverá de ser indeferido também esse pedido do
autor. 

D) REFERENTE AO PEDIDO DE INCLUSÃO DO NÚMERO TOTALIDADE VAGAS
DESTINADAS AO CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO E EM CONSEQUÊNCIA O
NÚMERO DE VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: 

Conforme já dito na decisão da liminar, continuo a entender que a Magistratura assim
como o Ministério Público são entidades autônomas regidas por leis específicas e pr6prias. 

Assim, em relação a necessidade de previsão expressa do número de vagas, entendo
que não assiste razão à Ilustre representante do Ministério Público porque a disciplina de acesso,
promoção e remoção dos magistrados é regulada pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
corporificada na Lei Complementar nº 35/73, uma vez que o magistrado não é servidor público,
mas agente político, portanto regido por legislação própria e específica. 

Na lei acima citada, não consta qualquer disposição que exija que do edital conste
obrigatoriamente o número total de vagas disponibilizadas para o cargo de Juiz de Direito
Substituto. 

Deve ser ressaltado que o administrador age dentro dos limites da lei, dela não
podendo se afastar, e que não há qualquer comando legal, relativo ao ingresso na carreira da
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magistratura, que obrigue ou mesmo determine que do edital conste o número de vagas
disponíveis. 

Saliente-se que a ausência desse item, não está a evidenciar qualquer prejuízo aos
candidatos, mostrando-se de menor importância a sua inclusão no edital, sobretudo quando se tem
visto que os processos seletivos realizados pela EJEF têm sido efetivados com grande seriedade,
transparência e eficiência, servindo inclusive de modelo para outros Estados da Federação. 

As razões trazidas por sua Exa., o Superintendente da Escola Judicial, demonstram
que o objetivo daquela Instituição foi o de poder convocar o maior número possível de candidatos
para o Curso de Formação, uma vez que durante o período de realização das etapas do concurso,
ocorrem remoções e aposentadorias de magistrados, o que resulta no aumento do número de
vagas, e com isso os candidatos só tem a ganhar. 

Isto posto, decido.

Por toda fundamentação acima, doutrina e jurisprudência pertinentes à espécie, julgo
improcedente a presente ação, indeferindo os pedidos contidos na inicial. 

Deixo de condenar o autor nas custas e despesas processuais, em virtude da isenção
de que goza, com base no artigo 18 da Lei 7.347/85. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se. 

Façam-se as comunicações necessárias. 

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2008. 

Mariangela Meyer Pires Faleiro 
Juíza Titular da 7ª Vara da 

Fazenda Pública Estadual e Autarquia 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO
ESPECIAL

O ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de Direito Público interno; Marco
Antônio Rebelo Romanelli, Advogado-Geral Adjunto do Estado de Minas Gerais, inscrito na
OAB/MG sob o nº 32.060; José Sad Júnior, Procurador do Estado de Minas Gerais, inscrito na
OAB/MG sob o nº 65.791; e Manuela Teixeira de Assis Coelho, Procuradora do Estado de
Minas Gerais, inscrita na OAB/MG sob o nº 78.386; com fundamento no art. 5º, inc. LXVIII, CF;
no art. 648, inc. I, CPP; e no art. 2º-A LCE nº 86/2006, vêm impetrar HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO DE LIMINAR, em favor de José Rosário Silva, brasileiro,
casado, Gerente Regional da Secretaria de Estado da Saúde no Município de São João del-Rei,
também qualificado nos autos do Processo nº 0625.08.081.010-8 (ação penal), apontando como
autoridade coatora o Meritíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca
de São João del-Rei, nos termos seguintes:

I – SÍNTESE DOS FATOS

1. De início e conforme dispõe o art. 2º- A LCE nº 86/2006, que “dispõe sobre a
estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE e dá outras providências”, a Advocacia-
Geral do Estado “e os órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas que a ela se reportam
como unidades setoriais de execução ficam autorizados, no âmbito de suas respectivas áreas de
atuação, a defender, judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente, os membros dos
Poderes do Estado, inclusive das instituições a que se refere o Título III, Capítulo II, Seção IV,
Subseções I a III, da Constituição do Estado, bem como os titulares de Secretarias e demais
órgãos do Poder Executivo, de autarquias e fundações públicas, os servidores efetivos e os
ocupantes de cargos de direção e assessoramento dos órgãos, autarquias e fundações públicas,
quando, em decorrência do exercício regular das atividades institucionais, forem vítimas ou
apontados como autores de ato ou omissão definido como crime ou contravenção penal, bem
como nas ações cíveis decorrentes do exercício regular das atividades institucionais por eles
praticadas.”

2. Isto posto, a promotoria de justiça da Comarca de São João del Rei, em inequívoco
exercício abusivo de suas funções,  ofereceu denúncia em face do paciente, nos seguintes termos
(fls. 2/3): 

“Consta destes autos que, no mês de julho de 2008, na Rua Ministro Gabriel Passos, 232,
Ministério Público da Comarca de São João del Rei, o denunciado desobedeceu à ordem
legal do ilustre Promotor de Justiça da 3ª Promotoria de Justiça desta Comarca, Dr.
Rodrigo Ferreira de Barros.

Segundo restou apurado, o denunciado foi devidamente notificado, por duas vezes, a
apresentar, no prazo máximo de cinco dias, o motivo da realização de uma cirurgia que
era necessitada pelo idoso Antônio Cabral, conforme certidão de fls. 3 e cópias de
notificações de fls. 4 e 5, entretanto, o mesmo quedou-se inerte, não apresentando as
informações requisitadas.

Tanto a autoria quanto à materialidade estão evidentes nos autos, caracterizando, assim,
a prática do ilícito previsto no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
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Desta forma está caracterizada a prática do ilícito previsto no art. 330 do Código Penal
Brasileiro, razão pela qual apresento esta denúncia, oportunidade em que requeiro seu
recebimento bem como a instauração da competente ação penal, com base no art. 77 e
seguintes da Lei nº 9.099/97, que haverá de culminar com a condenação do acusado nos
termos dos presentes autos.”

3. A douta autoridade impetrada designou audiência para o oferecimento de suspensão
condicional do processo, prevista para o dia 14 de maio (quinta-feira) de 2009, às 16:30 horas (fls. 19). 

II – CABIMENTO E RAZÕES DA IMPETRAÇÃO 

4. A impetração é induvidosamente cabível: se foi designada audiência para o
oferecimento de suspensão condicional (art. 89 Lei nº 9.099/1996), é porque o douto Juízo de
origem reputa apta a inicial acusatória e presente a justa causa para o seu oferecimento.

5. De resto, a aceitação do benefício pressupõe o recebimento da denúncia,
caracterizando constrangimento ilegal a intimação do acusado para o ato processual designado
diante da manifesta atipicidade da conduta e da ilegalidade da ordem expedida pelo Promotor de
Justiça.

6. Com efeito, o paciente exerce as funções de Gerente Regional da Secretaria de
Estado no Município e, nessa condição, recebeu 2 ofícios – o primeiro em 23 de junho de 2008 e
o segundo em 4 de julho de 2008 – para, nos termos do “art. 8º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85”
e “no prazo máximo de 5 (cinco) dias”, informar o motivo da não realização cirurgia que,
segundo a Promotoria, seria necessária ao idoso Antônio Cabral. 

7. No mesmo dia em que recebido o primeiro ofício, cuidou o paciente de remeter a
requisição à Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Saúde que, de acordo com ordem
expedida pela Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde, possui as atribuições para
eventual resposta:

“Em relação a quaisquer solicitações do Ministério Público, solicito que todas sejam
enviadas aos Procuradores do Estado, lotados na Assessoria Jurídica – AJ, devidamente
instruídas com informações técnicas, para que estes providenciem o encaminhamento
de resposta ao Ministério Público, com as informações jurídicas pertinentes.”

8. Cuidou, ainda, o paciente, de informar tal procedimento à Promotoria por ocasião
do recebimento da segunda requisição em 4 de julho de 2009 (fls. 9/10), sendo a informação
prestada através de parecer técnico da Coordenadoria da Oftalmologia da Secretaria da Saúde,
datado de 23 de julho de 2009.

9. O contexto descrito evidencia que a requisição diz respeito ao exercício das
funções típicas da Gerência Regional de Saúde de que é titular o paciente: é o que basta para
inviabilizar a persecução penal porquanto o crime de ameaça “pode ser executado por qualquer
pessoa, inclusive por funcionário público, desde que o objeto da ordem não se relacione com as
suas funções” (Damásio de Jesus. Direito penal. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 1994. v. 4, p. 185),
conforme precedentes – inclusive do STF e STJ – colacionados por Mirabete (Código penal
interpretado. São Paulo: Atlas, 1999. p. 1769-1770): 

“Desobediência de funcionário a ordem no exercício das funções: crime não
caracterizado - STF: “Crime de desobediência. Só excepcionalmente tem por sujeito
ativo funcionário público” (RT 613/413). STJ: “Desobediência. Servidor público que
desrespeita ordem no exercício de suas funções. Atipicidade. Trancamento da ação
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penal. Só ocorre o crime de desobediência quando o servidor público desrespeita ordem
que não seja referente às suas funções” (RT 738/574). STJ: “Desobediência. Sujeito
ativo. Conduta. Omissão. O conceito de funcionário público – para os efeitos penais – é
definido no art. 327, do Código Penal. O INSS é autarquia federal. O delito –
desobediência – tem o particular como sujeito ativo. O funcionário só pratica esse delito,
caso a ordem desrespeitada não seja referente às suas funções. A omissão, ademais, só
se caracteriza quando a pessoa não cumpre obrigação jurídica” (JSTJ 39/298). STJ: “O
conceito de funcionário público para os efeitos – penais é definido pelo art. 327, do
Código Penal. O INSS é autarquia federal. O delito – desobediência – tem o particular
como sujeito ativo. O funcionário somente pratica esse delito, caso a ordem
desrespeitada não seja referente às suas funções. A omissão, ademais, só se caracteriza
quando a pessoa não cumpre obrigação jurídica” (RSTJ 49/92-3). TRF da 2ª Região: “O
Superior Tribunal de Justiça tem entendido não configurar crime de desobediência o ato
ou omissão praticados por servidor público, que não cumpre decisão judicial, relativa a
órgão da administração, no qual desempenhe suas atividades profissionais” (HC 96
96.02.30369-9-RJ-DJU de 23-9-97, p. 77.038-9).). TJSC: “Desobediência. Sujeito ativo.
Ato praticado por funcionário no exercício de função. Crime não configurado. Denúncia
rejeitada. O crime de desobediência, catalogado entre os praticados pelo particular
contra a administração em geral, não se configura se tanto o acusado quanto a vítima são
equiparados a funcionários públicos e se acham no exercício das respectivas funções,
quando da sua ocorrência; o fato poderia caracterizar, eventualmente, o crime de
prevaricação (Ap. Crim. n° 30.455, julgada em 4-11-93)” (JCAT 72/613.4). TJSP: “O
delito art. 330 do Código Penal está catalogado entre os praticados pelo particular contra
a Administração em geral. Não se configura, pois, se tanto o acusado quanto a vítima são
equiparados a funcionários públicos e se achavam no exercício da função quando da sua
ocorrência” (RT 487/389). TACRSP: Praticando o funcionário ato de desobedecer que
não se refira às atividades por ele exercidas, o ilícito do art. 330 do CP acha-se presente,
mas, na hipótese contrária, se a ordem descumprida disser respeito à sua atividade
funcional propriamente dita, incidirá em prevaricação, estando presente o intuito de
satisfazer interesse ou sentimento pessoal, conforme dispõe o art. 319 do mesmo
Estatuto” (RJDTA-CRIM 27/218). TACRSP: O crime de desobediência só ocorre
quando é praticado pelo particular contra a administração e, assim, nele não incorre o
funcionário público no exercício de suas funções legais” (RT 395/315). No mesmo
sentido, STJ: RSTJ 36/121-2; TACRSP: RT 598/327, RJDTACRIM 24/423, 25/409,
JTACRIM 12/96.”

10. Do mesmo modo, a E. Primeira Câmara Criminal registra autorizado precedente,
consubstanciado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 1.0000.00.175.226-0/000, Des.
Zulman Galdino, MG 19.09.2000:  

“Recurso em sentido estrito - Rejeição da denúncia - Fato narrado que não constitui
crime - Desobediência - Crime praticado por funcionário público - Impossibilidade -
Dolo - Vontade livre e consciente de desobedecer à ordem legal - Não-ocorrência. Deve-
se rejeitar a denúncia quando o fato narrado evidentemente não constituir crime, seja
porque se imputa a prática de delito de desobediência a funcionário público, seja
porque não há dolo, como vontade livre e consciente em desobedecer à ordem legal, na
conduta do agente. Recurso desprovido.”

11. O douto voto condutor registra, com a habitual precisão:

“Inicialmente, não poderia o acusado, que ostenta a condição de funcionário público,
praticar o crime de desobediência, porque somente o particular pode cometer
mencionado delito contra a Administração Pública. A essa conclusão se chega ao se
analisar a nomenclatura usada no Capítulo II do Título XI da Parte Especial do Código
Penal, no qual está catalogado o crime de desobediência: Dos crimes praticados por
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particular contra a Administração em geral. Se o acusado agisse na qualidade de
particular, nenhum problema haveria na tipificação do delito. Mas agindo como
funcionário público, não poderia ele cometer o crime de desobediência, em virtude de
sua especial condição de sujeito passivo que não se amolda ao tipo penal. Teoricamente,
poderia até mesmo ter praticado outro delito e contra ele se desenvolver a persecução
penal sob outro fundamento. Mas relativamente ao crime de desobediência não se pode
instaurar a ação penal contra o réu. E se por ventura sua conduta não se ajusta a
nenhum outro tipo penal, não haverá como imputar-lhe o cometimento de algum delito.” 

12. Ainda que assim não fosse, o procedimento adotado pelos promotores torna atual
e necessária a advertência da C. Sexta Turma do SJT no AAG nº 40.272/MG, Min. Anselmo
Santiago, DJU 16.06.1997, no sentido de que “o poder de requisição do MP não é absoluto” e
a configuração do delito de desobediência pressupõe “a legalidade do ato praticado pela vítima”,
no caso, pelo promotor de justiça requisitante.

13. De fato, os servidores do Poder Executivo não são subordinados ao Ministério
Público, inexistindo qualquer relação de hierarquia funcional entre os mesmos: resulta evidente
dos atos praticados no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de São João del Rei que os
seus titulares pretendem o exercício de funções que, pelo alcance e extensão pretendidos, são
próprias dos membros do Poder Judiciário, únicos dotados da prerrogativa de expedição de
ordens e requisições a quem quer que seja e em qualquer prazo.

14. Não é o caso do Ministério Público, cujo poder de requisição está limitado ao que,
expressamente, previsto em lei, mesmo porque, repita-se, os promotores não são superiores
hierárquicos senão dos próprios funcionários da instituição a que pertencem.

15. Daí porque não é conferido a membros do Ministério Público, ao seu capricho ou
arbítrio, reduzir o prazo legal para as eventuais requisições, fixado no art. 8º, § 1º, Lei nº
7.347/1985 – “O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou
requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou
perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias” – sendo
manifestamente ilegal a requisição com prazo reduzido à metade, máxime quando o próprio
ofício faz expressa referência ao dispositivo legal transcrito. 

16. Em hipótese materialmente idêntica, assim decidiu a E. Segunda Câmara Criminal
no PCCO nº 1.0000.04.408.458-0/000, Des. Reynaldo Ximenes Carneiro, MG 14.09.2004, pela
“inexistência do crime” na “requisição de documentos ao Prefeito Municipal para a propositura
de ação civil pública” na hipótese de “prazo concedido inferior ao previsto no art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85”, com destaque para as considerações do douto voto condutor, em síntese,
aplicáveis ao caso concreto:

“A denúncia apresentada contra o Prefeito resulta de omissão do alcaide em atender
requisição do órgão ministerial para que apresentasse, em cinco dias (fls. 12/13-TJ)
documentos relacionados com concurso público realizado pela municipalidade. 

O art. 10 da Lei nº 7.347/87, com o objetivo de tornar eficaz a atuação do Ministério
Público no inquérito civil público, ou nos atos preparatórios para o ajuizamento da
ação civil pública, tornou criminosa a conduta daquele que recusa, retarda ou omite no
fornecimento de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando
requisitados pelo Ministério Público. 

O art. 8º da Lei nº 7.347/87 prevê o prazo de quinze dias para que certidões e
informações sejam fornecidas, quando requisitadas e o § 1º deste artigo, ao tratar de
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inquérito civil público instaurado sob a presidência do Ministério Público, estabelece
que podem ser requisitadas informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o
qual não poderá ser inferior a 10 dias. 

Amiúda-se a ação penal contra autoridades municipais a pretexto de descumprimento
de ordens judiciais ou de requisições ministeriais, a exigir uma postura do julgador de
tolerância e de compreensão por algum atraso que possa surgir em relação ao
cumprimento da obrigação que se impõe ao agente político municipal. 

É que nem sempre o relacionamento dos agentes políticos municipais com as
autoridades do Judiciário e do Ministério Público vem se pautando com o recíproco
respeito pela importância da função que todos exercem, pois muitas vezes, em razão da
política municipal, os que se envolvem em atos que se sujeitam ao exame da legalidade
são levados à execração pública, porque o adversário se aproveita do fato para o
escárnio e a humilhação. 

Assim, a construção de uma exegese do dispositivo constante do art. 10 da Lei nº
7.347/85 deve ter em conta o que dispõe o art. 8º e seu parágrafo 1º, além da realidade
dos entreveros entre as várias correntes políticas interessadas no encaminhamento da
questão sob censura.”

17. No caso, a ilegalidade da ordem também evidencia a ausência de dolo do
paciente – sequer, aliás, cogitado na denúncia - que, a tempo e modo, encaminhou a requisição a
quem de direito e, ainda, informou a Promotoria de tais providências dentro do prazo fixado pelo
dispositivo legal de regência.

18. Ora, se, por um lado, “o crime de desobediência (CP, art. 330) só se configura se
a ordem legal é endereçada diretamente a quem tem o dever legal de cumpri-la” (STJ, Quinta
Turma, HC nº 10.150/RN, Min. Edson Vidigal, DJU 21.02.2000) – atribuição não conferida ao
paciente – por outro, “é indispensável que o comando (determinação para fazer algo, e não
simples pedido ou solicitação) seja legal, isto é, previsto em lei, formal (ex.: emitido por
autoridade competente) e substancialmente (ex.: estar de acordo com a lei). Não se trata de
ordem dada para satisfazer uma vontade qualquer do superior, fruto de capricho ou prepotência”
(Guilherme de Souza Nucci. Código penal comentado. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2005. p. 1015).

19. Por fim e muito embora tal circunstância tenha sido omitida na denúncia, o
alegado descumprimento da requisição não impediu que a Promotoria ajuizasse ação civil pública
(Processo nº 0625.08.082.698-9), cuja improcedência do pedido já transitou em julgado para o
autor.

20. Aliás, como consta da respeitável sentença, a cirurgia reputada necessária pelo
promotor não foi realizada porque clinicamente não indicada para o idoso, assim como nenhum
outro procedimento a cargo do Estado.

21. Essa circunstância – propositura da ação civil pública independentemente da
informação requisitada – também constitui fundamento suficiente para inviabilizar a persecução
penal, conforme decidiu a C. Quinta Turma do STJ no HC nº 15.951/DF, Min. Félix Fischer, DJU
25.02.2002:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RETARDAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES REQUISITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ART. 10 DA LEI 7.437/85. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. Não se configura o crime do
art. 10 da Lei 7.347/85, se as informações retardadas pelo agente não se mostram
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indispensáveis à propositura da ação civil pública, bem como se poderiam ser obtidas
com maior rapidez e eficácia em outra fonte. Writ concedido.”

22. Concluindo: diante da ausência de legitimação do paciente, da ilegalidade da
ordem, da ausência de dolo e da não configuração de qualquer delito, resta caracterizado
constrangimento ilegal na intimação recebida e no próprio prosseguimento do procedimento
penal instaurado perante o Juizado Especial Criminal.

III – PEDIDO

23. Pelo exposto, requer:

a) distribuição em caráter prioritário;

b) a imediata concessão de liminar para suspender a realização da audiência
prevista para o dia 14 de maio (quinta-feira) de 2009 até o julgamento definitivo da impetração;

c) a intimação do Meritíssimo Juiz de Direito para prestar informações (art. 662 CPP); 

d) a procedência do pedido, com a concessão da ordem para, tornando definitiva a
liminar concedida, determinar o trancamento do procedimento criminal (Processo nº
0625.08.081.010-8), instaurado em face do paciente.

Pede deferimento.

Belo Horizonte, 13 de maio (quarta-feira) de 2009. 

MARCO ANTÔNIO REBELO ROMANELLI

Advogado-Geral Adjunto do Estado de Minas Gerais

JOSÉ SAD JÚNIOR

Procurador do Estado de Minas Gerais

MANUELA TEIXEIRA DE ASSIS COELHO

Procuradora do Estado de Minas Gerais
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PROCESSO Nº : 09 092350-3

NATUREZA : HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE : José Rosário Silva

Vistos, etc.

Cuida-se a espécie de Habeas Corpus Preventivo impetrado pelo Estado de Minas
Gerais e outros em favor do Gerente Regional da Secretaria de Saúde no Município de São João
del Rei, com base nos fatos e fundamentos deduzidos na vestibular de fls. 02/13, instruída com
os documentos de fls. 14/70, objetivando o trancamento da ação penal nº 0625 08 0810010-8,
com pedido de liminar de suspensão da audiência designada para o dia 14 de maio de 2009.

Ao que se desume dos autos o paciente foi denunciado pela prática, em tese, de crime
de desobediência, por não ter atendido requisição de informações do Representante do Ministério
Público no prazo que este determinou.

Pelo exame da documentação acostada tem-se que, na qualidade de agente da
administração pública, o paciente, para prestar as informações requisitadas pelo Ministério
Público, reportou-se a órgão específico da Secretaria de Estado da Saúde, com vistas à obtenção
de parecer técnico.

Tem-se, ainda, que tal fato foi noticiado ao Ilmo. Representante do Ministério
Público.

Desta forma, tenho que resulta evidenciado, de forma suficiente, nesta fase
processual, a ausência de justa causa pelo que a concessão da liminar é medida que se impõe,
ficando deferida nos termos requeridos, para suspender a audiência designada.

Requisite-se informações à Autoridade apontada coatora.

Após, com vistas ao Ministério Público volvam os autos à conclusão para inclusão em
pauta.

Intimem-se. Diligencie-se.

São João del Rei, 13 de maio de 2009. 

Hélio Martins Costa

JUIZ DE DIREITO
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PROCESSO Nº : 09 092350-3

NATUREZA : HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE : José Rosário Silva

SENTENÇA

Vistos, etc.

Dispensando o relatório com base no permissivo legal contido no art. 81, §3º da Lei
9.099/95, eis a síntese dos fatos relevantes: 

O Estado de Minas Gerais, Marco Antônio Rebelo Romanelli, José Sad Júnior e
Manuela Teixeira de Assis Coelho, aviaram junto a esta Turma Recursal ordem de “Habeas
Corpus” preventivo em favor de José Rosário da Silva, em face do MM. Juiz de Direito do Juizado
Especial Criminal da Comarca de São João del Rei, objetivando o trancamento da ação penal
contra ele instaurada, com base nos fatos e fundamentos contidos na peça de aporte de fls. 02/13. 

Requisitados as informações, as mesmas foram juntadas aos autos fls. 76.

Através da manifestação de fls. 101/102, o Ministério Público pugnou concessão da ordem.

Compulsando todos os elementos aportados aos autos tenho que razão assiste aos
impetrantes.

Destaca-se que o paciente encontra-se denunciado pelo Ministério Público oficiante
perante o Juizado Especial Criminal desta Comarca, pela prática de crime de desobediência, em
virtude de não ter prestado as informações solicitadas pelo Promotor de Justiça em exercício na
Curadoria da Defesa do Patrimônio Público, no prazo que lhe foi imposto.

O crime de desobediência tipificado no art. 330 do estatuto penal pátrio é espécie de
crime contra a administração pública. Nesta esteira, em regra somente pode ser praticado pelo
particular, e não de servidor público, qualidade do paciente, que exerce as funções de Gerente
Regional da Secretaria de Estado da Saúde do Município, em que o alegado descumprimento da
ordem se deu no exercício das funções dele.

Neste sentido os precedentes do STF (RT 613/413), STJ (RT 738/574 e JSTJ 39/298)
dentre inúmeros outros julgados.

Ademais, o próprio paciente cuidou de oficiar ao Representante do Ministério Público
que requisitou as informações, dando conta de tê-las encaminhado à assessoria jurídica da
Secretaria de Estado da Saúde, para posterior resposta.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão
do paciente e, por conseguinte, concedo a ordem de “habeas corpus” para determinar o
trancamento da ação penal.

São João del Rei, 05 de junho de 2009. 

Hélio Martins Costa

Juiz Relator
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RECURSO Nº : 09 092350-3

NATUREZA : HABEAS CORPUS

PACIENTE : José Rosário Silva

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA A TURMA RECURSAL DA
COMARCA DE SÃO JOÃO DEL REI, ESTADO DE MINAS GERAIS, POR UNANIMIDADE,
NO MÉRITO, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO EM FAVOR
DE JOSÉ ROSÁRIO SILVA, DETERMINANDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Presidiu o julgamento DR. HÉLIO MARTIS COSTA, dele participando os Juízes –
RELATOR: DR. HÉLIO MARTINS COSTA – REVISOR: DR. CARLOS PAVANELLI
BATISTA e VOGAL: DR. AURO APARECIDO MAIA DE ANDRADE. 

São João del Rei, 05 de junho de 2009. 

HÉLIO MARTINS COSTA

Juiz Relator

CARLOS PAVANELLI MAIA DE ANDRADE

Juiz Revisor

AURO APARECIDO MAIA DE ANDRADE

Juiz Vogal





JURISPRUDÊNCIA





327

RE 433.150 – AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO*

Classe: RE
Procedência: MINAS GERAIS
Relator: MIN. MARCO AURÉLIO
Partes AGTE.(S) - ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADV.(A/S) - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - MG - WALTER
DO CARMO BARLETTA
AGDO.(A/S) - ATENDE COMERCIAL LTDA
ADV.(A/S) - CLÁUDIO HENRIQUE CALDEIRA

Matéria: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - ICMS/ Imposto sobre
Circulação de Mercadorias - DIREITO TRIBUTÁRIO - Crédito
Tributário - Extinção do Crédito Tributário - Compensação 

DECISÃO

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ICMS – BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA - CANCELAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO – PRECEDENTE DO
PLENÁRIO.

1. Por meio da decisão de folha 226 a 228, acolhi o pedido formulado no
extraordinário, ante os seguintes fundamentos:

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - REDUÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO - DIREITO AO CRÉDITO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA
NÃO-CUMULATIVIDADE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROVIMENTO.

1. O tema em discussão no recurso extraordinário diz respeito ao direito de
compensação de crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
quando o tributo é recolhido com a base de cálculo reduzida. 

Valho-me do que tive a oportunidade de consignar no exame do Recurso
Extraordinário nº 161.031-0/MG, do qual fui relator:

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) - Na interposição deste
extraordinário foram atendidos os pressupostos de recorribilidade que lhe são
inerentes. O documento de folha 11 revela regular a representação processual, estando
à folha 161 a guia comprobatória do preparo. Quanto à oportunidade, verifica-se que
o acórdão que se pretende alvejado teve notícia veiculada no Diário de 28 de agosto
de 1992 - sexta-feira (folha 128) -, ocorrendo a manifestação do inconformismo no
dia 9 imediato - quarta-feira (folha 129) -, havendo sido respeitado o prazo de quinze
dias. Examino o enquadramento do extraordinário nas alíneas "a' e "c" do inciso III
do artigo 102 da Carta Política da República.

* Despacho DJe nº 66, 6/4/2009.
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O regulamento do hoje Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
aprovado pelo Decreto nº 24.224/84, com redação conferida pelo Decreto nº 29.273,
de 14 de março de 1989, do Estado de Minas Gerais, preceitua o tratamento todo
próprio da incidência do tributo considerada a comercialização de máquina, aparelho,
veículo, mobiliário, motores e vestuários usados. A base de incidência sofre redução
de oitenta por cento. Inegavelmente, tem-se aí benefício outorgado pelo Estado.
Ocorre que, em passo seguinte, fez-se inserir cláusula vedando "o aproveitamento do
valor do imposto relativo à aquisição da mesma", ou seja, da mercadoria. Confira-se
com o que se encontra às folhas 40 e 41 dos autos. Tanto a Carta pretérita quanto a
atual consagram, no que tange ao imposto em comento, o princípio da não-
cumulatividade. Preceitua o inciso I do § 2º do artigo 155 que:

"será não-cumulativo compensando-se o que for devido em dada operação relativa à
circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas
anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal". 

O Estado, ao implementar uma certa política fiscal está jungido aos princípios insertos
no Diploma Maior da República. Descabe dar com uma das mãos e retirar com a outra,
mormente quando envolvido direito assegurado constitucionalmente. Nem se diga que
a hipótese tem enquadramento na alínea "b" do inciso II do § 2º referido. Não se trata
de isenção ou não-incidência do tributo, mas de caso em que se dispôs, de forma correta,
ou não - isso não está em jogo neste processo - sobre base de incidência reduzida.

Tanto vulnera a lei aquele que inclui no campo de aplicação hipótese não
contemplada, como o que exclui caso nela previsto. O princípio da não-
cumulatividade é linear, ensejando a observação de crédito diante de operações
sucessivas, como ocorrem, normalmente, na circulação de mercadorias. Fora das
opções consagradas constitucionalmente, não há campo para a previsão em regra
local. Tenho como conflitante com a Lei Máxima a parte final da alínea "b" do inciso
III, do artigo 22 do regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços aprovado pelo Decreto, do Estado de Minas Gerais, de nº 24.224, de 28 de
dezembro de 1984, com a redação conferida pelo Decreto nº 29.273, de 14 de março
de 1989. Alfim, declaro a inconstitucionalidade das seguintes expressões:

"... vedado o aproveitamento do valor do imposto relativo à aquisição da mesma".

Com isso, reformando o acórdão de folhas 122 a 127, restabeleço o entendimento
sufragado pelo Juízo (folhas 83, anverso e verso), inclusive impondo à Fazenda
Pública Estadual os ônus decorrentes das custas e honorários advocatícios tais como
concebidos no provimento inicial, da lavra do proficiente Juiz Ernane Fidelis dos
Santos.

É o meu voto.

Consigne-se que o Plenário, por votação majoritária, placitou o entendimento, em
sessão realizada em 24 de março de 1997, publicada no Diário da Justiça de 6 de
junho de 1997.

JURISPRUDÊNCIA
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2. Diante do precedente do Pleno e tendo em vista o § 1º-A do artigo 557 do Código
de Processo Civil, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para restabelecer o
entendimento adotado pelo Juízo, mediante a sentença de folha 107 a 113. Ficam
invertidos os ônus da sucumbência.

3. Publique-se.

O Estado de Minas Gerais, no agravo de folha 231 a 235, sustenta que, de acordo com
a legislação estadual, se as operações subsequentes foram amparadas pela redução de base de
cálculo, o contribuinte do imposto deverá anular os créditos pelas aquisições correlatas, hipótese
em que o crédito utilizado será proporcional à base de cálculo adotada. Afirma que a
determinação legal não importa em afronta ao princípio da não-cumulatividade e que, nos casos
de isenção e não-incidência, é vedado o creditamento. Assim, prossegue, cuidando-se de isenção
parcial, a mesma interpretação há de ser dispensada, não se admitindo o lançamento do crédito.
Assevera que não se dá a isenção parcial para benefício do contribuinte de direito e sim para
desonerar a cadeia produtiva. Defende não poder prevalecer a declaração do direito ao
creditamento integral do crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

A agravada apresentou a contraminuta de folha 240 a 250, na qual reafirma o direito
ao crédito do tributo, na totalidade.

2. Em 17 de março de 2005, o Plenário, contra o meu voto, sendo designado para
redigir o acórdão o ministro Cezar Peluso, adotou entendimento contrário ao precedente que
decorrera do julgamento do Recurso Extraordinário nº 161.031-0/MG. Apreciando o de nº
174.478-2/SP, sob a minha relatoria, veio a proclamar que a redução da base de cálculo implica
isenção parcial, mostrando-se inviável levar em conta, na totalidade, o tributo recolhido
anteriormente. 

3. Em face do que decidido, reconsidero o ato atacado mediante este regimental para
negar seguimento ao extraordinário da contribuinte.

4. Publiquem.

Brasília, 10 de março de 2009.

Ministro MARCO AURÉLIO

Relator
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AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.001.713 - MG (2007/0256008-9)
RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA E OUTRO(S)
AGRAVADO : GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : LEONARDO VERSIANI NOGUEIRA TARABAL E OUTRO(S)

DECISÃO

Em face da complexidade da matéria - incidência de ICMS sobre produtos com
bonificação no sistema de substituição tributária -, dou provimento ao agravo regimental e
determino o retorno dos autos para julgamento do recurso especial.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 12 de março de 2008.

Ministro Castro Meira

Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 1.001.713 - MG (2007/0256008-9)
RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA
RECORRENTE : GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : LEONARDO VERSIANI NOGUEIRA TARABAL E OUTRO(S)
RECORRIDO : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA E OUTRO(S)

EMENTA

TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BONIFICAÇÕES.

1. Inexistindo a garantia de que a bonificação concedida pelo substituto tributário ao
substituído não vai ser transferida ao consumidor final, o recolhimento do ICMS sobre o regime
de substituição tributária deve ser realizado integralmente. Precedente da Segunda Turma

2. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar
provimento ao recurso nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Humberto
Martins, Herman Benjamin, Carlos Fernando Mathias (Juiz convocado do TRF 1ª Região) e
Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 13 de maio de 2008 (data do julgamento).

Ministro Castro Meira

Relator
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RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator): Cuida-se de recurso
especial interposto com fulcro nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, em face de
acórdão assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO
DO TRIBUTO PELO SUBSTITUTO - BONIFICAÇÃO. No regime de substituição
tributária, mesmo em caso de produto enviado ao comprador como bonificação,
deverá haver a retenção do ICMS, pois nada garante que as transações futuras, das
quais diz respeito a substituição, as mercadorias também seja oferecidas como um
bônus. Havendo ação dos fiscais, é devida a multa a que alude o artigo 56, II, da Lei
Estadual nº 6.763/75.”

Sustenta-se violação dos artigos 535 do Código de Processo Civil, 2º, I, e 13 da Lei
Complementar 87/96, ao entendimento de que as bonificações se equiparam aos descontos
incondicionais. Alega-se, ainda, divergência jurisprudencial. 

Em contra-razões, a recorrida pugna pela mantença do aresto recorrido.

Admitido o apelo, subiram os autos.

É o relatório.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BONIFICAÇÕES.
1. Inexistindo a garantia de que a bonificação concedida pelo substituto tributário ao

substituído não vai ser transferida ao consumidor final, o recolhimento do ICMS sobre o regime
de substituição tributária deve ser realizado integralmente. Precedente da Segunda Turma.

2. Recurso especial não provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator): O recurso merece ser
conhecido por ambas as alíneas do permissivo constitucional, o que torna desnecessária a análise
de eventual violação do artigo 535 do Código de Processo Civil trazida subsidiariamente ao
exame da questão.

Analisa-se no presente feito qual a base de cálculo para incidência de ICMS em
regime de substituição de tributária no caso em que a operação realizada entre o produtor e o
revendedor do produto contemplou bonificação em produtos da mesma espécie.

A Corte de origem entendeu conforme o teor do voto-condutor:

“Discute-se nos autos a legalidade e legitimidade do auto de infração lavrado
pela apelada, por ter sido constatado o envio de mercadorias, lâmpadas elétricas, sem
a devida retenção do ICMS relativo à substituição tributária.

Em suas alegações, a apelante defende que por se tratarem de mercadorias
oferecida como bonificação, estaria isenta da retenção do tributo por não haver a
circulação econômica da mercadoria.

Insta esclarecer que no regime de substituição tributária o fornecedor de
produtos atua de forma duplamente qualificada, já que é o devedor do ICMS incidente
sobre a venda que efetuou ao seu cliente, além de ser responsável pela retenção do
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tributo devido em razão de futura transferência das mesmas mercadorias pelo
comprador, o substituído, a terceiros.

Destarte, na substituição tributária há uma antecipação do tributo devido pela
circulação futura de mercadorias, estabelecendo-se um valor provável de venda que,
se não realizar, dará direito ao substituído a um crédito perante o fisco.

Ao bonificar o cliente com mercadorias, o substituto transfere produtos que
ficarão sujeitos a negociações futuras que se firmarão entre o substituído e seus
clientes. Dessa forma, com relação a essas transações posteriores, há, sem sombra de
dúvida, o fato gerador do tributo.

Como o regime de substituição diz respeito exatamente a circulação de
mercadoria a ser perpetrada pelo substituído e terceiros, é patente a manutenção da
obrigatoriedade de retenção do ICMS, já que a bonificação refere-se somente à
relação firmada entre substituto e substituído.

Verifica-se, assim, que a apelante confunde a relação tributária que foi objeto da
autuação, pois insiste na existência de uma bonificação que não se observa, a
princípio, na hipótese tributada através do regime de substituição, já que somente ao
substituído cabe decidir se em vez de vendê-las, irá também repassá-las como
bonificação, hipótese essa que se ocorrer, repita-se, vai gerar-lhe um crédito, mas não
autorizar ao substituto deixar de reter o ICMS”.

A técnica de arrecadação prevista pelo art. 150, § 7º, da CF e pelo art. 6º da LC
87/1996 é sistemática estabelecida com o objetivo de garantir a arrecadação. Garante ao Fisco
mecanismos de controle sobre a cadeia produtiva em que o contribuinte de direito – o vendedor
– recolhe não apenas o tributo por ele devido, mas também antecipa o montante relativo à
operação subseqüente. 

O recolhimento do imposto comporta o exame de duas operações estanques: a que se
aperfeiçoa entre o produtor e o revendedor; e a subseqüente, quando o produto se transmitirá ao
consumidor final.

A base de cálculo da segunda operação é o valor que presumidamente aquele produto
alcançaria ao chegar ao mercado, realizando o objetivo de que o ICMS incida durante toda a
cadeia de consumo. 

Tal fundamento encontra justificativa no artigo 8º da LC 87/96:
"Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:
I - (...)
II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório das
parcelas seguintes:
a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo
substituído intermediário;
b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou
transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;
c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações
subseqüentes.
(...)
§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador,
poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço.
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§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida com
base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por
levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros
elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-
se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser
previstos em lei (...)"

Nesse sentido trago a contribuição de Marco Aurélio Greco, segundo o qual “o
interesse arrecadatório do Fisco é o de receber o ICMS sobre o ciclo econômico inteiro – portanto,
sobre o preço de ponta, na última operação realizada com aquela mercadoria, o consumidor final.
É este o preço que vai definir o interesse arrecadatório do Estado” (In: Substituição tributária:
antecipação do fato gerador. 2.ed. Malheiros, p. 111).

Como bem decidiu a Corte origem, não há como se entender que eventual bonificação
concedida seria transmitida ao consumidor final, já que o preço de venda, em verdade, refletirá
as vicissitudes de mercado.

Desse modo, não há como se pautar o Fisco pelo valor da operação entre substituto e
substituído quanto à bonificação em produtos concedida, sob pena de ferir o objetivo precípuo do
mecanismo da substituição tributária.

Esta Turma, em processo da relatoria do Ministro Herman Benjamin, REsp
1.027.786/MG, cujas partes são as mesmas, já se manifestou sobre a matéria, com argumentos que
trago a título de reforço:

“O bônus dado pela recorrente à distribuidora não implica, necessária e
automaticamente, redução do preço final, considerando inclusive que ele é aferido com base
em pesquisas de mercado, nos termos do art. 8º, § 4º, acima transcrito. 

Inaplicável na hipótese dos autos, portanto, os dispositivos legais suscitados pela
recorrente (em especial o art. 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996), na medida em que a sistemática
da substituição tributária possui regras próprias para a identificação da base de cálculo (art. 8º, da
LC 87/1996).

Em complementação, registro a discordância quanto ao afirmado pelo e. Ministro
Luiz Fux, relator do REsp 715.255/MG (j. 28.03.2006, DJ 10.04.2006), que "o ICMS
descaracteriza-se acaso integrarem sua base de cálculo elementos estranhos à operação mercantil
realizada, como, por exemplo, o valor intrínseco dos bens entregues por fabricante à empresa
atacadista, a título de bonificação, ou seja, sem a efetiva cobrança de um preço sobre os mesmos"
(grifei).

Existe sempre cobrança. As fábricas não fazem doação de seus produtos. A
bonificação nada mais é que um desconto no preço cobrado. O fato de a fábrica entregar, por
exemplo, 90 produtos pelo preço normal e mais 10 produtos como "bonificação" significa, ao fim
e ao cabo, um desconto de aproximadamente 10% no preço final, nada mais. Imaginar que essa
operação é gratuita e, portanto, não se submete ao ICMS, não é, com a devida vênia, razoável.

O que interessa, no caso da substituição tributária, é que há uma presunção legal
quanto ao preço final daqueles 100 produtos, no exemplo dado. Essa presunção legal, relativa ao
fato gerador futuro (venda da mercadoria para o consumidor) não pode ser afastada pelo
argumento do desconto (ou bonificação) concedida pelo fabricante ao distribuidor.”
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Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a)
Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Carlos Fernando Mathias
(Juiz convocado do TRF 1ª Região) e Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 13 de maio de 2008. - VALÉRIA ALVIM DUSI - Secretária
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RECURSO ESPECIAL Nº 960.476 - SC (2007⁄0136295-0)

RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI
RECORRENTE : MONTEGUTI INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA 
ADVOGADO : FELIPE DE SOUTO E OUTRO(S)
RECORRIDO : ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROCURADOR : RICARDO DE ARAÚJO GAMA E OUTRO(S)

EMENTA

TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE EM DEMANDA
CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA
CALCULADA COM BASE NA DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA
EFETIVAMENTE UTILIZADA.

1. A jurisprudência assentada pelo STJ, a partir do julgamento do REsp 222.810/MG
(1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 15.05.2000), é no sentido de que "o ICMS não
é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver
incidência, pelo fato de celebração de contratos", razão pela qual, no que se refere à
contratação de demanda de potência elétrica, "a só formalização desse tipo de
contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza
circulação de mercadoria". Afirma-se, assim, que "o ICMS deve incidir sobre o valor
da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor,
a que tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa".

2. Na linha dessa jurisprudência, é certo que "não há hipótese de incidência do ICMS
sobre o valor do contrato referente à garantia de demanda reservada de potência".
Todavia, nessa mesma linha jurisprudencial, também é certo afirmar, a contrario
sensu, que há hipótese de incidência de ICMS sobre a demanda de potência elétrica
efetivamente utilizada pelo consumidor. 

3. Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o
efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o
correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de
faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os métodos de
medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 456/2000,
independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada. 

4. No caso, o pedido deve ser acolhido em parte, para reconhecer indevida a
incidência do ICMS sobre o valor correspondente à  demanda de potência elétrica
contratada mas não utilizada. 

5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08⁄08.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, vencidos os Srs. Ministros
Francisco Falcão, Castro Meira, Humberto Martins e Benedito Gonçalves, dar parcial provimento
ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Denise Arruda e
os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques e Eliana Calmon votaram com o
Sr. Ministro Relator.

Sustentaram, oralmente, os Drs. IGOR MAULER SANTIAGO, pela recorrente, LUIZ
DAGOBERTO BRIÃO, pelo recorrido, MIRIAM LAVOCAT (TERCEIROS INTERESSADOS:
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - AMICUS CURIAE) e  VANESSA SARAIVA
DE ABREU (TERCEIROS INTERESSADOS: Estado de Minas Gerais - AMICUS CURIAE).

Brasília, 11 de março de 2009.

MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI 

Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 960.476 - SC (2007⁄0136295-0)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI (Relator): 

Trata-se de recurso especial (fls. 692-701) interposto em face de acórdão do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina que confirmou sentença denegatória de  mandado de segurança, que
objetivava ver reconhecida a inexigibilidade do ICMS sobre o valor correspondente à demanda
reservada de potência elétrica. O acórdão foi assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO -
DEMANDA CONTRATADA - INCIDÊNCIA DE ICMS - POSSIBILIDADE -
DISPONIBILIZAÇÃO DE POTÊNCIA - SERVIÇO PRESTADO - ART. 155, IX, 'B',
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E RESOLUÇÃO N. 456⁄00 DA ANEEL - RECURSO
DESPROVIDO.
Consoante o item IX, da Resolução n. 456/00, da ANEEL, a demanda contratada
corresponde à 'demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente
disponibilizada pela concessionária, no ponto de entrega, conforme valor e período de
vigência fixados no contrato de fornecimento e que deverá sr integralmente paga, seja ou
não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)'.
Ex vi do art. 155, IX, b, da Magna Carta, incide o ICMS 'sobre o valor total da operação,
quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência
tributária dos Municípios'. (Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 05.038964-0,
de Blumenau, Rel. Francisco Oliveira Filho, DJ 15/03/2006)."

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 175-180). No recurso especial, a
recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos artigos 2º, VI e 19 do
Convênio 66⁄88, aos artigos 2º, I, 12, I e 13, I da LC 87/96 e ao artigo 116, II, do CTN,
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sustentando, em síntese, que (a) "é ilegal a exigência do ICMS sobre o valor total do contrato de
fornecimento por demanda contratada, se a empresa contratante não consumir toda a energia
elétrica que este ajuste lhe assegura", (...) porque "a legislação aplicada à espécie só permite que a
energia elétrica efetivamente consumida seja tributada pelo ICMS" (fl. 192); (b) "por si só, a
formalização do contrato de compra de fornecimento de energia elétrica, (...) não caracteriza
circulação de mercadoria, eis que o fato gerador do ICMS não se configura in casu com o simples
pacto, há que se materializar o negócio jurídico na efetiva circulação física ou econômica da
mercadoria em termos de seu real consumo" (fls. 192-193); (c) "é avesso a qualquer lógica jurídica
supor que uma operação de que não resulte entrega do produto possa servir de base de cálculo ao
imposto", já que "a base de cálculo do ICMS devido pelas empresas distribuidoras de energia
elétrica é o valor da operação da qual decorra a entrega do produto ao consumidor" (fl. 194).

Em contra-razões (fls. 234-247), o Estado de Santa Catarina alega, essencialmente,
que, segundo o sistema normativo que organiza a política tarifária de energia elétrica vigente em
nosso País, no caso de consumidores do Grupo a que pertence a Impetrante, a tarifa é calculada
levando em consideração também a demanda de potência elétrica contratada, a qual, portanto,
integra o preço da operação que serve de base de cálculo do ICMS. Ou seja: "o ICMS incide sobre
toda a operação de fornecimento de energia, que inclui o valor tanto da demanda de potência
contratada, como da demanda de ultrapassagem e do encargo de capacidade emergencial, o que
remete à denegação da segurança" (fls. 246-247). 

Por decisão de fls. 267, conferiu-se ao recurso o regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. Intimados a participar como amici curiae, manifestaram-se pelo
improvimento:

(a) o Estado de Alagoas (fls. 366-399), sustentando que (I) "o fato gerador de ICMS
é a circulação de mercadoria (operação comercial de compra e venda) e se materializa no
momento da transmissão da propriedade do bem" (fl. 398); (II) "a base de cálculo típica do ICMS
na venda de energia elétrica é o preço da compra pelo consumidor, já que esse é o valor
consignado na fatura emitida pela concessionária, agregando todos os custos desde a geração até
a entrega da mercadoria ao usuário final" (fl. 399). Requer, ainda, "a oitiva de peritos na matéria
(...) a serem recolhidos nos quadros do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a fim de
responderem questões cruciais para o deslinde do caso" (fl. 397-398);

(b) o Estado de Santa Catarina (fls. 401-411), aduzindo que (I) "o valor da demanda
de potência faz parte do preço cobrado pela CELESC, e este integra a base de cálculo do ICMS,
porquanto o valor da operação é o preço cobrado pelo fornecimento efetivado" (fl. 405); ou, (II)
"no mínimo, é necessário reconhecer que o ICMS incide sobre o consumo efetivo de 'energia
elétrica' e de 'demanda de potência' efetivamente consumida=utilizada" (fl. 409);

(c) o Estado de Tocantins (fls. 415-424), afirmando que "a base de cálculo do ICMS
nas operações tributadas com energia elétrica equivale ao valor total da operação, que não
representa o custo da mercadoria isoladamente considerada, pressupondo, na verdade, todos os
elementos envolvidos na circulação econômica da mercadoria, razão pela qual se inclui em tal
montante tributável a parcela do preço pertinente à 'demanda contratada' (fl. 423);

(d) os Estados do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Sergipe e o Distrito
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Federal (fls. 519-531 e fls. 568-591), alegando que (I) "se a base de cálculo do imposto é o
valor da operação, o valor da energia consumida e o da potência contratada utilizada, ainda
assim, não se revelariam suficientes para traduzir o valor real do negócio jurídico
subjacente, que pressupõe a incorporação de todos os elementos que são adicionados ao
custo da mercadoria, para formação do preço final e somente assim é atendida a correlação
lógica que deve existir entre o fato gerador e o montante sobre o qual deve incidir o
imposto" (fl. 528); (II) "a exclusão do componente tarifário da base de cálculo do imposto,
nas aquisições feitas pelos grandes consumidores, implica dispensar-lhes tratamento
privilegiado, pois os demais, inclusive os residenciais, arcam com seu pagamento, segundo
esclarece a ANEEL:'As tarifas do 'Grupo B' são estabelecidas somente para o componente
de consumo de energia, em reais, por megawatt-hora, considerando que o custo da
demanda de potência está incorporado no custo do fornecimento de energia em megawatt-
hora' (Cadernos temáticos, 4, 2005), só não sendo objeto de medição porque as variações
verificadas no perfil de consumo não são de modo a exigir alterações substantivas no
dimensionamento do sistema elétrico" (fl. 529). 

Também na condição de amicus curiae, manifestou-se pelo provimento do recurso a
Confederação Nacional da Indústria - CNI (fls. 597-606), aduzindo, essencialmente, que "a
hipótese de incidência da exação ora discutida não acontece em relação àquilo que foi contratado
e não foi consumido, vez que não há, nessa hipótese, circulação de mercadoria" (fl. 603).

Por fim, o Ministério Público Federal, em parecer de fls. 636-641, pugna "pela
remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para exame e atendimento da prestação
excepcional vindicada" (fl. 641), ao argumento de que (I) "a matéria jurídica (...) debatida remete
a (...) natureza constitucional"; (II) "o fato de que a quantidade de processos que envolvem a
referida matéria tem aumentado exponencialmente, o que detém considerável importância, já que
a multiplicidade de processos cuja matéria a este se assemelha pode gerar graves conseqüências
para os municípios e Estados-membros" (fl. 640).

É o relatório.
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1. A jurisprudência assentada pelo STJ, a partir do julgamento do REsp 222.810/MG
(1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 15.05.2000), é no sentido de que "o ICMS não
é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver
incidência, pelo fato de celebração de contratos," razão pela qual, no que se refere à
contratação de demanda de potência elétrica, "a só formalização desse tipo de
contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza
circulação de mercadoria." Afirma-se, assim, que "o ICMS deve incidir sobre o valor
da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor,
a que tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa."

2. Na linha dessa jurisprudência, é certo que "não há hipótese de incidência do ICMS
sobre o valor do contrato referente à garantia de demanda reservada de potência".
Todavia, nessa mesma linha jurisprudencial, também é certo afirmar, a contrario
sensu, que há hipótese de incidência de ICMS sobre a demanda de potência elétrica
efetivamente utilizada pelo consumidor. 

3. Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o
efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o
correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de
faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os métodos de
medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 456/2000,
independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada. 

4. No caso, o pedido deve ser acolhido em parte, para reconhecer indevida a
incidência do ICMS sobre o valor correspondente à  demanda de potência elétrica
contratada mas não utilizada.

5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/08.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI (Relator): 

1. Inicialmente, indefere-se o pedido de formulado pelo Estado de Alagoas, de “oitiva
de peritos na matéria (...) a serem recolhidos nos quadros do Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) a fim de responderem questões cruciais para o deslinde do caso". Sua condição
de amicus curiae não o habilita a formular pedido de produção de prova, ainda mais em sede de
mandado de segurança já na fase de julgamento do recurso especial.

Cumpre observar, de qualquer modo, que a matéria técnica está suficientemente
esclarecida, constando dos autos notas e pareceres a respeito. É de ser igualmente indeferido o
pedido do Ministério Público, de remessa dos autos ao STF. Tratando-se de recurso especial, em
que estão atendidos os requisitos de admissibilidade, cumpre ao STJ julgá-lo.

2. Quanto ao mérito, mantenho o entendimento manifestado em voto-vista  proferido
em caso análogo (REsp 586.120/MG), na sessão do dia 12.12.2007, nos seguintes termos:

"2.A jurisprudência do STJ:

Sobre o tema aqui debatido, a jurisprudência firmada no STJ segue a linha de entendimento adotada no REsp
222.810/MG (1ª T., Min. José Delgado, DJ de 15.05.2000), assim ementado:
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"TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE DEMANDA
RESERVADA DE POTÊNCIA. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA.

1 - O valor da operação, que é a base de cálculo lógica e típica no ICMS, como era no
regime de ICM, terá de consistir, na hipótese de energia elétrica, no valor da operação
de que decorrer a entrega do produto ao consumidor (Gilberto Ulhôa Canto).

2 - O ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto
é, a que for entregue ao consumidor, a que tenha saído da linha de transmissão e entrado
no estabelecimento da empresa.

3 - O ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não
haver incidência, pelo fato de celebração de contratos.

4 - Não há hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente a garantir
demanda reservada de potência.

5 - A só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de
energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria.

6 - A garantia de potência e de demanda, no caso de energia elétrica, não é fato gerador
do ICMS. Este só incide quando, concretamente, a energia for fornecida e utilizada,
tomando-se por base de cálculo o valor pago em decorrência do consumo apurado.

7 - Recurso conhecido e provido por maioria.

8 - Voto vencido no sentido de que o ICMS deve incidir sobre o valor do contrato
firmado que garantiu a "demanda reservada de potência", sem ser considerado o total
consumido."

Tal orientação foi seguida desde então por inúmeros julgados (AgRg no REsp 797.826⁄MT, 1ª T., Min.
Luiz Fux, DJ de 21.06.2007; AgRg no Ag 828.282⁄SC, 2ª T., Min. João Otávio de Noronha, DJ de
25.04.2007; REsp 840.285⁄MT, 1ª T., Min. José Delgado, DJ de 16.10.2006; AgRg no REsp
855.929⁄SC, 1ª T., Min. Francisco Falcão, DJ de 16.10.2006; REsp 838.542⁄MT, 2ª T., Min. Castro
Meira, DJ de 25.08.2006; REsp 343.952⁄MG, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJ de 17.06.2002, entre
outros, inclusive de minha relatoria, como, v.g.: REsp 972.843⁄RJ, 1ª T., DJ de 11.10.2007 e REsp
579.416⁄ES, 1ª T., DJ de 29.03.2007). 

Não há como negar o acerto das premissas de ordem teórica que sustentam essa jurisprudência: "O
ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência,
pelo fato de celebração de contratos"; "A só formalização desse tipo de contrato de compra ou
fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria". Acertadas, também,
as conclusões que daí se retira em relação ao ICMS sobre energia elétrica: "O ICMS deve incidir sobre
o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor, a que
tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa"; "Não há hipótese de
incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente a garantir demanda reservada de potência".
Com efeito, veja-se.

3.Premissa (I) que justifica a jurisprudência: para efeito de ICMS, energia elétrica é mercadoria, e não
serviço:

A tributação, por ICMS, das operações envolvendo energia elétrica está prevista no art. 155 da
Constituição nos seguintes termos:

"Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e
as prestações se iniciem no exterior;
(...)
§ 3° À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do 'caput' deste artigo e o art. 153,
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I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica,
serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País."

O ADCT, no § 9º do seu art. 34, por sua vez, estabeleceu:

"Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de
energia elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as
responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, ainda que
destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica, desde a
produção ou importação até a última operação, calculado o imposto sobre o preço então
praticado na operação final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito
Federal, conforme o local onde deva ocorrer essa operação."

O artigo 19 do Convênio 66/88 refere-se à tributação da energia elétrica pelo ICMS, do seguinte modo:

"A base de cálculo do imposto devido pelas empresas distribuidoras de energia elétrica,
responsáveis pelo pagamento do imposto relativamente às operações anteriores e
posteriores, na condição de contribuintes substitutos, é o valor da operação da qual
decorra a entrega do produto ao consumidor."

Percebe-se assim que, como afirmado, o sistema normativo trata a energia elétrica, para fins de
incidência do ICMS, como mercadoria (ou seja, como um produto, um bem móvel) e não como
serviço. Isso, aliás, não é novidade em nosso ordenamento jurídico. Também o art. 155, § 3º, do Código
Penal equiparou a energia elétrica à coisa móvel (para fins de configuração do crime de furto), o art.
74, § 1º, do CTN a conceituou como produto industrializado (para o efeito de incidência do extinto
imposto único) e o art. 83, I, do Código Civil considera como bens móveis as "energias que tenham
valor econômico". A doutrina especializada igualmente abona esse  mesmo entendimento:
CARRAZZA, Roque Antônio, "ICMS", 12ª ed., São Paulo, Malheiros, 2007, p. 242; CANTO, Gilberto
de Ulhôa, "Direito Tributário Aplicado: pareceres", Rio de Janeiro, Forense, 1992, p. 120; CAMPOS,
Clever M., "Introdução ao Direito de Energia Elétrica", São Paulo, Ícone, 2001, p. 68. Sendo assim,
também nas operações envolvendo energia elétrica, o ICMS está submetido à regra geral instituída pela
Lei Complementar 87⁄96, ou seja, ele incide sobre as "operações relativas à circulação de mercadorias
(...)"(art. 2º, I).

4. Premissa (II) que também justifica a jurisprudência: a energia elétrica só é gerada e só circula
quando há consumo:

Há um dado da realidade que não pode ser ignorado: a energia elétrica é um bem insuscetível de ser
armazenado ou depositado. Ela só é gerada para ser imediatamente consumida. Dito de outra forma: a
energia elétrica é gerada porque é consumida. Não há geração e nem circulação sem que haja consumo.
Por isso mesmo, não se pode conceber a existência de fato gerador de ICMS sobre operações de
energia elétrica sem que haja a efetiva utilização dessa especial "mercadoria". A propósito, eis o que
dizem os especialistas:

"O sistema elétrico nacional faz a conexão física de todos os geradores, transmissores,
distribuidores e consumidores. Funciona, como já dito, analogamente a um sistema de
'caixa único', em um mesmo momento, recebe a energia de todos os geradores e alimenta
todos os consumidores. Portanto, produção e consumo se dão instantaneamente, não
havendo possibilidade de estoques entre os estágios intermediários de produção,
transmissão e distribuição" (CAMPOS, Cléver M., Op. cit., p. 68).
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"No caso particular da eletricidade, a saída da usina, a entrega e o consumo coincide
com a fabricação do produto e com o próprio consumo feito pelo usuário do serviço
explorado pelo concessionário" (ÁLVARES, Walter T. "Instituições de direito da
eletricidade", Ed. Bernardo Álvares, 1962, v. 2, p. 501).

"Embora as operações de consumo de energia elétrica tenham sido equiparadas a
operações mercantis, elas se revestem de algumas especificidades, que não podem ser
ignoradas. O consumo de energia elétrica pressupõe, logicamente, sua produção (pelas
usinas e hidrelétricas) e sua distribuição (por empresas concessionárias ou
permissionárias). De fato, só se pode consumir uma energia elétrica anteriormente
produzida e distribuída. A distribuidora de energia elétrica, no entanto, não se equipara
a um comerciante atacadista, que revende, ao varejista ou ao consumidor final,
mercadorias de seu estoque. É que a energia elétrica não configura bem suscetível de
ser "estocado", para ulterior revenda aos interessados. Em boa verdade científica, só há
falar em operação jurídica relativa ao fornecimento de energia elétrica, passível de
tributação por meio de ICMS, no preciso instante em que o interessado, consumindo-a,
vem a transformá-la em outra espécie de bem da vida (luz, calor, frio, força, movimento
ou qualquer outro tipo de utilidade). (...) Com isto estamos enfatizando que tal
tributação, em face das peculiaridades que cercam o fornecimento de energia elétrica,
só é juridicamente possível no momento em que a energia elétrica, por força de relação
contratual, sai do estabelecimento do fornecedor, sendo consumida" (CARRAZZA,
Roque, Op. cit., p. 242-243).

Correta, portanto, repita-se, a jurisprudência firmada no STJ no sentido de que "O ICMS deve incidir
sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor, a
que tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa"; "Não há hipótese
de incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente a garantir demanda reservada de potência". 

5. Bases para compreensão da questão jurídica:

5.1. A demanda de potência elétrica

Há um outro dado da realidade física igualmente importante para a compreensão da questão jurídica em
exame: quando há consumo de energia elétrica, há consumo de energia com certa potência. Potência é um
atributo da energia elétrica relacionado, não propriamente com a quantidade consumida, mas com a
intensidade do consumo no tempo. Na definição técnica da Resolução ANEEL 456⁄2000 (que estabelece as
"condições gerais de fornecimento de energia elétrica"), potência é a "quantidade de energia elétrica
solicitada na unidade de tempo, expressa em quilowatts (kW)" (art. 2º, XXVII). A potência elétrica, portanto,
é componente essencial e inseparável da operação de consumo de energia. Com efeito, o consumo se dá,
invariavelmente, em certa quantidade de energia, medida e expressa em unidades de quilowatts-hora (kWh)
(Resolução ANEEL 456⁄2000, art. 2º XII) e com certa intensidade no tempo, o que demanda energia com a
correspondente potência elétrica, medida e expressa em quilowatts (kW).  

O que determina a quantidade e a potência elétrica a serem utilizadas no consumo da energia são as
necessidades do consumidor: há consumidores que demandam pequena quantidade e em pequena
intensidade de tempo, há os que demandam maiores quantidades mas em menor intensidade, há os que
demandam pequenas quantidades mas em maior intensidade e há os que demandam grandes
quantidades e com grande intensidade. Por outro lado, no que toca à concessionária, quanto maior a
demanda de potência do consumidor, maiores os investimentos (adequado dimensionamento de redes,
transformadores e outros equipamentos e serviços), necessários para a disponibilização da energia.
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5.2 Classificação dos consumidores segundo o perfil do consumo: 

Justamente pela diversidade dos perfis e do modo de consumir energia,  o sistema normativo, ao
disciplinar o fornecimento de energia e a fixação das correspondentes tarifas, dividiu os consumidores
em dois grandes grupos, segundo as respectivas demandas de potência. Dispõe, a propósito, o Decreto
62.724⁄89 (que "estabelece normas gerais de tarifação para as empresas concessionárias de ser viços
públicos de energia elétrica"):

"Art 2º Para fins de análise de custo do serviço e fixação de tarifas, as classes de
consumidores de que trata o art. 177, Capítulo VII, Título IV, do Decreto nº 41.019, de
26 de fevereiro de 1957, deverão ser grupadas da seguinte forma: 

1 - Grupo A; consumidores ligados em tensão igual ou superior a 2.300 volts; 

2 - Grupo B; consumidores ligados em tensão inferior a 2.300 volts". 
Dispõe também o Decreto, em seu art. 9º:

"Art. 9º O fornecimento de energia elétrica a unidades consumidoras do Grupo A, com
tarifas reguladas, deverá ser realizado mediante a celebração de contrato entre o
concessionário ou permissionário de serviço público de energia elétrica e o respectivo
consumidor, e às unidades consumidoras do Grupo B será realizado sob as condições
do contrato de adesão".

Como se percebe, o fornecimento de energia elétrica é sempre precedido de um contrato entre
concessionária e consumidor, contendo, entre outras cláusulas, a da demanda de potência elétrica, sendo
que os consumidores do Grupo B (que demandam menor potência) celebram um contrato de adesão e
os demais, do Grupo A (que demandam maior potência), celebram um contrato específico, para atender
às suas específicas necessidades. As cláusulas e condições desse contrato são as previstas no art. 23 da
Resolução ANEEL 456⁄2000, entre elas as que dizem respeito à potência de energia elétrica demandada
pelo consumidor e que deverá ser disponibilizada pela concessionária. São as cláusulas relativas à
demanda de potência. Essa Resolução traz, em seu artigo 2º, definições que elucidam o tema: 

"Art. 2º. Para os fins e efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições
mais usuais: 
(...)
III - Consumidor: pessoa física ou jurídica, ou comunhão de fato ou de direito,
legalmente representada, que solicitar a concessionária o fornecimento de energia
elétrica e assumir a responsabilidade pelo pagamento das faturas e pelas demais
obrigações fixadas em normas e regulamentos da ANEEL, assim vinculando-se aos
contratos de fornecimento, de uso e de conexão ou de adesão, conforme cada caso. 
(...) 
V - Contrato de adesão: instrumento contratual com cláusulas vinculadas às normas e
regulamentos aprovados pela ANEEL, não podendo o conteúdo das mesmas ser
modificado pela concessionária ou consumidor, a ser aceito ou rejeitado de forma
integral. 

VI - Contrato de fornecimento: instrumento contratual em que a concessionária e o
consumidor responsável por unidade consumidora do Grupo “A” ajustam as
características técnicas e as condições comerciais do fornecimento de energia elétrica. 
(...)
VIII - Demanda: média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema
elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante
um intervalo de tempo especificado. 
IX - Demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente
disponibilizada pela concessionária, no ponto de entrega, conforme valor e período de
vigência fixados no contrato de fornecimento e que deverá ser integralmente paga, seja
ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW). 
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6. Delimitação do alcance da jurisprudência do STJ: distinção entre demanda de potência contratada e
demanda de potência efetivamente utilizada:

É importante atentar para a definição de demanda contratada: é a demanda de potência ativa, expressa
em quilowatts (kW), a ser "disponibilizada pela concessionária" ao consumidor, "conforme valor e
período de vigência fixados no contrato de fornecimento", que pode ou não ser "utilizada durante o
período de faturamento". Demanda de potência contratada, bem se vê, não é demanda utilizada, e, se
não representa demanda de potência elétrica efetivamente utilizada, não representa energia gerada e
muito menos que tenha circulado. A simples disponibilização da potência elétrica no ponto de entrega,
ainda que gere custos com investimentos e prestação de serviços para a concessionária, pode constituir
- e efetivamente constitui - fato gerador da tarifa do serviço público de energia, mas certamente não
constitui fato gerador do ICMS, que tem como pressuposto indispensável a efetiva geração de energia,
sem a qual não há circulação. Ora, é fenômeno da realidade física, já se disse, que não há geração de
energia elétrica sem que haja consumo. Daí o acerto, mais uma vez, da jurisprudência do STJ: a
demanda de potência de energia simplesmente contratada ou mesmo disponibilizada, mas ainda não
utilizada, não está sujeita à incidência de ICMS, porque o contrato ou a disponibilização, por si sós,
não constituem o fato gerador desse tributo. 

Entretanto, isso não significa dizer que o ICMS jamais pode incidir sobre a tarifa correspondente à
demanda de potência elétrica. Tal conclusão não está autorizada pela jurisprudência do Tribunal. O que
a jurisprudência afirma é que nas operações de energia elétrica o fato gerador do ICMS não é a simples
contratação da energia, mas sim o seu efetivo consumo. Por isso se afirma que, relativamente à
demanda de potência, a sua simples contratação não constitui fato gerador do imposto. Não se nega,
todavia, que a potência elétrica efetivamente utilizada seja fenômeno incompatível ou estranho ao
referido fato gerador. Pelo contrário, as mesmas premissas teóricas que orientam a jurisprudência do
STJ sobre o contrato de demanda, levam à conclusão (retirada no mínimo a contrario sensu) de que a
potência elétrica, quando efetivamente utilizada, é parte integrante da operação de energia elétrica e,
como tal, compõe sim o seu fato gerador. 

Do que até aqui se expôs, é evidente a importância de fazer a devida distinção entre demanda de
potência contratada e demanda de potência efetivamente utilizada. Assim como a energia ativa (que,
tecnicamente, é medida e expressa quantidade de quilowatts-hora (kWh) (Resolução ANEEL
456⁄2000, art. 2º XII), também a potência elétrica utilizada no consumo está sujeita a medição, que,
tecnicamente, se expressa em quilowatts - (kW) (art. 2º, XXVII). 

7. Sistema brasileiro de fixação da tarifa de energia:
A medição da potência elétrica é atividade rotineira e indispensável em relação aos consumidores do
Grupo A. É que, em relação a eles, que demandam potências especiais, a fixação da tarifa mensal de
energia é estabelecida, não simplesmente pela quantidade de energia, mas também  pelo modo como o
consumo ocorre, vale dizer, pelos níveis e pelas condições de utilização da demanda de potência. A
propósito, o já referido Decreto 62.724⁄68, que define normas gerais de tarifação para as empresas
concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, dispõe, em seu art. 14 (redação dada pelo
Decreto 86.463⁄81):

"O custo do serviço de fornecimento de energia elétrica deverá ser repartido, entre os
componentes de demanda de potência e de consumo de energia, de modo que cada
grupo ou subgrupo, se houver, de consumidores, responda pela fração que lhe couber". 

Nessa linha, o art. 2º da Resolução 456⁄2000, referindo-se à estrutura tarifária (definida, no  inciso XV,
como "conjunto de tarifas aplicáveis às componentes de consumo de energia elétrica e⁄ou demanda de
potência ativas de acordo com a modalidade de fornecimento"), dividiu os consumidores em dois grupos:

XXII - Grupo “A”: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento
em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou, ainda, atendidas em tensão inferior a 2,3 kV a
partir de sistema subterrâneo de distribuição e faturadas neste Grupo nos termos
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definidos no art. 82, caracterizado pela estruturação tarifária binômia e subdividido nos
seguintes subgrupos: 

a) Subgrupo A1 - tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV; 

b) Subgrupo A2 - tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV; 

c) Subgrupo A3 - tensão de fornecimento de 69 kV; 

d) Subgrupo A3a - tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV; 

e) Subgrupo A4 - tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; 

f) Subgrupo AS - tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, atendidas a partir de sistema
subterrâneo de distribuição e faturadas neste Grupo em caráter opcional.

XXIII - Grupo “B”: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento
em tensão inferior a 2,3 kV, ou, ainda, atendidas em tensão superior a 2,3 kV e faturadas
neste Grupo nos termos definidos nos arts. 79 a 81, caracterizado pela estruturação
tarifária monômia e subdividido nos seguintes subgrupos: 

a) Subgrupo B1 - residencial;

b) Subgrupo B1 - residencial baixa renda; 

c) Subgrupo B2 - rural; 

d) Subgrupo B2 - cooperativa de eletrificação rural; 

e) Subgrupo B2 - serviço público de irrigação; 

f) Subgrupo B3 - demais classes; 

g) Subgrupo B4 - iluminação pública

Para os consumidores do Grupo B, que não necessitam de potência elétrica especial (e que, por isso,
ajustam o fornecimento mediante contrato de adesão), ou que por outra razão foram incluídos em tal
grupo, a tarifa mensal é determinada levando em conta um valor unitário fixo do quilowatt (kW), o
qual não leva em consideração o modo como se dá o consumo, mas apenas a quantidade consumida
no período. Daí a denominação de tarifa monômia. Relativamente a esses consumidores, portanto, a
medição do consumo se dá apenas por quantidade. Já para os consumidores do Grupo B, o valor da
tarifa mensal leva em consideração, como já se disse, não apenas a quantidade de kWh consumida no
período de faturamento, mas também o modo como esse consumo ocorreu nesse período. Nesse caso,
o valor unitário de cada kW consumido leva em conta dois elementos (daí denominar-se tarifa
binômia), a saber: (a) um de valor unitário fixo, que é multiplicado pela quantidade de kWh consumida
no período, e outro (b) de valor unitário variável, fixado de acordo com as condições de utilização da
demanda de potência elétrica no período de faturamento, para o que se considera, entre outros fatores,
(b.1) o horário do dia em que o consumo se deu (nos horários de ponta a energia é mais cara; de
madrugada é mais barata), (b.2) o dia da semana em que ocorreu o consumo (nos dias úteis é mais cara;
nos domingos e feriados é mais barata), (b.3) a época do ano em que a energia é consumida (em época
de seca é mais cara; em período úmido é mais barata), e assim por diante. A especificação desses
elementos de cálculo constam dos artigos 49 a 52 da Resolução ANEEL 456⁄2000.

As definições das várias formas de composição dessa estrutura tarifária, constantes do art. 2º da
Resolução ANEEL 456⁄2000, ilustram o que se acaba de afirmar: 

"XVI - Estrutura tarifária convencional: estrutura caracterizada pela aplicação de
tarifas de consumo de energia elétrica e⁄ou demanda de potência independentemente
das horas de utilização do dia e dos períodos do ano. 
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XVII - Estrutura tarifária horo-sazonal: estrutura caracterizada pela aplicação de
tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência de
acordo com as horas de utilização do dia e dos períodos do ano, conforme especificação
a seguir: 

a) Tarifa Azul: modalidade estruturada para aplicação de tarifas diferenciadas de
consumo de energia elétrica de acordo com as horas de utilização do dia e os períodos
do ano, bem como de tarifas diferenciadas de demanda de potência de acordo com as
horas de utilização do dia. 

b) Tarifa Verde: modalidade estruturada para aplicação de tarifas diferenciadas de
consumo de energia elétrica de acordo com as horas de utilização do dia e os períodos
do ano, bem como de uma única tarifa de demanda de potência. 

c) Horário de ponta (P): período definido pela concessionária e composto por 3 (três)
horas diárias consecutivas, exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de
carnaval, sexta-feira da Paixão, “Corpus Christi”, dia de finados e os demais feriados
definidos por lei federal, considerando as características do seu sistema elétrico.”
(Redação dada pela Resolução ANEEL nº 090 de 27.03.2001) 

d) Horário fora de ponta (F): período composto pelo conjunto das horas diárias
consecutivas e complementares àquelas definidas no horário de ponta. 

e) Período úmido (U): período de 5 (cinco) meses consecutivos, compreendendo os
fornecimentos abrangidos pelas leituras de dezembro de um ano a abril do ano seguinte. 

f) Período seco (S): período de 7 (sete) meses consecutivos, compreendendo os
fornecimentos abrangidos pelas leituras de maio a novembro". 

O que se quer salientar, com isso, é que, para efeito de faturamento da tarifa de energia consumida por
unidades do Grupo A (em que o valor unitário do kWh consumido é composto também por um elemento
variável), torna-se indispensável o permanente monitoramento do modo em que o consumo ocorre. Nesses
casos, portanto, a medição da quantidade consumida (o que se faz por uma aparelhagem), e pela demanda
potência elétrica utilizada no consumo (o que se faz por aparelhagem própria). Daí a distinção, feita
expressamente no art. 2º da Resolução ANEEL 456⁄2000, entre demanda contratada (estabelecida no inciso
IX, já transcrito) e demanda medida, assim conceituada: 

"XII - Demanda medida: maior demanda de potência ativa, verificada por medição,
integralizada no intervalo de 15 (quinze) minutos durante o período de faturamento,
expressa em quilowatts (kW)". 

É intuitiva a constatação, por isso mesmo, de que a demanda medida pode ser menor, igual ou maior
do que a demanda contratada. É o que também decorre do mesmo art. 2º da Resolução, que estabelece
no inciso X: 

"X - Demanda de ultrapassagem: parcela da demanda medida que excede o valor da
demanda contratada, expressa em quilowatts (kW)". 

8. Ponto central da controvérsia e a solução cabível:

Verifica-se, do acima exposto, que, segundo o sistema vigente, o faturamento mensal da energia é
proporcional à quantidade do consumo, devendo cada um dos elementos que compõem a tarifa ser
especificamente discriminado na fatura. Todavia, nos casos em que se aplica a tarifação binômia
(consumidores com maior demanda de potência elétrica), um dos elementos do valor unitário da tarifa
é fixado levando em consideração, entre outros fatores, a demanda contratada de potência, salvo se
esta for menor que a demanda medida, ou seja, salvo quando há demanda de ultrapassagem. Se os
limites contratados forem excedidos, "sobre a parcela da demanda medida que superar a respectiva
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demanda contratada, será aplicada a tarifa de ultrapassagem (...)" (art. 56 da Resolução ANEEL
456⁄2000), assim definida no inciso XXXVII do art. 2º:

"XXXVII - Tarifa de ultrapassagem: tarifa aplicável sobre a diferença positiva entre a
demanda medida e a contratada, quando exceder os limites estabelecidos".

Fica identificado, assim, o ponto central da controvérsia, que consiste, no fundo, em saber se, para
efeito de composição da tarifa de energia elétrica aplicável sobre o consumo ocorrido no período de
faturamento, é legítima a adoção do valor correspondente à demanda simplesmente contratada, caso
este seja inferior ao da demanda medida (quando é superior, já se viu, o cálculo é feito pela demanda
medida, com aplicação da tarifa de ultrapassagem); ou se, ao contrário, a fixação deve se dar sempre
com base no valor da demanda elétrica efetivamente medida. 

Ora, por tudo o que se viu, o modo de cálculo que leva em consideração o valor da demanda
simplesmente contratada pode ser legítimo para efeito de fixação da tarifa do serviço público de
energia. Todavia, para efeito de base de cálculo de ICMS, que supõe sempre o efetivo consumo, a
fixação do valor da tarifa de energia deve levar em conta a demanda de potência efetivamente utilizada,
como tal considerada a demanda medida no correspondente período de faturamento, segundo os
métodos de medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 456⁄2000, independentemente
de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada. 

Cumpre registrar que esse mesmo entendimento é adotado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina
(v.g., Apelação em Mandado de Segurança n. 2007.035454-0, relator o Desembargador Francisco
Oliveira Filho, julgado em 09.10.07), onde, inclusive, foi objeto de recente súmula (Súmula 21, relator
o Desembargador Luiz Cézar Medeiros), cujo enunciado explicita adequadamente a matéria: 

"Incide ICMS tão-somente sobre os valores referentes à energia elétrica consumida
(kWh) e à demanda de potência efetivamente utilizada (kW), aferidas nos respectivos
medidores, independentemente do quantitativo contratado"

Também no mesmo sentido decide o Tribunal de Justiça da Paraíba, como se vê do Mandado de
Segurança n. 999.2006.000859-9⁄01, relator o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos (DJ de
11.05.2007).

9. Decisão para o caso concreto

No caso dos autos, a autora é consumidora do Grupo A, mantendo com a concessionária, por isso mesmo,
um contrato especial de fornecimento de energia elétrica. As condições de disponibilização de demanda de
potência foram estabelecidas nos itens 1.2, 2.2 a 2.5, 3.2 e 3.3 do contrato (fls. 55 a 67), com as alterações
constantes de posteriores termos aditivos (fls. 6873 e fls. 74 a 77). O pedido formulado na inicial é "para
que se declare a inexistência de relação jurídica entre Autora e Réu que a obrigue ao pagamento do ICMS
sobre os valores contratados de energia reservada e não consumida, bem como condene o Réu a restituir
à Autora os valores pagos a esse título tal como demonstrado na planilha de notas fiscais em anexo" (fls.
07). Examinado isoladamente e dependendo do modo como se interpreta tal pedido, ele até poderia
encontrar respaldo nos fundamentos acima alinhados. Todavia, a extensão exata da pretensão da autora
somente pode ser aferida com o exame dos fundamentos da inicial, notadamente na segunda parte do seu
item 1.1, onde está afirmado o seguinte:

"A demanda reservada consiste em uma reserva de potência de energia ou, em outras
palavras, em potencial de energia elétrica colocado à disposição da Autora pela
CEMIG, cuja quantidade é estabelecida em contrato. O propósito de se contratar esta
demanda reservada é o de propiciar à Autora a garantia de utilização de energia
elétrica de acordo com suas necessidades, que podem variar, cabendo à concessionária
realizar os investimentos e obras necessários para tanto, além de operar e manter todo
o sistema. 

A demanda reservada é mensurada periodicamente por meio de aparelho de medição
próprio e exclusivo, separado do de consumo. Do mesmo modo, na nota fiscal emitida
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pela CEMIG distingue-se a energia consumida da demanda reservada, destacando-se os
valores de cada uma.Assim, pretende a Autora que o ICMS recaia somente sobre o valor
da energia efetivamente fornecida pela CEMIG e consumida, excluindo de sua base de
cálculo o valor da energia compreendida no conceito de demanda reservada (...)" (fls.
02⁄03).

Bem se vê, destarte, que a real pretensão da autora é haver a repetição do valor do ICMS incidente
sobre a potência elétrica contratada ("reservada"), sem, no entanto, considerar nem abater a parcela
correspondente à potência efetivamente utilizada. Nessa compreensão, o pedido deve ser acolhido em
parte, para condenar a demandada a restituir a parcela do ICMS sobre a parte da tarifa correspondente
à diferença entre a potência elétrica contratada e a medida, quando esta for menor, conforme ficar
apurado em liquidação (...)”."

3.O caso dos autos é semelhante ao do precedente em que esse voto foi proferido. No
curso da inicial, entre outros fundamentos, afirma a impetrante o seguinte:

“No caso em tela, o tributo denominado ICMS recolhido pela Fazenda Estadual não deve incidir sobre
a parte da conta de energia elétrica referente à 'demanda constantes nas faturas de energia elétrica, pois
esta não tem relação com o valor pago às concessionárias em função da energia efetivamente
consumida no mês. O preço da 'demanda' é fixado em função de um consumo presumível, baseado na
potência dos parelhos instalados pelo consumidor e que se refere à energia que a concessionária
poderia ter sido chamada contratualmente a entregar ao consumidor.

A tarifa correspondente à 'demanda', assim, visa somente a recompensar a concessionária pelo serviço
público (fornecimento de energia elétrica) que, apesar de não ter sido prestado, foi posto à disposição
do consumidor. A tarifa de 'consumo', por sua vez, remunera o efetivo fornecimento de energia elétrica
pela concessionária.

Portanto, a 'demanda reservada de potência', por não constituir operação de circulação da mercadoria
'energia elétrica', não é fato gerador do ICMS” (fls. 07).

O pedido formulado no recurso especial, por sua vez, é o seguinte:

“(...) com a procedência, seja permitido o recorrente, para efeito de cálculo de ICMS sobre transmissão
de energia elétrica, seja afastado da base de cálculo da exação em análise o valor pago do critério de
Demanda Reservada ou Contratada, independentemente do efetivo consumo, uma vez que esse tributo
somente deve incidir sobre o valor correspondente à energia efetivamente consumida” (fls. 198).

Inobstante a dubiedade desse pedido (circunstância também verificada no pedido
formulado na inicial – fls. 18), a demandante dá a entender que seria ilegítima a cobrança de
ICMS sobre todo e qualquer valor relacionado a demanda reservada de potência, o que, conforme
se viu, não procede. Com efeito, é perfeitamente legítima a incidência do tributo sobre o valor da
tarifa correspondente à demanda reservada de potência contratada e efetivamente consumida. O
que é ilegítima, repita-se, é a incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda
reservada de potência simplesmente contratada mas não utilizada pelo consumidor.

Anoto que essa conclusão guarda consonância com a manifestação da Confederação
Nacional da Indústria - CNI, como amicus curiae, a fls. 604:

"A demanda contratada pelo grande consumidor de energia com a distribuidora de energia elétrica só
é fato gerador do tributo em questão na medida em que o consumidor faz uso dessa energia, pois é só
nessa medida que tem lugar a transferência, pressuposto do tributo sub examen.

Quando um consumidor  industrial reserva uma certa quantidade de potência energética com a
distribuidora e não chega a consumir toda essa monta, observa-se que, em relação à diferença, não

ocorreu a condição necessária e suficiente para o nascimento da obrigação tributária"
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Em suma: o pedido da impetrante deve ser acolhidos em parte, para reconhecer

indevida a incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de potência elétrica

contratada mas não utilizada.

4.Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso especial.

Considerando tratar-se de recurso submetido ao regime do art. 543-C, determina-se a

expedição de ofício, com cópia do acórdão, devidamente publicado: 

(a) aos Tribunais de Justiça (art. 6º da Resolução STJ 08/08), para cumprimento do §

7º do art. 543-C do CPC; 

(b) à Presidência do STJ, para os fins previstos no art. 5º, II da Resolução STJ 08⁄08. 

É o voto.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Sr. Presidente, especificamente

sobre este recurso repetitivo, tenho algo a dizer.

No Superior Tribunal de Justiça, havia uma jurisprudência firmada de muitos anos,

quando o Sr. Ministro Castro Meira trouxe um voto inteiramente divergente para esta Seção. A

partir dessa divergência, o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki formulou seu voto, trazendo uma

terceira hipótese, e foi julgado apenas naquela oportunidade. Ninguém mais discutiu sobre

demanda reservada à luz do que o Sr. Ministro Castro Meira tinha exposto e à luz da tese do Sr.

Ministro Teori Albino Zavascki. Parece-me que essa questão não foi debatida, certamente que por

mim não foi.

Questiono sobre colocarmos a questão no processo repetitivo antes de debatermos

bastante a matéria. 

QUESTÃO DE ORDEM

VOTO-VENCIDO

O SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES: Sr. Presidente, o tema é muito

importante, os argumentos do Sr. Ministro Relator são muito fortes para as controvérsias que

estão em múltiplos recursos do Tribunal, mas também as ponderações da Sra. Ministra Eliana

Calmon têm que ser levadas em consideração. 

Acompanho, portanto, o pensamento da Sra. Ministra Eliana Calmon.
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VOTO-VENCIDO

EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Sr. Presidente, a matéria tem sido
bastante debatida. Já levamos esta questão à Turma, à Seção, o processo ficou suspenso e
ouvimos o brilhante voto do Ministro Teori Albino Zavascki, cujas premissas, em muitos pontos,
em quase todo o desenvolvimento, coincide com o voto-vista que eu havia também apresentado
no Recurso Especial nº 586.120/MG. 

Relembro o voto que proferi naquela ocasião, apenas fazendo breves achegas que me
ocorreram posteriormente. 

Começo por mostrar que o mercado de energia elétrica divide-se, atualmente, entre
consumidores livres, que podem optar pelo fornecedor, e os consumidores cativos, que estão
vinculados à concessionária que detém aquela exploração na área onde estão situados. A diferença
substancial entre esses dois tipos de consumidores está na quantidade de energia demandada. Se
a tensão de fornecimento for igual a três megawatts e 69.000 volts, adquire o consumidor a
liberdade de escolher o fornecedor de sua energia, sendo possível a contratação de distribuidor de
outra localidade ou até mesmo de produtor independente.  

A questão da distribuição é coordenada e controlada pelo Operador Nacional do
Sistema Elétrico-ONS, se não me engano.

A Resolução nº 456 da ANEEL dividiu os consumidores nesses dois grupos referidos.
No grupo A, ficaram os consumidores livres, as grandes empresas, na verdade; e no grupo B os
consumidores cativos. 

Aos consumidores incluídos no grupo A, a resolução, embora confira a liberdade de
escolha de fornecedor, obriga a contratação de uma reserva de potência.

Isso já foi explicado da tribuna como necessário para a preservação do próprio
sistema. Se, em determinados momentos, houver uma procura excessiva, poderá acarretar a
sobrecarga de energia com interrupção no fornecimento e prejuízo para todo o conjunto.

Então, vem daí a chamada "demanda contratada", que está definida no art. 2º, inciso
IX, da Resolução e que já foi lido. Relembro:

"Demanda contratada é aquela demanda de potência ativa, obrigatória e continuamente disponibilizada
pela concessionária no ponto de entrega conforme o valor e período de vigência fixados no contrato de
fornecimento que deverá ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de
faturamento expresso em quilowatts."

Quanto ao pagamento à concessionária de energia, não há nenhuma dúvida de que
isso deverá ser feito nos termos da Resolução da ANEEL:

"Os consumidores cativos (Grupo B) são obrigados a aderir a contrato padrão. Não podem escolher o
respectivo fornecedor (recebem energia da empresa que detiver a concessão da área) e, em razão do pequeno
consumo, estão sujeitos à tarifa monômia, vale dizer, pagam apenas pela energia efetivamente consumida."

Isso está também na resolução da ANEEL, no inciso XXXV, quando diz que:

"Tarifa monômia: tarifa de fornecimento de energia elétrica constituída por preços aplicáveis
unicamente ao consumo de energia elétrica ativa".

Já os consumidores livres (Grupo A) assinam contrato que deve conter uma série de especificidades,
entre elas a demanda contratada. Esses consumidores devem aferir a potência instalada em seu
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estabelecimento, que é a "soma das potências nominais de equipamentos elétricos de mesma espécie
instalados na unidade consumidora e em condições de entrar em funcionamento" (art. 2º, XXIX da
Resolução), para então contratar com a fornecedora a respectiva demanda.

Aqui, já foi sublinhado muito bem a necessidade que têm os grandes consumidores
de se aproximar o quanto possível desse montante, devido à tarifa de ultrapassagem.

Assim, a tarifa é binômia, já que abrange, além do valor da energia elétrica
efetivamente consumida, o valor devido a título de demanda contratada, nos termos do art. 2º,
XXXVI, da Resolução, que dispõe:

"XXXVI - Tarifa binômia: conjunto de tarifas de fornecimento constituído por preços aplicáveis ao
consumo de energia elétrica ativa e à demanda faturável".

É fácil perceber que, nesse sistema de tarifação, a empresa fornecedora coloca à
disposição do consumidor energia para consumo imediato, bem como uma quantia de energia
elétrica contratada, para uso a qualquer momento, comprometendo-se a não comercializá-la com
terceiros.

Enquanto o pagamento pela demanda consumida remunera a energia efetivamente
utilizada no estabelecimento, o pagamento a título de demanda potencial corresponde à garantia
de fornecimento de uma quantidade de energia previamente estipulada no contrato. 

A razão dessa estrutura tarifária se explica. O atendimento das necessidades do grande
consumidor possibilita identificar o grau de regularidade com que a energia é consumida,
permitindo, com isso, a adoção de uma política tarifária que impute àquele que exige
dimensionamento maior do sistema elétrico um preço mais elevado pela energia, mediante
adoção de tarifas diferenciadas.

Se o consumo efetivamente utilizado mostrar-se inferior ao garantido pela demanda
contratada, o valor referente será cobrado como energia elétrica consumida. Se for superior, o
consumidor deverá arcar com a tarifa de ultrapassagem, conceituada na Resolução da seguinte forma:

"XXXVII - Tarifa de ultrapassagem: tarifa aplicável sobre a diferença positiva entre a demanda medida

e a contratada, quando exceder os limites estabelecidos".

Para evitar a aplicação constante da tarifa de ultrapassagem ou o desperdício, a
Resolução permite ao consumidor o ajuste da demanda a ser contratada, para mais ou para menos".

De tal modo que não há aquele problema de não usar nada, e pagar. Se a empresa vai
deixar de funcionar, seria o caso de pedir suspensão do fornecimento de energia. Não ficará obrigado
a pagar quando não houver consumo e poderá, inclusive, fazer esse ajuste para menos também.

Feita essa exposição, passo à controvérsia destes autos.

Cinge-se a questão em saber se o ICMS deve, ou não, incidir sobre o elemento
tarifário identificado na fatura como demanda contratada de energia elétrica. 

Examino o problema, inicialmente, sob o prisma do fato gerador do ICMS e de seu
elemento temporal.

A energia elétrica é considerada, para fins tributários, mercadoria, sujeitando-se a
circulação à incidência do ICMS.

Esse fato causou certa estranheza talvez porque, originalmente, sempre se pensou no
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ICM antigo e no ICMS em relação a bens corpóreos, em mercadorias, enquanto aqui estamos
falando em energia, que evidentemente é um bem incorpóreo. 

Do voto-vista que proferi no REsp nº 586.120/MG destaco o seguinte fragmento:

"Embora se considere ocorrido o fato gerador do imposto, via de regra, na saída da mercadoria do

estabelecimento comercial, a Lei Complementar 87/96 fixa, nos incisos do art. 12, diversos marcos

temporais de exteriorização da hipótese de incidência tributária. 

À exceção das operações interestaduais com energia elétrica, em que se considera consumado o fato

gerador no momento da entrada da energia em outro estado da Federação (art. 12, XII, da LC 87⁄96),

não há explicitação alguma na Lei sobre o momento da ocorrência do fato gerador do ICMS no caso

de operações internas com energia elétrica.

A genérica menção feita pelo legislador complementar à saída da mercadoria do estabelecimento como
marco temporal de incidência do imposto, não encontra adequada aplicabilidade quando se trata de
operação envolvendo energia elétrica. Por ocasião de sua saída do estabelecimento gerador, seu usuário
é indeterminado, pois, fluindo a corrente pelas linhas de transmissão e de distribuição, poderá ser
consumida por quem quer que seja que a elas tenha acesso, não havendo como identificá-lo.

Se a empresa que produz a energia não for também aquela que distribui, torna-se difícil, senão
impossível, identificar a pessoa que consumiu a energia elétrica gerada.

Há também outro agravante que dificulta a adoção da saída como elemento temporal do fato gerador
do imposto: o sistema elétrico é hoje totalmente interligado, composto pelas diversas usinas que estão
a ele conectadas. Tal fato impossibilita a identificação do estabelecimento produtor que deu saída à
energia elétrica entregue a determinado consumidor, já que todos os geradores entregam a energia ao
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e os compradores a recebem desse mesmo operador.

Em face das particularidades que envolvem a circulação de energia elétrica, somente a fase de
distribuição se mostra apta a concretizar, no tempo, a hipótese de incidência tributária, com a entrega
da energia ao consumidor.

A entrega de energia elétrica ao consumidor está prevista na Resolução 456⁄00, que conceitua o
chamado Ponto de Entrega nos seguintes termos:

'XXVI - Ponto de entrega: ponto de conexão do sistema elétrico da concessionária com as instalações
elétricas da unidade consumidora, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do
fornecimento'.

O ponto de entrega situa-se no limite da via pública com o imóvel em que se localiza a unidade
consumidora. 

A agência reguladora do sistema elétrico considera satisfeita a prestação, por cujo cumprimento se
obrigou a distribuidora, com a entrega da energia elétrica no ponto de conexão do sistema elétrico,
cabendo-lhe, até então, adotar as providências necessárias a viabilizar o fornecimento da energia
elétrica e cessando, a partir daí, sua responsabilidade pela prestação do serviço.

Segundo a regra, disponibilizada a energia no ponto de entrega, cessa a responsabilidade do
fornecedor, por considerar-se entregue a mercadoria.

Como a energia elétrica é tratada como bem móvel por ficção legal, torna-se compreensível que a
entrega da mercadoria no ponto de conexão seja adotado como critério decisivo de imputação temporal
da operação tributável que, assim, se considerará ocorrida nesse instante.

Sob esse prisma, a simples colocação da energia elétrica à disposição do consumidor no ponto de
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entrega já é suficiente para aperfeiçoar o fato gerador do imposto. Segundo o valioso magistério de
Ataliba e Cléber Giardino, a circulação a que se refere o texto constitucional implica a transmissão de
um conjunto de direitos que dê ao beneficiário, no mínimo, poderes de disposição sobre a coisa, pois
"convenciona-se designar por titularidade de uma mercadoria a circunstância de alguém deter poderes
jurídicos de disposição sobre a mesma, sendo ou não seu proprietário (disponibilidade jurídica). Esse
fenômeno é que importa, no plano do ICM.

Nesses termos, a destinação dada à potência contratada, seja ela efetivamente utilizada ou não, é
circunstância irrelevante para a incidência do ICMS.

Dá-se a circulação do bem quando disponibilizada a energia no ponto de entrega indicado no contrato
de fornecimento. A partir desse momento, pode-se dizer que a empresa fornecedora já não detém
titularidade sobre a demanda contratada.

Assim, o fato de não ter sido consumida a energia não desfigura a operação de circulação, já que,
colocada à disposição do consumidor, nenhum outro usuário poderá consumi-la. A circulação do bem
energia elétrica é inquestionável tanto no contrato padrão quanto no contrato de demanda. Naquele, o
bem é fornecido pela concessionária de energia e efetivamente utilizado pelo consumidor; neste, o bem
é fornecido pela concessionária, podendo ou não ser utilizado pelo consumidor.

O consumidor do Grupo A paga não apenas pela energia efetivamente consumida, mas também por
aquela colocada à sua disposição, energia que lhe foi entregue, sendo esta circulação o fato gerador do
ICMS.

Ainda que o consumidor não utilize toda a energia que reserva, não se pode dizer que não houve
transferência da mercadoria. Havendo a necessidade, a energia necessária estará de pronto à disposição
do usuário, em clara evidência de que ocorreu circulação, não apenas em relação à energia que
consumiu, mas também em relação à potência que reservou.

Em outras palavras, o consumidor está pagando para garantir a energia que consome ou para dispor,
quando bem lhe aprouver, de demanda de energia colada à sua disposição.

Ao contratar uma determinada potência elétrica, o grande consumidor garante-se de que a
concessionária estará aparelhada para suprir a demanda estabelecida no contrato. Eventual necessidade
de aumento posterior da carga instalada, que exija elevação da potência contratada, deverá ser
previamente submetida à apreciação da concessionária, para aferir-se a necessidade de adequação do
sistema elétrico.

Examinada a questão a partir da ótica do fato gerador, o exame sob o prisma da base de cálculo parece
ainda mais esclarecedor.

O conceito de demanda contratada não deixa dúvidas quanto à natureza securitária que assume.
Consoante o art. 2º, inciso IX, da Resolução 456⁄00, demanda contratada é a 'demanda de potência
ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela concessionária, no ponto de entrega,
conforme valor e período de vigência fixados no contrato de fornecimento e que deverá ser
integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento'.

O consumidor de grande porte, geralmente industrial, não pode correr o risco de ficar sem o
fornecimento de energia elétrica, necessária à movimentação de suas máquinas e à realização da
própria atividade. Para tanto, ao contratar com o fornecedor que escolheu, fixa no contrato a demanda
de energia que, obrigatória e continuamente, deve estar disponível no ponto de entrega para uso
imediato, independentemente de qualquer comunicação à empresa contratada.

Mesmo que não venha a ser consumida totalmente a energia indicada no contrato, por ela deverá pagar
o consumidor, já que a demanda esteve integral e ininterruptamente disponível ao consumo no ponto
de entrega. Em outras palavras, o fornecedor assegurou ao usuário consumo compatível com a
demanda que reservou, garantindo o fornecimento nos patamares fixados no contrato.

Não há dúvida, portanto, de que a demanda contratada ostenta a natureza de seguro. À semelhança do
que ocorre nos seguros convencionais, em que deve ser pago o valor ajustado independentemente de
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ocorrer o sinistro, no caso da demanda contratada o montante acordado também deve ser pago
independentemente do consumo integral da energia reservada.

Recorrendo à analogia, é como se o consumidor pagasse pela garantia de que o fornecimento não
cessará até o limite indicado no contrato a título de demanda reservada.

Fixada a natureza securitária da demanda contratada, é preciso lembrar a regra fixada no art. 13, § 1º,
da Lei Complementar 87⁄96, que dispõe:

'§ 1º. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo: 

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de
controle; 

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos
concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado
em separado'.

Como se vê, os seguros, quando não sofrerem a incidência do IOF, devem ser incluídos na base de
cálculo do ICMS quando recebidos pelo sujeito passivo do imposto.

Ademais, o art. 9º, § 1º, II, da LC 87⁄96, ao fixar como base de cálculo do imposto nas operações com
energia elétrica o valor praticado na 'operação final', indiscutivelmente, autoriza a cobrança do ICMS
sobre a 'demanda contratada'. Na operação final, a energia elétrica ingressa no estabelecimento
consumidor onerada tanto pelo consumo efetivo quanto pela demanda de potência elétrica reservada
pelo usuário junto ao operador do sistema. 

Como a base imponível do imposto deve resultar da valorização de todos os elementos que integram
o núcleo material da hipótese de incidência do ICMS, a tarifa binômia, por abrigar componentes
distintos do custo diretamente afetos ao fornecimento da energia elétrica, deve necessariamente
integrar sua base de cálculo, pois, somente assim, estará exprimindo a real dimensão financeira do fato
gerador do imposto.

Como a base de cálculo lógica e típica no ICMS, na hipótese de energia elétrica, é o valor de que
decorrer sua entrega ao consumidor, este valor outro não poderá ser senão aquele indicado na fatura
emitida pela concessionária, por abrigar naturalmente todos os custos desde a geração até a entrega do
produto.

Se o ICMS deve incidir sobre o valor real da operação, descrito na nota fiscal de venda do produto ao
consumidor, não há razão que justifique a exclusão de sua base de cálculo do valor cobrado a título de
demanda contratada, seja porque apresenta natureza de seguro (e o art. 13, § 1º, da LC 87⁄96 autoriza
a sua inclusão na base de cálculo do imposto), seja porque este elemento tarifário está contido no valor
praticado na 'operação final' (a que alude o art. art. 9º, § 1º, II, da LC 87⁄96, ao fixar a base de cálculo
do imposto nas operações com energia elétrica).

A demanda contratada apresenta-se como componente indissociável da tarifa devida à concessionária
e foi introduzido, exatamente, com o propósito de corrigir a distorção constatada na estrutura tarifária,
de modo a onerar em maior escala o consumidor que faz uso irregular da potência elétrica que o
sistema é obrigado a disponibilizar continuamente. 

Como contrapartida pela demanda contratada, o fornecedor de energia assume todos os custos,
operacionais e de investimento, com a oferta contínua de energia em grande escala. Quanto maior for
a demanda de potência elétrica contratada, maiores serão os investimentos que a concessionária terá
que realizar para atender o consumidor eletro intensivo e, somente assim, poderá ser preservada a
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equação financeira do contrato. Se assim não fosse, sem a garantia de uma retribuição mínima que
assegurasse sua amortização, ninguém assumiria a onerosa responsabilidade pela prestação de um
serviço adequado de suprimento da energia na potência exigida. 

Para mostrar a importância do elemento 'demanda' na composição da tarifa, traz-se o seguinte exemplo
adotado por uma equipe de auditores fiscais do Estado da Bahia:

'Uma casa de praia (Casa 1) tem apenas uma lâmpada de 100 Watts, ou seja, de 0,1 kW, ligada 24
horas por dia, ininterruptamente. A casa vizinha (Casa 2) tem apenas um chuveiro elétrico de 4,8 kW
que é ligado por apenas trinta minutos, a cada dia. No final de um mês, os medidores de energia de
cada casa terão registrado exatamente o mesmo consumo, ou seja, 72 kWh, mas não a mesma
demanda. 

Se as casas fossem dotadas de medidores de demanda, a primeira casa teria registrado a demanda de
0,1 kW no mês, enquanto a casa vizinha teria registrado a demanda de 4,8 kW'.

No caso, a fornecedora que atende às duas casas deveria estar aparelhada para uma demanda de
potência correspondente a 4,9 kW, que é o resultado da soma de 0,1 kW (primeira casa) com 4,8 kW
(segunda casa). 

No exemplo citado, não seria justo que o proprietário da Casa 2 pagasse o mesmo preço pelo serviço
fornecido, se, para fazer uso diário do aparelho por apenas 30 minutos, e em horário incerto e que pode
coincidir com o momento em que o abastecimento é mais crítico, exigiu do sistema uma potência
elétrica de 4,8 KW, enquanto a demanda solicitada pela lâmpada da Casa 1, que permaneceu acesa
durante todo o mês, consumindo a mesma quantidade de KWh, exigiu apenas 0,1 de KW.

Não é razoável concluir que a energia elétrica tenha representado para a concessionária um mesmo
custo nos dois casos. Por conseqüência, também não é razoável inferir que a energia tenha ingressado
no estabelecimento consumidor por um mesmo preço, tanto no exemplo 1 como no exemplo 2.  

A situação hipotética serve para mostrar que o elemento 'demanda contratada' se apresenta como
componente indissociável da tarifa devida à concessionária, não podendo ser apartada do consumo

efetivo para fins de se apurar a base de cálculo do ICMS".

Com essas considerações aqui apresentadas e que alguns colegas já tinham
conhecimento, peço vênia ao eminente Ministro Relator para negar provimento ao recurso
especial.

É como voto.

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA DENISE ARRUDA (Relatora):

Em julgamentos proferidos pela Primeira Turma/STJ, já acompanhei voto proferido
pelo Ministro Teori Albino Zavascki, sustentando que o fato gerador do ICMS é a demanda
efetivamente consumida, e não a contratada.

A título exemplificativo, pode-se citar o acórdão proferido no julgamento do REsp
579.416⁄ES (1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 29.3.2007), no qual foi consignado
que, "segundo orientação traçada em julgados de ambas as Turmas integrantes da 1ª Seção, não
incide o ICMS sobre as quantias relativas à chamada demanda contratada de energia elétrica".

Na condição de Relatora, menciono o acórdão proferido no julgamento do REsp
952.834/MG (1ª Turma, DJ de 12.12.2007), no qual, reiterando precedente da Segunda
Turma/STJ (REsp 825.350/MT, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 26.5.2006), afirmei que "o fato
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gerador do ICMS dá-se com a efetiva saída do bem do estabelecimento produtor, a qual não é
presumida por contrato em que se estabelece uma demanda junto à fornecedora de energia
elétrica sem a sua efetiva utilização".

Com tais considerações, acompanho o voto do Ministro Relator.

VOTO VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:

A controvérsia restringe-se à não-incidência de ICMS sobre a demanda contratada de
energia elétrica, quando não consumida. Somente incide o ICMS sobre a demanda efetivamente
consumida, e não sobre a contratada, pois o fato gerador da obrigação é a energia elétrica
consumida; se não ocorrer o consumo, não há porque incidir a obrigação da cobrança do tributo.
Esse entendimento está pacificado nas duas Turmas, inclusive na Primeira Seção, conforme
jurisprudência que cito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA RESERVADA OU CONTRATADA. APLICAÇÃO AO
FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Não incide ICMS sobre as quantias relativas à chamada demanda contratada de
energia elétrica. Precedentes. 

2. Agravo regimental improvido."

(AgRg no Ag 828.282⁄SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 10.4.2007, DJ
25.4.2007.) 

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280⁄STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
282⁄STF. TRIBUTÁRIO. ICMS. DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO-
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. e 2. (...) 

3. Segundo orientação traçada em julgados de ambas as Turmas integrantes da 1ª
Seção, não incide o ICMS sobre as quantias relativas à chamada demanda contratada
de energia elétrica. 4. a 6. (...) 

7. Recurso especial da autora parcialmente provido. 8. Recurso adesivo provido."

(REsp 579.416⁄ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 1.3.2007, DJ
29.3.2007.) 

Todavia, diante do voto-vista do Min. Castro Meira - proferido no recurso em
mandado de segurança 21.748 - passei a manifestar meu entendimento no sentido de que deve
incidir o ICMS na operação de energia elétrica conhecida como "demanda contratada". 

De fato, a própria agência reguladora do sistema elétrico entende que a
responsabilidade da distribuidora vai até a disponibilização da energia elétrica no ponto de
conexão do sistema elétrico. A partir daí, se a energia será ou não consumida, não interessa para
a incidência do ICMS. 

O importante é que a energia foi disponibilizada ao consumidor, e que esta mesma
energia não retorna ao poder da distribuidora, tampouco poderá ela ser vendida a terceiros, ou
seja, a transferência da mercadoria esgotou-se no momento em que foi colocada à disposição no
ponto de conexão.
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Desta forma, se a empresa reservou energia perante a distribuidora de energia elétrica,
deverá pagar ICMS, tendo como base de cálculo toda esta "reserva contratada", independente
ou não de tê-la utilizado.

Interessante observar a posição jurisprudencial intermediária adotada pelo Estado de
Santa Catarina, ao sumular a questão da seguinte forma:

"Súmula 21 do TJ⁄SC: Incide ICMS tão-somente sobre os valores referentes à energia
elétrica consumida (kWh) e à demanda de potência efetivamente utilizada (kw), aferidas
nos respectivos medidores, independentemente do quantitativo contratado."

Para essa corrente intermediária, a base de cálculo do ICMS é a demanda de potência
efetivamente utilizada no período de faturamento, considerando-se a demanda medida, segundo
a regulamentação da ANEEL (Resolução 456/2000), não importando se a quantidade de energia
medida é menor, igual ou maior que a demanda contratada.

Assim, segundo essa corrente, não se considera a energia elétrica efetivamente
consumida, mas sim a demanda de potência efetivamente utilizada (kw). Em outro dizer, o quanto
a empresa reservou de energia para consumo, que é medida segundo os critérios da ANEEL.

Em meu sentir, todavia, o entendimento de que a demanda que foi contratada deve
prevalecer pois o importante é que a energia foi disponibilizada ao consumidor, e que esta mesma
energia não poderá voltar ao poder da distribuidora, tampouco vendida a terceiros, ou seja, a
transferência da mercadoria esgotou-se em face de sua colocação à disposição no ponto de
conexão. 

Ante o exposto, entendo pela incidência do ICMS sobre a demanda contratada de
energia elétrica, para fundamentar o não-provimento do recurso especial. 

É como penso. É como voto.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Discute-se a
incidência do ICMS sobre fornecimento de energia elétrica, considerando a existência de
demanda contratada, também conhecida por reserva de demanda ou demanda garantida.

O Fisco Estadual defende que o tributo incida sobre o total pago pela empresa, e não
apenas sobre a energia efetivamente consumida no período.

Os grandes consumidores de energia elétrica firmam com as empresas distribuidoras
contratos que garantem o fornecimento de determinada potência em um período considerado.

Isso assegura que o sistema elétrico suportará a carga correspondente ao consumo
conjunto de energia.

Por outro lado, os consumidores comprometem-se a remunerar a distribuidora por
todo o valor da demanda contratada, e não apenas por aquilo que efetivamente utilizarem.

Não há dúvida quanto à incidência do ICMS na hipótese de o consumo corresponder
ou superar a potência garantida.
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A questão ganha relevo quando o adquirente da energia utiliza apenas parcela do valor
total contratado, ou seja, quando o consumo é menor que a demanda garantida.

Como dito, o Fisco Estadual entende que a base de cálculo do ICMS corresponde à
totalidade do montante contratado.

Entretanto, é preciso considerar que o tributo incide sobre a efetiva circulação da
mercadoria, e não sobre a celebração de contratos.

No caso da energia elétrica, a aquisição da mercadoria corresponde àquilo que é produzido
e entregue ao interessado. Essa é a circulação econômica e jurídica que interessa à incidência do ICMS.

O fato gerador do imposto estadual não pode ser ampliado para abarcar outro
fenômeno que não aquele previsto na Constituição Federal, no caso, circulação de mercadoria.

A contratação da demanda é objeto de negócio jurídico importante para a integridade
do sistema elétrico e para as atividades empresariais. Isso não significa, porém, que a incidência
estadual poderá alcançar a totalidade do contrato. Trata-se de garantia de fornecimento que, por
isso mesmo, não se confunde com a efetiva entrega da mercadoria e, portanto, com a circulação
tributável pelo Estado.

Importante salientar que não se afasta a tributação do ICMS sobre toda a demanda
contratada, mas apenas sobre a parcela não consumida pelo interessado.

Diante do exposto, acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento
ao Recurso Especial.

É como voto.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES:

Sr. Presidente, concordo com a delimitação feita para fixação da abrangência do fato
gerador apresentada no voto do eminente Ministro Relator. Entendo que não estamos
confundindo a situação de política tarifária, como foi dito anteriormente, com a delimitação do
fato gerador.

Pedindo vênia ao Sr. Ministro Castro Meira, que divergiu da posição do Sr. Ministro
Teori Albino Zavascki, dou parcial provimento ao recurso especial.

VOTO-VOGAL

EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Sr. Presidente, cheguei aqui
pensando que existiam três correntes, inclusive fiquei preocupada porque não estava entendendo
o voto do Sr. Ministro Teori Albino Zavascki, o qual, a meu ver, era intermediário. Pelos
memoriais, os advogados também estavam interpretando dessa maneira, ou seja, que havia uma
posição do Tribunal, outra inaugurada pelo Sr. Ministro Castro Meira e uma posição intermediária
do Sr. Ministro Teori Albino Zavascki em falar de demanda de potência.

Ao final do voto, fiquei devidamente esclarecida. Não existem três posições, mas
apenas duas. A do Sr. Ministro Relator afirma o seguinte: paga-se o ICMS, e o ICMS é o que está
na lei complementar; não é o governador, nem a Anatel, quem diz é a lei, ou seja, a lei em sentido
formal e material, não pode ser resolução, não pode ser nada; o fato gerador é a lei. 



DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2009

361

A lei determina o fato gerador, que é a circulação da mercadoria. Se energia é
mercadoria, só pode ser sobre aquilo que circula. O que não circula pode ser contratado, e é o
valor do contrato, mas não é ICMS. Pode ser qualquer coisa, mas não pode ser ICMS.

Adiro inteiramente ao voto do Sr. Ministro Relator, que desceu a detalhes e, por isso,
me confundi, dando parcial provimento ao recurso especial.

VOTO-VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Sr. Presidente, entendo como
o Sr. Ministro Castro Meira, ou seja, que o fato gerador é o total da demanda contratada.

Peço vênia ao Sr. Ministro Teori Albino Zavascki para acompanhar o voto do Sr.
Ministro Castro Meira, negando provimento ao recurso especial.

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentaram, oralmente, os Drs. IGOR MAULER SANTIAGO, pela recorrente,
LUIZ DAGOBERTO BRIÃO, pelo recorrido, MIRIAM LAVOCAT(TERCEIROS
INTERESSADOS: CONFEDERAÇAO NACIONAL DA INDÚSTRIA (AMICUS CURIAE)) e
VANESSA SARAIVA DE ABREU(TERCEIROS INTERESSADOS: Estado de Minas Gerais
(AMICUS CURIAE)).

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Seção, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Francisco Falcão, Castro Meira,
Humberto Martins e Benedito Gonçalves, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator."

A Sra. Ministra Denise Arruda e os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro
Campbell Marques e Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 11 de março de 2009 - Carolina Véras - Secretária
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AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.090.434 - MG (2008/0196215-4)

RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : PAULA ABRANCHES DE LIMA E OUTRO(S)
AGRAVADO : CARLOS ALBERTO SALLES FILHO
ADVOGADO : MARCELO ROMANELLI CEZAR FERNANDES E OUTRO(S)

EMENTA: TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO –
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE – ART. 135 DO CTN – PODERES DE
GESTÃO – REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 07/STJ – RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL NÃO-CONHECIDO.

DECISÃO

Vistos.

Cuida-se de agravo regimental, com pedido de reconsideração, interposto pelo
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática que apreciou recurso especial que
visa reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim
ementado (fl. 255):

"AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O MANDATÁRIO E
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - DÉBITO FISCAL DE EMPRESA EXTINTA
IRREGULARMENTE - EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO - INADMISSIBILIDADE.

Os Diretores, Gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelo
cumprimento das obrigações a ela inerentes, e o não recolhimento dos tributos nos prazos legais caracteriza,
em certos casos, infração legal, tornando-os responsáveis pela obrigação tributária. Se a devedora principal
foi extinta irregularmente, e se da prova produzida não consta que a execução fiscal tenha sido redirecionada
ao mandatário, como coobrigado, ainda não é possível excluir sua responsabilidade pelo débito tributário
da empresa que lhe outorgou amplos poderes de gestão, o que deverá ocorrer na via de embargos do devedor,
nos quais poderá produzir todas as provas em Direito admitidas."

A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do agravado, nos termos da
seguinte ementa (fl. 356):

"TRIBUTÁRIO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO SÓCIO-GERENTE – ART. 135 DO
CTN – RECURSO ESPECIAL PROVIDO."

Sustenta o agravante que o acórdão recorrido negou provimento ao recurso de
apelação do ora agravado com base na análise de provas que afirmam "a existência de relação
jurídico-tributária, em que o recorrente, na condição de mandatário/administrador da empresa
devedora (cópia do instrumento de procuração a fls. 45 e 45v) está vinculado juridicamente à
cobrança, enquanto pendente a obrigação tributária" (fls. 365/366).

Aduz, ainda, que "a empresa devedora encontra-se extinta irregularmente" (fl. 366).

Pugna, por fim, seja reconsiderada a decisão agravada.

Impugnação do agravado às fls. 372/384.  

É, no essencial, o relatório.

Merece guarida o inconformismo do Estado de Minas Gerais.
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O acórdão recorrido decidiu a questão com base na análise do conjunto probatório dos
presentes autos, consoante se observa da leitura da ementa, bem como de trecho do julgado, in
verbis (fls. 258/263):

"Não há, nos autos, documentos relativos à devedora principal, constando apenas cópia da
procuração através da qual ela conferiu ao apelante, Ricardo Vilanova Orsini e Ronaldo Alves Tadeu:

'....poderes especiais para assinando, um procurador sempre em conjunto com a sócia ou dois procuradores
entre si, gerir a empresa OUTORGANTE, podendo assumir obrigações, receber e dar quitação, exercer
todos os atos inerentes à função negocia, comprar mercadorias, representar a firma judicial ou
extrajudicialmente inclusive perante repartições governamentais, assinar propostas ou contratos de
abertura de contas bancárias e movimentá-las, emitir e endossar cheques, fazer retiradas mediante recibos;
autorizar débitos, transferências e pagamentos por meio de cartas; solicitar saldo, extratos de contas e
requisitar talões de cheques para uso da OUTORGANTE; sacar, aceitar, endossar e avalizar letras de
câmbio; emitir, endossar, aceitar, avalizar duplicatas, emitir, endossar e avalizar notas promissórias
assinado os respectivos contratos, propostas e ‘borderaux', caucionar e descontar ‘warrants',
conhecimentos de embarque, transferindo-os endossando-os e assinando os competentes contratos"...

"representar a OUTORGANTE perante as Carteiras de Comércio Exterior de Câmbio e no Registro e
Controle Cambial do Banco do Brasil S/A, assinar operações de garantias prestadas pelo Banco no
exterior; assinar operações de aditamentos sobre Contratos de Câmbio, assinar propostas de abertura
de contas de crédito, assinar pedidos de licenças de importação e exportação, Guias de importação,
termos de responsabilidade, declarações de venda, assinar recibos de entrega de documentos, comprar
e vendar cambiais, assinar contratos, inclusive os de câmbio e os de compra e venda de produtos
exportáveis e todos os documentos e correspondências da OUTORGANTE....' (fls. 45 e verso).

(...)

A responsabilidade tributária estabelecida no citado dispositivo legal pressupõe a prática de atos com
excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos.

Os Diretores, Gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelo
cumprimento das obrigações a ela inerentes, e o não recolhimento dos tributos nos prazos legais
caracteriza, em certos casos, infração legal, tornando-os responsáveis pela obrigação tributária.

No julgamento das impugnações administrativas ao lançamento fiscal levado a efeito pela Fazenda Pública
Estadual - estando o apelante dentre os impugnantes - (fls. 100/108), assim se posicionou o CC/MG:

(...)

'Constatada a responsabilização tributária dos Coobrigados pelos ilícitos tributários, tendo em vista
a outorga de poderes a eles efetivada, pelos sócios, para gestão da empresa, através de instrumentos
de procurações públicas. 

Desta forma, nos termos do inciso II, artigo 124, CTN c/c incisos VI e XII, artigo 21, Lei 6763/75, tais
pessoas respondem solidariamente pela obrigação tributária em comento. Não obstante, respondem pelo
crédito tributário pertinente ao período ao qual lhes foram outorgados os poderes de gerência' (fls. 101).

A apelada afirma, em sua defesa, que a devedora principal foi extinta irregularmente, como consta do
processo de execução, cuja cópia não foi anexada aos autos -- fato não impugnado pelo apelante. 

Da análise das provas, conclui-se não ser possível, ainda, excluir a responsabilidade do apelante pelo
débito tributário da empresa, que lhe outorgou amplos poderes de gestão.

(...)

Assim, caracterizada a extinção irregular da devedora principal executada, o mandatário é
responsável solidário pelo pagamento do débito tributário, até que se prove o contrário."
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Da análise das razões do acórdão recorrido, conclui-se que este interpretou o artigo
135 do Código Tributário Nacional a partir de argumentos de natureza eminentemente fática.

Nesse caso, não há como aferir eventual violação sem que se reexamine o conjunto
probatório dos presentes autos. 

A pretensão de reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste
Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.

Nesse sentido, a doutrina do ilustre jurista Roberto Rosas:

"O exame do recurso especial deve limitar-se à matéria jurídica. A razão dessa diretriz deriva da
natureza excepcional dessa postulação, deixando-se às instâncias inferiores o amplo exame da prova.
Objetiva-se, assim, impedir que as Cortes Superiores entrem em limites destinados a outros graus. Em
verdade, as postulações são apreciadas amplamente em primeiro grau, e vão, paulatinamente, sendo
restringidas para evitar a abertura em outros graus.

Acertadamente, a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal abominaram a abertura da prova
ao reexame pela Corte Maior. Entretanto, tal orientação propiciou a restrição do recurso
extraordinário, e por qualquer referência à prova, não conhece do recurso."

(Direito sumular: comentários às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de

Justiça, 6.ed. ampl. e rev., Ed. Revista dos Tribunais, p. 305.)

A jurisprudência desta Corte também assim se pronunciou:

"TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA SEM POSSIBILIDADE
DE REDIRECIONAMENTO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO-GERENTE –
REDIRECIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – ART. 40
DA LEI N. 6.830/80 – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER MATÉRIA FÁTICA - SÚMULA 07/STJ.

1. A controvérsia essencial destes autos restringe-se ao exame de extinção de feito executivo, em razão
de falta de interesse processual da Fazenda.

2. O acórdão do Tribunal a quo, ao confirmar a decisão que extinguiu a execução fiscal, porquanto
encerrada a falência sem comprovação de que algum sócio teria agido com excesso de mandato ou
infringência à lei ou a estatuto, agiu em estrita observância à jurisprudência dominante do STJ.

3. Depreende-se do artigo 135 do CTN que a responsabilidade fiscal dos sócios restringe-se à prática
de atos que configurem abuso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos da sociedade.

4. Infere-se, pois, que o sócio deve responder pelos débitos fiscais do período em que exerceu a
administração da sociedade apenas se ficar provado que agiu com dolo ou fraude e exista prova de
que a sociedade, em razão de dificuldade econômica decorrente desse ato, não pôde cumprir o débito
fiscal. Obviamente que o ônus da prova, segundo o caso-líder relatado pelo Min. Castro Meira, poderá
variar conforme esteja o nome do sócio inscrito previamente no CDA (EREsp 702.232-RS).

5. No mérito, em síntese, é entendimento assente no STJ que o redirecionamento da execução para o
sócio-gerente só é possível quando houver comprovação do abuso do poder ou infringência à lei, ou
ao contrato social ou estatuto, a teor do que dispõe a lei tributária (artigo 135 do Código Tributário
Nacional).

6. O acórdão recorrido, em apreciação das alegações das partes sobre o ponto específico da
responsabilidade do sócio, entendeu inexistir comprovação do exercício de gerência por parte do
recorrido. Verificar se ocorreu ou não a hipótese é adentrar na matéria fática probante dos autos.
Incide, na espécie, o enunciado 07 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental
improvido."

(AgRg no REsp 894.182/RS, de minha relatoria, DJ 22.6.2007.)
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Ante o exposto, utilizando-me do juízo de retratação, reconsidero a decisão de fls.
356/358, para não conhecer do recurso especial de Carlos Alberto Salles Filho.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 05 de março de 2009. 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 732.617 - MG (2005/0041354-0)

RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI

RECORRENTE : COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS

ADVOGADO : FERNANDO LOESER E OUTRO(S)

RECORRIDO : ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCURADOR : ELCIO REIS E OUTRO(S)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SELO DE CONTROLE DE IPI.
NATUREZA JURÍDICA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REFLEXO PECUNIÁRIO
NO CUSTO DE PRODUÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS.

1. A ausência de debate, na instância recorrida, dos dispositivos legais cuja violação
se alega no recurso especial atrai a incidência da Súmula 282/STF.

2. A aquisição de selo para controle do IPI tem natureza jurídica de obrigação
acessória, porquanto visa a facilitar a fiscalização e arrecadação do tributo principal,
conforme previsão contida no artigo 113, § 2º, do CTN. A cobrança pela confecção e
fornecimento dos selos, amparada pelo Decreto-Lei 1.437/75, nada mais é do que o
ressarcimento aos cofres públicos do seu custo, não configurando taxa ou preço
público. Precedente: REsp 836277, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de 20.09.07

3. O custo com a aquisição dos selos de controle de IPI, portanto, integra o preço final
da mercadoria comercializada e, dessa forma, está compreendido no "valor da
operação", que vem a ser a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, da
LC 87/96.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros Denise Arruda, Benedito Gonçalves, Francisco Falcão e Luiz Fux
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente o Dr. FABIANO MEIRELES DE ANGELIS, pela parte
RECORRENTE: COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS e Dra. PATRICIA PINHEIRO
MARTINS, pela parte RECORRIDA: ESTADO DE MINAS GERAIS.

Brasília, 14 de abril de 2009.

MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI. 

Relator
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.06.099216-4/001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS 

NÚMERO DO PROCESSO: 1.0027.06.099216-4/001(1)

RELATOR: ARMANDO FREIRE 

RELATOR DO ACORDÃO: ALBERTO VILAS BOAS 

DATA DO JULGAMENTO: 02/12/2008

DATA DA PUBLICAÇÃO: 20/02/2009 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ICMS.
GASOLINA TIPO A. OPERAÇÃO INTERESTADUAL REALIZADA ENTRE A MESMA
DISTRIBUIDORA NOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS. ICMS.
INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.- A
operação interestadual de saída de gasolina tipo A entre as bases da mesma distribuidora - Rio de
Janeiro e Minas Gerais - atrai o pagamento do ICMS ao estado destinatário caso o produtor
nacional não tenha feito a retenção pelo regime da substituição tributária.- Hipótese na qual os
preceitos da legislação tributária estadual atribuem à distribuidora a responsabilidade pelo
recolhimento do tributo. 

V.V. 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - ARTIGO 362, DO ANEXO IX, DO
RICMS/2002 - ADQUIRENTE DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - GASOLINA 'A' -
DISTRIBUIDORA - SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 360, II, 'B',
DO ANEXO IX DO RICMS/2002 - HIPÓTESE EXCEPCIONAL - ARTIGO 360, §2º, IV, DO
ANEXO IX DO RICMS/2002 - RESPONSABILIDADE AFASTADA - DESCONSTITUIÇÃO
DO TÍTULO EXECUTIVO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - VALOR IRRISÓRIO - ARTIGO 20, §§ 3º
E 4º, DO CPC - APRECIAÇÃO EQÜITATIVA - MÍNIMA CORRESPONDÊNCIA COM A
RESPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO ADVOGADO - RAZOABILIDADE -
MAJORAÇÃO. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez nos termos
do artigo 204, do CTN, podendo, contudo, ser elidida por prova inequívoca a cargo de quem a
aproveite.O artigo 362, do Anexo IX, do RICMS/2002 prevê a possibilidade de cobrança do
estabelecimento adquirente de combustíveis e lubrificantes do ICMS não retido previamente por
substituição tributária. No entanto, traz expressa ressalva acerca das hipóteses previstas nos
artigos anteriores. O artigo 360, também do Anexo IX, do RICMS/2002, por sua vez, define como
substituta tributária a Distribuidora, sediada em outro Estado da Federação nas remessas para
distribuidores, atacadistas ou varejistas situados neste Estado. Prosseguindo em seu §2º, inciso IV,
afasta a responsabilidade tributária prevista em seu caput e §1º na 'transferência para
estabelecimento da mesma empresa do substituto tributário, exceto varejista', hipótese em que a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é deslocada, recaindo sobre o estabelecimento
que promover a saída da mercadoria com destino a empresa diversa. Configurada hipótese em que
a responsabilidade tributária restou expressamente afastada pela legislação aplicável, impõe-se a
confirmação da desconstituição do título executivo. Consoante o disposto no artigo 20, §4º, do
CPC, os honorários devem ser fixados com base em apreciação eqüitativa do julgador, atendidos
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o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa,
bem como, o trabalho realizado pelo advogado da causa e o tempo exigido para o serviço, não
estando adstrito ao limite previsto no parágrafo 3º, do mesmo artigo. Todavia, a fixação dos
honorários deve guardar a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo
advogado, em decorrência da importância da lide, sob pena de ofensa aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0027.06.099216-4/001 - COMARCA DE BETIM -
APELANTE(S): SHELL BRASIL LTDA PRIMEIRO(A)(S), FAZENDA PÚBLICA ESTADO
MINAS GERAIS SEGUNDO(A)(S) - APELADO(A)(S): SHELL BRASIL LTDA, FAZENDA
PÚBLICA ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. ARMANDO FREIRE -
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: EXMO SR. DES. ALBERTO VILAS BOAS 

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª 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, EM REFORMAR A SENTENÇA NO REEXAME
NECESSÁRIO, PREJUDICADOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS, VENCIDO O
RELATOR. 

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2008. - DES. ALBERTO VILAS BOAS - Relator
para o acórdão. DES. ARMANDO FREIRE - Relator vencido. 

04/11/2008. 1ª CÂMARA CÍVEL. ADIADO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.06.099216-4/001 - COMARCA DE BETIM -
APELANTE(S): SHELL BRASIL LTDA, FAZENDA PÚBLICA ESTADO MINAS GERAIS -
APELADO(A)(S): SHELL BRASIL LTDA, FAZENDA PÚBLICA ESTADO MINAS GERAIS
- RELATOR: EXMO. SR. DES. ARMANDO FREIRE 

Proferiram sustentações orais, pela 1ª apelante, o Dr. Marciano Seabra, e, pela 2ª
apelante, o Dr. Marcelo Pádua Cavalcanti. 

O SR. DES. ARMANDO FREIRE - Sr. Presidente. Peço vista dos autos. 

SÚMULA: PEDIU VISTA O RELATOR, APÓS SUSTENTAÇÕES ORAIS. 

11/11/2008. 1ª CÂMARA CÍVEL. ADIADO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.06.099216-4/001 - COMARCA DE BETIM -
APELANTE(S): SHELL BRASIL LTDA, FAZENDA PÚBLICA ESTADO MINAS GERAIS -
APELADO(A)(S): SHELL BRASIL LTDA, FAZENDA PÚBLICA ESTADO MINAS GERAIS
- RELATOR: EXMO. SR. DES. ARMANDO FREIRE 

Assistiram ao julgamento, pela 1ª Apelante, o Dr. Aimberê Almeida Mansur e, pela 2ª
Apelante, o Dr. Marcelo Pádua Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE (DES. EDUARDO ANDRADE) - O julgamento deste feito foi
adiado na Sessão do dia 04/11/08, a pedido do Relator, após sustentações orais. 
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Com a palavra o Des. Armando Freire: 

O SR. DES. ARMANDO FREIRE - Tratam os autos de reexame necessário e
recursos voluntários aviados por SHELL BRASIL LTDA e ESTADO DE MINAS GERAIS,
respectivamente, contra a r. sentença que acolheu os embargos à execução fiscal ajuizada pelo
segundo apelante. 

A embargante opôs embargos de declaração às fl. 296/297, que foram acolhidos a fl.
298 para que constasse a fixação de honorários advocatícios. 

SHELL BRASIL LTDA. interpôs apelação às fl. 299/308, salientando que a fixação
dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais) é inferior a um milésimo do valor
histórico da execução (R$ 3.423.039,79). Pugnou pela reforma da sentença para que fosse elevada
a verba honorária. 

O ESTADO DE MINAS GERAIS também aviou recurso (fl. 311/320). Em síntese,
sustenta que: 

a) contra a apelada foi constituído crédito tributário em razão da remessa
de gasolina sem a retenção e o recolhimento do ICMS/ST; 
b) cabe ao Fisco escolher junto a quem efetuar a cobrança: junto à
Refinaria, após informá-la sobre a operação interestadual não informada
pela Distribuidora ou junto ao estabelecimento Distribuidor destinatário,
nos termos do artigo 362, Anexo IX, do RICMS/2002; 
c) não se aplica à hipótese o artigo 360, §2º, inciso IV, do Anexo IX, do
RICMS/2002, uma vez que tal norma tem por destino a pessoa colocada
originalmente na condição de responsável por substituição, não
alcançando o responsável por solidariedade ou aquele cuja
responsabilidade decorre de omissão; 
d) a apelada é responsável pelo recolhimento do ICMS/ST, nos termos do
artigo 389 A, do Anexo IX do RICMS/2002; 
e) ocorrendo a remessa de combustíveis em operações interestaduais, os
Estados destinatários podem exigir dos remetentes situados em outras
unidade da Federação o ICMS/ST; 
f) a circulação ou não da gasolina pelo estabelecimento da embargante em
Duque de Caxias é mera operação de logística, uma vez que a mercadoria
foi destinada ao estabelecimento da embargante. 

Ao final, pede pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença
rejeitando os embargos à execução. 

Contra-razões pelo ESTADO DE MINAS GERAIS às fl. 321/322. 

As apelações foram recebidas em despacho de fl. 323. 

Contra-razões pela SHELL DO BRASIL às fl. 324/338. 

Os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça. 

A matéria debatida não se submete a parecer da douta Procuradoria de Justiça. 

Considerando o valor da execução fiscal e o acolhimento dos embargos de devedor,
resta configurada hipótese de reexame necessário (artigo 475, II, do CPC). 
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Assim relatado, conheço do reexame necessário e dos recursos voluntários
interpostos, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade. 

REEXAME NECESSÁRIO 

Inicialmente, quero registrar e cumprimentar pelo trabalho desenvolvido da Tribuna,
o douto Procurador do Estado. 

Justamente em virtude de ouvir com a devida atenção suas brilhantes palavras,
considerei prudente pedir vista para analisar mais detidamente as questões sustentadas. 

Anoto, também, o recebimento do segundo Memorial entregue pela Embargante, em
decorrência da inclusão do feito na pauta de julgamento do dia 04/11/2008. 

Pelo que se depreende dos autos, SHELL BRASIL LTDA. opôs embargos de devedor
à execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS para
a cobrança de crédito tributário fundamentado da seguinte forma: 

"(...) Crédito contenciosos. ICMS e multa. Constatou-se no Posto Fiscal Antônio Reimão
de Mello que o contribuinte que recebeu em transferência gasolina sem álcool a granel
(Gasolina 'A') tendo deixado de promover o devido recolhimento do ICMS/ST nesse
Posto de Fiscalização de Fronteira. Infringência: Lei Estadual 6.763 Art. 16 inciso VI-
IX. Art.16 inciso XIII, Dec. Estadual 43.080. Art. 85 inciso II alínea c, art. 181, anexo

IX art. 362. Penalidade: Lei Estadual 6763 art. 56, inciso II (...)". (fl. 03 - apenso).

O referido crédito executado - relativo ao mês de abril de 2003 - foi apurado em
processo tributário administrativo- PTA n. 01.000142464-63 (auto de infração - cópia às fl.
41/43). 

A embargante alega que a exigência é insubsistente porque: a) não é devido o
recolhimento do ICMS/ST na operação em exame; b) o ICMS foi pago pela base destinatária,
situada em Betim; a própria Procuradoria da Fazenda Estadual que analisou o caso idêntico junto
ao Conselho de Contribuintes requereu o cancelamento da autuação. Salientou que nas
transferências interestaduais para estabelecimentos da mesma empresa não há obrigação do
recolhimento do ICMS por substituição tributária, uma vez que o ICMS será pago quando das
saídas do combustível do estabelecimento que o recebeu (artigo 360, §2º, IV, do Anexo IX, do
RICMS/2002). Juntou documentos às fl. 22/112. 

Impugnação às fl. 116/127. 

Manifestação da embargante às fl. 129/137. 

O douto Juiz de primeira instância, em sentença de fl. 293/295, acolheu os embargos
de devedor e determinou o cancelamento da inscrição da dívida ativa executada a extinção da
execução. Relatou que o Estado de Minas Gerais exige valores relativos ao ICMS - substituição
tributária devidos quando da entrada, no território mineiro de gasolina A, proveniente da base da
embargante situada em Duque de Caxias /RJ e destinada à outra base de distribuição, localizada
em Betim. Considerou que a embargante realmente adquiriu combustível da Refinaria da
Petrobrás, localizada no Estado do Rio de Janeiro e que o referido combustível não havia sofrido
a retenção e recolhimento do ICMS substituição, destinado ao Estado de Minas Gerais. Sopesou
que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS cabe também ao distribuidor nos
termos do artigo 360, do anexo IX do RICMS, porém, que o caso dos autos amolda-se à hipótese
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do parágrafo 2º, inciso IV do referido artigo, uma vez que a transferência se deu entre
estabelecimento do substituto tributário. Concluiu que o imposto somente pode ser exigido
quando da saída do combustível do estabelecimento adquirente. 

Apreciando os autos, com vênia, estou que a sentença merece apenas pequeno reparo
quanto à fixação dos ônus de sucumbência, o que será objeto de análise do primeiro recurso
aviado. 

Quanto ao reexame necessário, não desconheço que consoante análise sistemática do
disposto no artigo 204, caput e parágrafo único, e artigo 333, do CPC, "a dívida regularmente
inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída", presunção
esta que não é absoluta e, portanto "pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito
passivo ou de terceiro a que aproveite", cumprindo, portanto, à empresa embargante o ônus da
prova da alegada imprestabilidade da certidão da dívida ativa (fl. 03 - autos executivos). 

Consoante cópia do Auto de Infração n. 01.000142464-63 (cópia às fl. 75/76) a
exação fundamenta-se no não recolhimento, pela empresa embargante do ICMS/ST, quando o
recebimento em transferência de gasolina sem álcool (gasolina "A") a granel, nos termos do artigo
362, Anexo IX, do RICMS/2002. 

Em julgamento à impugnação apresentada pela embargante (acórdão n. 17.206/05/1ª)
o Conselho de Contribuintes concluiu pela manutenção das exigências fiscais,sob o fundamento
de que, originalmente, a condição de substituta tributária é da Refinaria, estando condicionada à
prestação de informação pelo contribuinte que promove a operação interestadual. Acrescentou
que ao deixar de prestar as informações necessárias o Distribuidor fica responsável,
solidariamente pelo recolhimento do imposto que pode ser cobrado (artigo 389), inclusive, do
adquirente mineiro que receber o produto sem a devida retenção (artigo 362). Salientou que a
norma do artigo 360, §2º, IV, do Anexo IX, do RICMS/2002 se aplica somente à pessoa
"colocada originalmente na condição de responsável por substituição, não alcançando o
responsável por solidariedade ou aquele cuja responsabilidade decorre de omissão" (fl. 71). 

A condição de substituta tributária da Refinaria (Petrobrás), bem como a utilização de
legislação inaplicável, posto que relativa a Estado diverso também foram reiteradas na
sustentação oral. 

Com vênia, esclareço que a ilegalidade da exação fiscal não está na aplicabilidade de
"Acordo firmado no Estado do Rio de Janeiro (Resolução SEF/RJ 6.488 de 09/07/2002)", não
convalidado pelo Estado de Minas Gerais. Prevaleceu, sem dúvidas, a legislação mineira sobre a
matéria, especificamente no Decreto-Estadual n. 43.080/2002, citada no Auto de Infração como
fundamento da cobrança (campo: Infringência/Penalidade) e da Certidão de Dívida Ativa no
campo "origem, natureza e fundamento". 

A autuação está alicerçada em norma que autoriza a cobrança do ICMS, do
estabelecimento adquirente de combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, exceto
coque verde de petróleo sem retenção do imposto por substituição tributária. 

Senão vejamos o artigo que fundamenta o auto de infração e a própria certidão de
dívida ativa: 
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"(...) Art. 362 - O adquirente dos produtos de que tratam os artigos anteriores deste
Capítulo, ressalvadas as hipóteses neles previstas, sem retenção do imposto por
substituição tributária, no todo ou em parte, ainda que desobrigado o remetente, fica
responsável pela referida retenção. 

§ 1º - Na hipótese prevista no caput deste artigo, tratando-se de operação interestadual,
o imposto deverá ser recolhido no Posto de Fiscalização de fronteira ou, na falta deste,
no primeiro Município mineiro por onde transitar a mercadoria, ficando facultado o
recolhimento antecipado mediante Guia Nacional de Recolhimento de Tributos
Estaduais (GNRE). 

§ 2º - Quando a entrada da mercadoria no território mineiro ocorrer em dia ou horário
em que não houver expediente bancário e o imposto não houver sido recolhido
antecipadamente, não existindo Posto de Fiscalização de fronteira por onde transitar a
mercadoria, o recolhimento será efetuado no 1º (primeiro) dia útil subseqüente ao da sua
entrada no estabelecimento do destinatário (...)". 

Sob este enfoque, descabe qualquer discussão sobre a hipótese versada no artigo 389, do
Anexo IX, do RICMS/2002, uma vez que diametralmente diversa da prevista no artigo 362
supracitado. Isto porque, a previsão do artigo 389, refere-se à responsabilidade solidária do
contribuinte substituído que realizar operação interestadual, sem o prévio recolhimento do ICMS/ST,
ou na ausência de informação ao responsável pelo repasse. Afinal, reiterando vênia, conquanto o
Estado de Minas Gerais tenha embasado sua argumentação na "existência de dispositivo específico
determinando a incidência do imposto em tais operações, qual seja, o artigo 389-A, do Anexo IX do
RICMS/2002" tal norma não consta do Auto de Infração e nem mesmo da natureza da dívida (CDA
de fl. 03), não servindo como fundamento da pretensão da Fazenda Pública Estadual. 

Volvendo à apreciação da decisão monocrática, resta incontroversa a aquisição de
gasolina "A" pela empresa embargante (SHELL BRASIL LTDA) e a remessa do produto
adquirido de seu estabelecimento em Duque de Caxias/RJ para seu estabelecimento distribuidor
localizado em Betim/MG. 

Clara, também, é a caracterização da Refinaria (Petrobrás) como substituta tributária,
sendo que a mesma não teria procedido o recolhimento antecipado do tributo devido em razão de
não terem sido prestadas as informações sobre a operação interestadual realizada. 

Tais constatações, por si só, contudo, não induzem à responsabilização da empresa
embargante. 

Cumpre saber se a empresa embargante pode ser considerada substituta tributária, ou
apenas responsável solidária ou, ainda, mero estabelecimento adquirente da mercadoria
adquirida. Tal definição tem importância na medida em que determina a aplicação ou não do
disposto no artigo 360, §2º, inciso IV, do Anexo IX, do RICMS/2002, posto que direcionado ao
"substituto tributário". 

O RICMS/2002, cuja disposição específica encontra-se revogada, porém, que se
encontrava vigente à época do fato gerador aplicando-se à exação contestada, ao dispor acerca
dos regimes especiais de tributação (artigo 181), especialmente às operações relativas a
combustíveis lubrificantes e outros produtos, prevê expressamente como substituto tributário o
distribuidor nas seguintes hipóteses: 

"(...) Art. 360 - Nas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de
petróleo, exceto coque verde de petróleo, destinadas a contribuintes localizados neste
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Estado, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS incidente nas
subseqüentes saídas desses produtos, em operação interna, é atribuída, por substituição
tributária, inclusive quando o destinatário for Transportador Revendedor Retalhista
(TRR): 

I - ao produtor nacional de combustíveis, situado nesta ou em outra unidade da
Federação, em relação a gasolina automotiva, óleo diesel, gás liqüefeito de petróleo
(GLP), gás natural e álcool etílico anidro combustível (AEAC) adicionado à gasolina
pelas distribuidoras, ainda que o álcool não tenha saído de seu estabelecimento,
observado o disposto no inciso I do caput do artigo 379 desta Parte; 

II - ao distribuidor: 

(...) 

b - situado em outra unidade da Federação, nas remessas de combustíveis e lubrificantes,
derivados ou não de petróleo, exceto coque verde de petróleo, para estabelecimentos
distribuidores, atacadistas ou varejistas situados neste Estado, ressalvado o disposto na
Seção IV deste Capítulo; (...)". 

Renovando vênia, vê-se, portanto, que não há falar que somente a Refinaria figuraria
como substituta tributária. Afinal, não havendo a retenção do tributo pelo produtor, a SHELL
BRASIL LTDA. situada em Duque de Caxias, ao remeter combustíveis e lubrificantes para o
Estado de Minas Gerais, em tese, figura como substituta tributária, respondendo pelo
recolhimento do ICMS/ST. 

Todavia, a cobrança do Fisco Estadual não se justificaria diante do que prevê o artigo
360, §2º, inciso IV, do Anexo IX, do RICMS/2002, como bem considerou o digno Magistrado de
primeiro grau. 

Senão vejamos a norma em apreço: 

Art. 360 (...) 

§ 2º - A responsabilidade prevista no caput e no § 1º, ambos deste artigo, não se aplica: 

(...) 

IV - às operações de transferência para estabelecimento da mesma empresa do substituto
tributário, exceto varejista, hipótese em que a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da
mercadoria com destino a empresa diversa (...)". 

A operação objeto da fiscalização, na realidade, amolda-se à exceção noticiada na
norma citada, afastando a responsabilidade da empresa embargada e deslocando-a para o
estabelecimento que promover a saída da mercadoria com destino a empresa diversa. 

Concessa venia, não há falar aqui em "mera operação de logística", nem há nos autos
demonstração de que o produto adquirido tenha sido remetido a empresa diversa da embargada
de forma que descabe a reforma da sentença quanto à desconstituição do título executivo e
extinção da execução. 

Por estas considerações, em reexame necessário, mantenho a sentença. 

Passo à análise do recurso aviado pela empresa SHELL BRASIL LTDA. 

1º Apelação 

Sustenta a primeira apelante que o valor fixado a título de honorários advocatícios
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(R$ 3.000,00) é ínfimo em comparação ao valor executado (R$ 3.423.039,79). Afirma que a
aplicação do disposto no artigo 20, §4º, do CPC leva à conclusão da necessidade de elevação da
verba honorária. Assevera ofensa ao princípio da razoabilidade. 

Permissa venia ao nobre julgador, tenho que assiste razão à empresa recorrente. 

Conforme tive a oportunidade de me manifestar em situação análoga, inclusive cuja ementa
do julgamento resta transcrita nas razões recursais, a fixação deve guardar a mínima correspondência
com a responsabilidade assumida pelo advogado, em decorrência da importância da lide.

Nesse sentido, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é realmente
irrisória em relação ao valor pecuniário da causa. 

Há de se questionar, portanto, se este quantum atende ao que dispõe o artigo 20 e seus
parágrafos do CPC. 

Consoante dispõe o artigo 20, §4º, do CPC, os honorários devem ser fixados com base
em apreciação eqüitativa do julgador, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço e a natureza e importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo
advogado da causa e o tempo exigido para o serviço. 

Vale ressaltar que, não se tratando de hipótese em que houve condenação, o julgador
não está adstrito aos limites, máximo (20%) e mínimo (10%) previstos no parágrafo 3º, também
do artigo 20 do CPC. 

Todavia, vários são os critérios para a fixação do valor dos honorários, e, in casu, não
se pode descuidar que o valor da execução reflete não apenas um dos critérios para concluir
acerca da importância da causa, como também, a responsabilidade dos advogados atuantes. 

Assim, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, para que a condenação
guarde, ao menos, mínima correspondência com a importância da lide, sob pena de ofensa aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Ilustrativamente, transcrevo o seguinte acórdão, emanados deste E. TJMG: 

"TRIBUTÁRIO - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA -
CONSTITUCIONALIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE -
INOCORRÊNCIA. O instituto da substituição tributária não fere o princípio
constitucional da igualdade, uma vez que, nos termos do inciso III do art. 155 da CR/88,
o ICMS tem como característica a seletividade, que permite ao ente tributante isentar
determinadas mercadorias e/ou serviços, bem como instituir os respectivos índices,
conforme melhor lhe aprouver, dentro dos limites legais. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - PEDIDO FORMULADO PELA PARTE
VENCEDORA - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO - § 4º DO ART. 20 DO CPC -
CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A própria parte
vencedora pode apelar buscando a majoração dos honorários advocatícios, não sendo
essa iniciativa exclusiva do patrono da mesma. Para fixação dos honorários advocatícios
com base no § 4º do art. 20 do CPC, deve o magistrado utilizar os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, de forma a fixá-los de maneira satisfatória".
(Apelação Cível n. 1.0024.04.410932-0/002 - Comarca de Belo Horizonte - 3ª Câmara
Cível - Relator: DES. SCHALCHER VENTURA - Data do Julgamento: 15/12/2005).
(grifos nossos). 

O Colendo STJ não diverge: 
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"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. ART. 20, §§
3º E 4º, DO CPC. REVISÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. CABIMENTO. 1. O
Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a viabilidade de rever a fixação da verba
honorária em valores considerados irrisórios ou excessivos nas hipóteses em que a
decisão recorrida se afasta do juízo de eqüidade preconizado na lei processual. 2. O
arbitramento dos honorários advocatícios há de ser feito com base 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. 3.
Agravo regimental a que nega provimento". (AgRg no Ag 672036/RS - Órgão Julgador:
Segunda Turma do STJ - Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Data do
Julgamento: 27/09/2005 - Data da Publicação/Fonte: DJ 17.10.2005 p. 262). 

Assim, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as
disposições do artigo 20, §§3º e 4º, do CPC, concluo que a fixação dos honorários em R$
10.000,00 é adequada a remunerar aos patronos da executada, pelo serviço desenvolvido. 

CONCLUSÃO

Por estas razões de decidir, em REEXAME NECESSÁRIO mantenho a sentença.
DOU PROVIMENTO à primeira apelação para elevar o valor fixado a título de verba honorária,
nos termos expostos. 

Prejudicado o recurso aviado pelo embargado. 

Custas ex lege. 

É o meu voto. 

O SR. DES. ALBERTO VILAS BOAS - Sr. Presidente. Peço vista dos autos. 

SÚMULA: O RELATOR DAVA PROVIMENTO À PRIMEIRA APELAÇÃO E
JULGAVA PREJUDICADA A SEGUNDA. PEDIU VISTA O REVISOR. 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.06.099216-4/001 - COMARCA DE BETIM -
APELANTE(S): SHELL BRASIL LTDA, FAZENDA PÚBLICA ESTADO MINAS GERAIS -
APELADO(A)(S): SHELL BRASIL LTDA, FAZENDA PÚBLICA ESTADO MINAS GERAIS
- RELATOR: EXMO. SR. DES. ARMANDO FREIRE 

Assistiu ao julgamento, pela 1ª Apelante, o Dr. Marciano Seabra de Godoi. 

SR. PRESIDENTE (DES. EDUARDO ANDRADE) - O julgamento deste feito foi
adiado na Sessão do dia 04/11/2008, a pedido do Relator, após sustentações orais. 

Em 11/11/2008, foi adiado pelo Revisor, após votar o Relator dando provimento à
primeira apelação e julgando prejudicada a segunda apelação. 

Com a palavra o Des. Alberto Vilas Boas: 

O SR. DES. ALBERTO VILAS BOAS - Sr. Presidente. Pedi vista dos autos na Sessão
em que ocorreu a apresentação do voto do Relator e o fiz na consideração de que as sustentações
orais realizadas da tribuna foram muito bem elaboradas e me conduziam à necessidade de
reexaminar a matéria, razão, inclusive, da demora na devolução do processo à pauta de
julgamento, o que faço agora. 
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Meu voto é o seguinte: 

A Shell Brasil Ltda, por intermédio de sua distribuidora no Rio de Janeiro, adquiriu
Gasolina A da Refinaria da Petrobrás situada no aludido estado, sendo certo que, posteriormente,
efetuou a transferência do combustível para outro estabelecimento da empresa, localizada em
Betim (MG). 

A Fazenda Pública de Minas Gerais atribui à Shell Brasil Ltda a condição de
substituta tributária relativamente à transferência interestadual, especialmente porque esta não
declarou à Petrobrás S/A que realizaria a aludida conduta no momento em que adquiriu o aludido
produto. 

O contribuinte considera inexigível a exação tributária, pois, na época do fato gerador,
a legislação estadual a excluía da condição de substituta tributária quando ocorresse a
transferência de um estado para o outro e para a mesma empresa. 

Não lhe assiste razão, data venia. 

Com efeito, a Lei Complementar nº 87/96 estabelece que "a adoção do regime de
substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado
pelos Estados interessados" (art. 9º, caput), e, no que concerne ao tema, é necessário examinar o
contexto do Convênio nº 81/93. 

Neste ato normativo, observa-se que nas operações interestaduais com combustíveis
realizadas pelo contribuinte, a ele fica atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento
do imposto em favor do Estado destinatário na condição de sujeito passivo por substituição
(cláusula segunda); a cláusula quinta, ainda, esclarece que a substituição tributária não se aplica
às transferências para outro estabelecimento, exceto varejista, do sujeito passivo por substituição,
que será aquele definido no protocolo ou convênio. 

O Regulamento do ICMS de Minas Gerais é a norma reitora da operação descrita e
discutida nos autos, e, no seu contexto, é possível perceber que no art. 362 do Anexo IX atribui-
se ao adquirente dos produtos especificados naquele capítulo a obrigação de efetuar a retenção do
tributo quando esta não foi realizada anteriormente. 

O Anexo XV do RICMS discrimina, por seu turno, as normas aplicáveis aos
combustíveis derivados ou não de petróleo, sendo certo que, em razão do disposto no art. 17, IV,
do Capítulo XIV do Título II, as normas específicas sobre a tributação com o aludido produto
serão aquelas mencionadas a partir do art. 73. 

Neste particular, é conveniente salientar que o citado dispositivo atribui ao produtor
nacional de combustíveis a responsabilidade, na condição de sujeito passivo por substituição, pela
retenção e recolhimento do ICMS na saída subseqüente do produtor em relação à gasolina
automotiva e ao distribuidor situado neste Estado somente a gasolina de aviação, dentre outros
derivados. 

Ora, consoante se observa dos autos a mercadoria transferida, na operação
interestadual, pela Shell Brasil Ltda foi a gasolina tipo A (sem adição de álcool) e desta forma a
responsabilidade seria do produto nacional, a refinaria da Petrobrás situada no Rio de Janeiro. 

Por conseguinte, a distribuidora da embargante situada no Rio de Janeiro não poderia
ser qualificada como substituta tributária se observadas as hipóteses do art. 73, do Anexo XV, nem



DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2009

379

mesmo a distribuidora da Shell localizada neste estado em razão de receber a gasolina para
automóveis. 

No entanto, se o produtor nacional não cumpriu com a obrigação de efetuar a retenção
do ICMS-ST, a responsabilidade transmite-se ao distribuidor que efetuou a operação interestadual
ou em face de quem recebeu, no Estado de Minas Gerais, o produto, consoante se observa dos
arts. 74 e 75 e parágrafo único, do Anexo XV. 

Na realidade, portanto, a circunstância de a Shell Ltda haver omitido informação
relevante à Petrobrás S/A na primeira saída do combustível implica em atribuir-lhe a obrigação
subsidiária pela retenção do tributo que deveria ter sido realizada pelo produtor nacional. A regra
do art. 360, § 2º, do Anexo IX do RICMS não pode ser invocada pela Shell Ltda porque a não
aplicação da responsabilidade por substituição tributária ocorreria se a Petrobrás S/A efetuasse a
transferência para estabelecimento próprio, como substituta tributária primeira que é. 

Logo, os fundamentos jurídicos invocado na inicial não podem ser acolhidos, razão
pela qual, em reexame necessário, reformo a sentença para julgar improcedentes os embargos à
execução. 

Em face do pedido formulado na petição recursal do Estado de Gerais, fixo os
honorários advocatícios em quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos
monetariamente a partir desta decisão segundo os índices da Corregedoria-Geral de Justiça. 

SR. DES. EDUARDO ANDRADE - Peço vista dos autos. 

SÚMULA: ADIADO A PEDIDO DO VOGAL. O RELATOR DAVA
PROVIMENTO À 1ª APELAÇÃO, E JUGAVA PREJUDICADA A 2ª APELAÇÃO. O
REVISOR REFORMAVA A SENTENÇA, NO REEXAME, PREJUDICADOS OS RECURSOS
VOLUNTÁRIOS. 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Assistiu ao julgamento, pela Apelante, o Dr. Marciano Seabra de Godoi. 

O SR. PRESIDENTE ( DES. EDUARDO ANDRADE ) - O julgamento deste feito
foi adiado na Sessão do dia 04/11/2008, a pedido do Relator, após sustentações orais. 

Em 11/11/2008, foi novamente adiado, a pedido do Revisor, após votar o Relator
dando provimento à primeira apelação e julgando prejudicada a segunda. 

Em 25/11/2008, foi mais uma vez adiado, a meu pedido, após votar o Revisor
reformando a sentença no reexame e julgando prejudicados os recursos voluntários. 

Recebi memorial complementar e, em um voto de 13 laudas, examino todos as
questões colocadas, mas peço vênia ao Desembargador Relator para acompanhar o Revisor e,
também, reformar a sentença. 

Também conheço do Reexame Necessário e dos recursos de Apelação, cumpridos os
pressupostos legais de cabimento. 

Procedidas as manifestações pelos eminentes desembargadores relator e revisor, pedi
vista dos autos, para melhor exame da matéria, oportunidade em que o Dr. Marciano Seabra
Godoi, digno procurador da primeira apelante, SHELL BRASIL LTDA., fez-me chegar às mãos
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Memorial, no qual, em objetiva exposição, coloca em destaque questões sobre as quais entende
possa ter incorrido em equívoco o eminente revisor, ao suposto de que o seu voto "estaria calcado
em premissa colocada pela Fazenda Estadual de que o substituto tributário no caso concreto seria
a Refinaria - PETROBRÁS". 

Agradeço a contribuição do ilustre causídico, à qual me deterei, com a merecida
atenção, no decorrer deste meu voto. 

Como se relata, a matéria de mérito circunscreve-se a hipóteses versadas em normas
estaduais contidas no RICMS/2002, pertinentes ao Regime de Substituição Tributária na
modalidade subseqüente ou "para frente", em que o recolhimento do ICMS devido pelo
adquirente ou destinatário da mercadoria, nas sucessivas operações até o consumidor final, fica
sob a responsabilidade do alienante ou remetente da mercadoria, o "substituto tributário". Além
dessas, outra característica reveste a situação fática em comento: a de se tratar de operação
interestadual de combustível derivado de petróleo ou, mais especificamente, de gasolina tipo A
(sem adição de álcool). 

Tais condições assentam-se em base legal sustentada pela Constituição: art. 150, § 7º,
na Lei Complementar 87/96: art. 6º a 10, Código Tributário Nacional: art. 121 e 128, na Lei
Estadual nº 6.763/75: art. 22, no Convênio ICMS 81/93 (especialmente por se tratar de operação
interestadual) e outros Convênios e Protocolos referentes a ST e Regulamento do ICMS/02 (então
vigente, quando do fato gerador) - Decreto n.º 43.080/02 - com destaque das disposições contidas
no Anexo IX (que disciplina os regimes especiais de tributação) e no Anexo XV (que trata
especificamente dos Regimes de Substituição Tributária). 

Certo, também, que as normas estaduais, que tratam da Substituição Tributária em
operações interestaduais, cumprindo determinação do art. 9º, da LC 87/96 - "A adoção do regime
de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado
pelos Estados interessados" - têm sua fonte primordial no Conv. 81/93, do qual interessa destacar
as cláusulas pertinentes com as questões ora aventadas. 

Assim: 

Cláusula segunda - Nas operações interestaduais realizadas por contribuinte com as
mercadorias a que se referem os correspondentes Convênios ou Protocolos, a ele fica
atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto em favor do
Estado destinatário, na qualidade de sujeito passivo por substituição, mesmo que o
imposto já tenha sido retido anteriormente. 

... 

Cláusula quinta - A substituição tributária não se aplica: 

I... 

II - às transferências para outro estabelecimento, exceto varejista, do sujeito passivo por
substituição, hipótese em que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do
imposto recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da mercadoria com
destino a empresa diversa. 

Parágrafo único - Sujeito passivo por substituição é aquele definido como tal no
protocolo ou convênio que trata do regime de substituição tributária aplicável à
mercadoria. 

... 
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Cláusula sexta - O imposto retido pelo sujeito passivo por substituição deverá ser
recolhido por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNR,
(...), a crédito do Governo em cujo território se encontra estabelecido o adquirente das
mercadorias, ou, ainda, na falta deste, em agência de banco credenciado pela unidade
federada interessada. 

Cláusula oitava - O sujeito passivo por substituição observará as normas da legislação
da unidade da Federação de destino da mercadoria. 

Importa tais destaques, justamente como referência e parâmetro na interpretação das
normas estaduais que se desdobraram desse Convênio celebrado entre os Estados, representados
pelos respectivos Secretários de Fazendas Estaduais, dentre os quais o Estado do Rio de Janeiro
(no caso, remetente) e o Estado de Minas Gerais (no caso, destinatário). 

Não consta tenha o Estado do Rio de Janeiro se desobrigado das cláusulas do aludido
Conv. 81/93, ou de outros que tenham pertinência com a matéria em comento, sabido que há
procedimentos próprios em casos tais, segundo o disposto na cláusula 15ª do mesmo Conv. 81/93,
dependendo, sobretudo, de novo acordo autorizativo ou de denúncia unilateral do acordo, com a
respectiva publicação em Diário Oficial da União. Verbis: 

Cláusula décima quinta As unidades da Federação comunicarão à Secretaria Executiva
da Comissão Técnica Permanente do ICMS-COTEPE, que providenciará a publicação

no Diário Oficial da União: 

I - qualquer alteração na alíquota ou na base de cálculo da mercadoria sujeita ao regime
de substituição tributária; 

II - a não adoção do regime de substituição tributária nos casos de acordo autorizativo,
até 30 (trinta) dias contados da data da sua publicação no Diário Oficial da União; 

III - a adoção superveniente à manifestação prevista no inciso anterior, do regime de
substituição tributária; 

IV - a denúncia unilateral de acordo. 

Parágrafo único. As disposições dos incisos III e IV somente obrigam o sujeito passivo
por substituição ao seu cumprimento após o decurso de, no mínimo, 15 (quinze) dias, a
contar da mencionada publicação no Diário Oficial da União. 

Quer nos parecer, portanto, que não há equívoco por parte do ilustre revisor quando
afirma ser a REFINARIA PETROBRÁS o substituto tributário, porquanto assim definido pela
legislação do Estado destinatário - MG - por atribuição conferida em convênio de que é
signatário. Eventuais modificações na legislação do Estado remetente (RJ), não poderiam afetar
questões acordadas em Convênio CONFAZ, que atribui a indicação do substituto tributário ao
Estado destinatário, cabendo-lhe conferir inscrição estadual desse Estado e, em decorrência disso,
obriga-se o substituto tributário à observância de normas da legislação da unidade da Federação
de destino da mercadoria. 

Se o Estado do Rio de Janeiro deixou de eleger a Refinaria como substituta tributária,
tal norma estadual somente poderia afetar as operações internas, de sorte que a SHELL deveria,
sim, informá-la do destino da mercadoria para fora do Estado, sob pena de assumir
responsabilidade subsidiária (não como substituta tributária) pela prévia retenção do ICMS/ST. 

Acresça-se a tais observações, que o fato de, em determinado processo administrativo
o Procurador da Fazenda que atuava em nome da Fazenda Estadual ter manifestado opinião



JURISPRUDÊNCIA

382

favorável à Shell do Brasil, em caso similar, não obriga o Estado a ajustar-se a essa opinião,
mesmo porque se trata de outro processo em instância e circunstâncias diversas dessas. 

Demais, posterior alteração de norma regulamentar, tornando mais explícita a
questionada norma, sobre a qual houve, inclusive, entendimento do Procurador da Fazenda
(naquele caso) e que se tem como inadequado (data maxima venia), mais conduz á conclusão de
que se buscou um novo texto (§ 5º, art. 364 Anexo IX do RICMS/MG, em redação do Decreto
44.073/2005 - não vigente quando dos fatos em comento), justamente, para se evitar aquelas
interpretações dúbias ou controvertidas, que negavam o real sentido da norma em vigência (inciso
IV, § 2º do art. 360, anexo IX, do RICMS), tanto que o novo texto reafirmou a necessidade do
prévio recolhimento do ICMS/ST, ainda que pela distribuidora situada em outro Estado. 

Ora, visando a substituição tributária do ICMS em operações interestaduais com
combustíveis e fluidos a proteção e salvaguarda de direito do Estado destinatário, não produtor, prioriza-
se, porquanto pertinente com esse regime especial de tributação, a interpretação que lhe assegure esse
direito e não abra ensejo para que a operação interestadual se cumpra sem a prévia retenção do imposto.

Tais são as conclusões a que se chega, prosseguindo-se na análise da pertinente
legislação estadual mineira. 

E quando se diz de normas estaduais, no caso, a referência recai, preferencialmente,
sobre as normas do Regulamento do ICMS, que incorporam, por efeito de decretos ratificadores,
os acordos celebrados em Convênios/ICMS/CONFAZ. 

A complexa estrutura normativa do RICMS/MG/2002 (vigente ao tempo dos fatos)
cumpre-se pela organização seqüencial de normas ditas gerais (artigos 1 a 224), reportadas e
detalhadas em disposições específicas contidas nos Anexos que o acompanham. Assim, tem-se no
seu Capítulo VI (arts. 20 a 41) as normas gerais que regem a Substituição Tributária do ICMS,
que resultam de um "Regime Especial de Tributação", esse mais detalhadamente regido pelos
artigos 181 a 186, no Capítulo II, Título VII, complementados, ao final, pelo Anexo IX "Dos
Regimes Especiais de Tributação" (composto de 455 artigos) e Anexo XV, "Da Substituição
Tributária" (com 111 artigos). 

Entretanto, a despeito da complexidade e extensão do RICMS, não percebo
incompatibilidades entre as suas normas, sobretudo no tema em comento, atento para o fato de
que na compreensão de seu teor e na sua aplicação aos fatos concretos deva-se priorizar a norma
específica, sobre a norma geral. 

Sob tal critério, de interpretação sistêmica, buscarei fundamentar o meu entendimento
sobre a matéria, já me penitenciando pela prolixidade, que julgo possa resultar numa
compreensão mais exata da matéria. 

Consta da CDA que instrui a Execução Fiscal, como fundamento legal da exigência
ora embargada, a expressa indicação da Lei Estadual nº 6.763/75: art. 16, VI a IX e XIII
(obrigações acessórias do contribuinte), e do Decreto Estadual 43.080, art. 85, II, 'c' (prazo
pagamento ICMS/ST: "no momento da entrada da mercadoria no território mineiro"), art. 181 e
Anexo IX : art. 362 (imputação de responsabilidade ao adquirente, primeiro substituto). 

Destaquem-se as citadas normas contidas nos artigos 181 e 362 (essa do Anexo IX),
do RICMS: 
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Art. 181 - Os regimes especiais de tributação disciplinam, na forma estabelecida no
Anexo IX, procedimentos a serem adotados pelos contribuintes, relativamente ao
cumprimento de suas obrigações atinentes ao imposto." 

E no Anexo, IX ("Dos Regimes Especiais de Tributação") o art. 362: 

Art. 362 - O adquirente dos produtos de que tratam os artigos anteriores deste Capítulo,
ressalvadas as hipóteses neles previstas, sem retenção do imposto por substituição
tributária, no todo ou em parte, ainda que desobrigado o remetente, fica responsável pela
referida retenção. 

§ 1º - Na hipótese prevista no caput deste artigo, tratando-se de operação interestadual,
o imposto deverá ser recolhido no Posto de Fiscalização de fronteira ou, na falta deste,
no primeiro Município mineiro por onde transitar a mercadoria, ficando facultado o
recolhimento antecipado mediante Guia Nacional de Recolhimento de Tributos
Estaduais (GNRE). 

Tais regramentos devem ser entendidos segundo, ainda, as regras inseridas no Anexo
XV, cuja Parte I dispõe, como já esclarecido, de forma detalhada sobre os "Regimes de
Substituição Tributária", que, a sua vez, nos direciona ao Capítulo XIV, do Título II, que contém
as normas específicas da ST, relativas a combustíveis, derivados ou não de petróleo: 

Art. 17 - A responsabilidade prevista nesta Subseção não se aplica às operações relativas
a: 

IV - combustíveis, derivados ou não de petróleo, disciplinadas no Capítulo XIV do

Título II desta Parte. 

Assim, neste Capítulo XIV do Título II é que serão encontradas as normas específicas
a tais operações (com combustíveis, derivados ou não de petróleo), destacando-se: 

Art. 73 - Os contribuintes abaixo relacionados são responsáveis, na condição de sujeito
passivo por substituição, pela retenção e pelo recolhimento do ICMS incidente nas
saídas subseqüentes de combustíveis, derivados ou não de petróleo, exceto coque verde
de petróleo, destinados a este Estado: 

I - o produtor nacional de combustíveis, situado nesta ou em outra unidade da Federação,
em relação a: 

a) - gasolina automotiva; 

... 

II - o distribuidor situado neste Estado, em relação a: 

a) - álcool etílico hidratado combustível; 
b) - óleo combustível; 
c) - gasolina de aviação; 
d) - gás natural veicular; 
(e) - querosene de aviação; 
f) - querosene iluminante; 
g) - biodiesel B100 

Cabe, pois, observar que, em se tratando a mercadoria de gasolina tipo A (sem adição
de álcool) para veículo automotor, evidencia-se a responsabilidade por substituição tributária tão
só do produtor nacional de combustíveis, situado nesta ou em outra unidade da Federação, que na
presente hipótese é a PETROBRÁS, sediada no Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de
substituta tributária. 
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Por outro lado, fica inteiramente descartada a possibilidade legal de que em tais
operações, seja tomada como substituta tributária a Distribuidora Shell, no Rio de Janeiro,
simplesmente por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses acima, seja por não ser produtora
(inciso I, art.73), seja porque não está situada neste Estado de Minas Gerais (inciso II). 

Tampouco é substituta tributária a empresa mineira, Shell de Betim, pois destinatária
em operações com gasolina automotiva, e a norma legal somente a teria como tal em relação a
operações com gasolina de aviação (citado art. 73, II, 'c', do Capítulo XIV do Título II), o que não
é o caso dos autos. 

Respeitada, pois, a norma específica do citado art. 73, do Anexo XV, que aponta o
produtor (refinaria) como substituto tributário em operações interestaduais com gasolina A, de se
interpretar as disposições do art. 362 (anexo IX - Dos Regimes Especiais de Tributação) em
consonância com aquele. 

Dessa forma, prevalecerá o entendimento de que a responsabilidade a que se refere o
art. 362, diz, primeiramente, do "substituto tributário" (refinaria) e, na hipótese de
descumprimento dessa responsabilidade primeira, aponta-se a obrigação subsidiária por parte do
Distribuidor, situado em outra unidade da Federação, que realizar a operação interestadual e, por
fim, do contribuinte mineiro adquirente, substituído (no caso, do Shell/MG). 

Tal interpretação, por se compatibilizar com a regra específica do citado art. 73
(Anexo XV), também se coaduna com aquelas que lhe seguem nas disposições seguintes: 

Art. 74 - O contribuinte situado em outra unidade da Federação que realizar operação
interestadual com combustível é responsável pelo recolhimento do imposto devido a este
Estado, inclusive seus acréscimos legais, se o imposto devido a título de substituição
tributária não tiver sido objeto de retenção e recolhimento, por qualquer motivo, ou se a
operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse. 

Art. 75 - O adquirente ou destinatário que receber combustível sem a retenção ou com a
retenção a menor do imposto devido a título de substituição tributária, ressalvadas as
hipóteses previstas no art. 73, § 2°, desta Parte é responsável pelo respectivo pagamento,
ainda que desobrigado o remetente. 

Parágrafo único - A responsabilidade prevista neste artigo aplica-se também ao
destinatário de mercadoria desacompanhada do comprovante de recolhimento, na
hipótese em que o imposto deveria ter sido recolhido por ocasião da saída da mercadoria,
por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais.

De se observar que há referência a dois sujeitos: o responsável subsidiário (que passa
assumir o ônus da retenção do ICMS/ST), à falta ou omissão atribuída ao "responsável pelo
repasse", este, sim, e somente esse, o "substituto tributário". 

Ressalte-se que o responsável subsidiário ou solidário (que, repetindo, não se
confunde com o "substituto tributário), tanto poderá ser o distribuidor (art. 74), quanto o
adquirente (art. 75). 

Ou seja, quando o RICMS quer se referir à responsabilidade do substituto tributário,
assim a qualifica, de onde concluir que, no trato da "Substituição Tributária", a mera referência à
responsabilidade, não terá outra conotação, senão a de conferir a obrigação subsidiária a terceiros
(distribuidores ou mesmo destinatário mineiro). 

Tal critério reclama, ainda, cuidadosa interpretação do art. 360 (Anexo IX), devendo-
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se entender que, também aos seus termos, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do
ICMS/ST, recai primordialmente, por definição legal, sobre o substituto tributário produtor
nacional de combustíveis e, subsidiariamente, sobre o distribuidor situado em outra unidade da
Federação. 

Prosseguindo-se a leitura do parágrafo 2º, do referido art. 360, tem-se que; 

"§ 2º - A responsabilidade prevista no caput e no § 1º, ambos deste artigo, não se aplica: 

IV - às operações de transferência para estabelecimento da mesma empresa do substituto
tributário, exceto varejista, hipótese em que a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da

mercadoria com destino a empresa diversa." 

Observa-se que a exceção versada no citado § 2º atinge a própria substituta tributária,
a PETROBRÁS (na condição de produtora: refinaria), até porque a ela é que se refere o caput do
art. 360 e seu parágrafo 1º. 

Assim, em transferência que a Petrobrás, eventualmente, faça a estabelecimento seu
(não varejista), aí sim, a responsabilidade será deslocada para "o estabelecimento que promover
a saída da mercadoria com destino a empresa diversa." 

Este o sentido da norma, da qual não pode a Shell, como mera distribuidora,
aproveitar-se. 

Por outro lado, o art. 389, reportando-se ao disposto nas Seções IV (Das Operações
Interestaduais com Combustíveis Derivados de Petróleo em que o Imposto tenha sido retido
anteriormente) e V (Das Operações com Álcool Combustível), deste mesmo Capítulo acima
referido, reafirma a existência, da responsabilidade subsidiária do distribuidor, na hipótese de
"omissão (de prestar informações à refinaria) ou pela apresentação, a essa, de informações falsas
ou inexatas". 

Se o Substituto Tributário não cumpre com a retenção do imposto, como lhe é de
obrigação (art. 74), ou se o distribuidor não informa àquele (substituto tributário) as condições
das operações que realizará, ou apresenta informações incorretas, falsas ou equivocadas,
responderá o distribuidor pela obrigação originalmente imposta ao substituto tributário. "Verbis": 

Art. 389 - O disposto nas Seções IV e V deste Capítulo não exclui a responsabilidade do
distribuidor, do importador ou do Transportador Revendedor Retalhista (TRR) pela
omissão ou pela apresentação de informações falsas ou inexatas, podendo, neste caso,
ser diretamente deles exigido o imposto devido nas diversas etapas de circulação da
mercadoria, a partir da operação por eles realizada até a última, com os respectivos

acréscimos legais." 

E, descumpridas que sejam tais responsabilidades, recairão essas, por final, sobre o
destinatário mineiro (art. 75). 

A responsabilidade atribuída, subsidiariamente, à distribuidora SHELL do Brasil,
sediada no Rio de Janeiro, não a faz, contudo, assumir a condição de substituta tributária,
atribuição que é conferida com exclusividade, em tal hipótese, ao produtor, por efeito de cláusula
do Convênio 81/73 (e somente por Convênio podem ser estabelecidas regras entre Estados, como
é o caso de operações interestaduais - LC 24/75 e LC 87/96). 
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Assim, impertinente, data venia, se nos apresenta a pretensão da Shell do RJ de que,
a despeito de desídia de sua parte, de que lhe resultou a imputação da responsabilidade do
recolhimento do imposto ao Estado de Minas Gerais (destinatário), tente se eximir desse ônus
(caput do art. 360 - Anexo IX - Dos Regimes Especiais de Tributação), como se lhe aproveitasse
a exceção prevista no parágrafo 2º, inciso IV, do mencionado dispositivo. 

De mais a mais, ainda que prevalecesse esse entendimento, de que a Shell, no Rio de
Janeiro, estaria, nesse caso, eximida de qualquer responsabilidade de retenção do ICMS/ST,
recaindo essa sobre o seu estabelecimento em Betim, posto que esse promove a "saída da
mercadoria com destino a empresa diversa", certo que, ainda nessa hipótese, prevaleceria a regra
do recolhimento antecipado do imposto, próprio do regime de substituição tributária para frente,
em cumprimento à norma contida no já citado artigo 75 (Anexo XV). 

Ou seja, "o adquirente ou destinatário que receber combustível sem a retenção ou
com a retenção a menor do imposto devido a título de substituição tributária, (...) é responsável
pelo respectivo pagamento, ainda que desobrigado o remetente". E nessa circunstância, "o
imposto deverá ser recolhido no Posto de Fiscalização de fronteira ou, na falta deste, no
primeiro Município mineiro por onde transitar a mercadoria, ficando facultado o recolhimento
antecipado mediante Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE)" (§ 1º, art.
362 - Anexo IV). 

Em suma, com base em todo esse aparato legal, pode-se concluir que: 

* É devido o recolhimento do ICMS/ST na operação em exame, de remessa de
gasolina do tipo "A", do Estado de Rio de Janeiro ao Estado de Minas Gerais. 

* Em tal hipótese, por definição legal, fundada em cláusula convenial, o substituto
tributário é o produtor, refinaria, situado no Estado remetente; 

* Legislação do Estado remetente não tem o condão de alterar tal definição legal do
Estado destinatário, revestido de atribuição lhe foi conferida por Convênio ICMS; 

* Não se aplica a Substituição Tributária somente na hipótese de transferência
promovida pelo industrial para outro estabelecimento distribuidor, atacadista ou
depósito, exceto varejista, de mesma titularidade e que operar exclusivamente com
produtos recebidos da respectiva indústria; hipótese diversa da dos autos. 

* O ICMS/ST não foi retido e recolhido pela Shell, distribuidora do Rio de Janeiro e,
tampouco, pela destinatária situada em Betim (responsáveis subsidiárias), no prazo e
nas condições estabelecidas pela lei 

* Na operação interestadual, o prazo de recolhimento do ICMS/ST relativo às
mercadorias relacionadas na Parte 2 do Anexo XV, é até o momento da entrada da
mercadoria em território mineiro, e recaindo a responsabilidade sobre o adquirente, o
imposto deverá ser recolhido no Posto de Fiscalização de fronteira. 

* São legítimas e legais as exigências consubstanciadas no título executivo que instrui
a Execução Fiscal embargada. 

Essas são as razões pelas quais, com respeitosa vênia, apresento voto divergente do
proferido pelo eminente relator, para, em reexame necessário, acompanhando voto do eminente
revisor, reformar a r. sentença monocrática, julgando improcedentes os Embargos à Execução
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Fiscal, impondo à embargante os ônus da sucumbência, fixando, para tal, os honorários
advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais). Prejudicados os recursos voluntários. 

SÚMULA: REFORMARAM A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS, VENCIDO O RELATOR. 
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APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0079.03.113311-3/001 - TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

NÚMERO DO PROCESSO: 1.0079.03.113311-3/001(1)

RELATOR: JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES 

RELATOR DO ACÓRDÃO: JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES 

DATA DO JULGAMENTO: 26/02/2008

DATA DA PUBLICAÇÃO: 23/04/2008 

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. MULTA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA Nº 565, DO STF. EXCLUSÃO. JUROS. NECESSIDADE DE
PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE SEU ATIVO. - Por não constituir o comando do art. 23, III,
da Lei de Falência, isenção ou outro favor fiscal, não incide a regra do art. 150, §6º, da CF/88. -
A multa fiscal, por constituir pena administrativa, não pode incidir sobre o crédito habilitado na
massa falida. - A exclusão dos juros contra a massa falida depende da comprovação da iliquidez
do seu ativo para pagamento do crédito principal. 

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0079.03.113311-3/001 -
COMARCA DE CONTAGEM - REMETENTE: JD 2 V FAZ FALENCIAS CONCORDATAS
REG PUBL CONTAGEM - APELANTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADO MINAS GERAIS
- APELADO(A)(S): MASSA FALIDA OMA ORGANIZ MINEIRA ALIMENTOS LTDA
REPDO(A) PELO(A) SÍNDICO(A) PAULO PACHECO DE MEDEIROS NETO - RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES 

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª 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 REFORMAR
PARCIALMENTE A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO. 

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2008. - DES. JOSÉ DOMINGUES FERREIRA
ESTEVES - Relator 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

O SR. DES. JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES - Cuida-se de remessa
necessária e de recurso voluntário, este interposto pela Fazenda Estadual contra a r. sentença de
fls. 50/58, da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Contagem, que, julgando parcialmente procedentes os embargos opostos pela Massa Falida de
Oma - Organizações Mineira de Alimentos Ltda, excluiu do "crédito tributário a incidência da
multa por infração e dos juros moratórios, nos termos dos art. 23 e 26, da Lei 7.661/45."

Em face da sucumbência recíproca, o d. Magistrado condenou as partes a arcarem
com as custas processuais, 'pro rata', e com os honorários de seus respectivos procuradores. 

O Estado, em suas razões recursais de fls. 60/67, invocando o princípio do 'tatum
devolutum quantum appellatum', salienta inicialmente que o objeto recursal limita-se, tão-
somente, à questão da exclusão dos juros e da multa, determinada pela instância monocrática. 
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Ademais, alega a inaplicabilidade da Lei de Falência ao crédito tributário, seja porque
é regulado por legislação especial; seja porque o inciso III, do parágrafo único do seu art. 23, não
foi recepcionado pela Constituição Federal, já que o art. 150, §6º, veda a concessão de benefícios
fiscais sem ser por lei específica, da pessoa jurídica competente para a instituição do tributo, pelo
que pugnou pelo provimento de seu recurso. 

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de seu
culto Procurador de Justiça, Dr. Antônio César Mendes Martins, em parecer de fls. 81/84, opina
pela confirmação da sentença no reexame. 

Conheço da remessa oficial, bem como do recurso voluntário, porquanto atendidos os
seus pressupostos de admissibilidade. 

Tratam os autos de embargos opostos pela Massa Falida de Oma - Organizações
Mineira de Alimentos Ltda contra a execução fiscal que lhe move a Fazenda Pública do Estado
de Minas Gerais, consoante CDA de fls. 03, dos autos da execução fiscal. 

A primeira questão que se põe sob análise centra-se na possibilidade da incidência de
multa sobre créditos fiscais cobrados de Massa Falida, ante o disposto no art. 23, III, da Lei de
Falência, cujo sentido orienta para a não reclamação de penas pecuniárias, por infração de leis
penais e administrativas. 

Indubitável, neste ponto, desde já assinalar que a Lei de Falências - norma
excepcional - aplica-se à matéria dos autos, de sorte a afastar a incidência de multa sobre créditos
tributários. 

É que, pela própria razão de ser do art. 23, da Lei falimentar, sobre o qual se baseia a
questão central do feito, não poderão as sanções pecuniárias e administrativas integrar a massa
falida, onerando-a mais ainda. 

Tal questão já é pacificada na Suprema Corte, tendo, inclusive, sido publicada duas
Súmulas que esposam este entendimento, quais sejam, a de nº 192 -"não se inclui no crédito
habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa", e a nº 565 - "a multa
fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado na falência". 

Nosso Tribunal de Justiça, em inúmeras decisões, chegou à mesma conclusão, pela
exclusão de multas em casos como este, como se extrai do julgado relatado pelo eminente
Desembargador JARBAS LADEIRA: 

"Habilitação - Massa Falida - Crédito referente a FGTS - Caixa Econômica Federal -
Inclusão de multa e juros - Proibição. Na conformidade com os dispostos nos artigo 23
do DL 7.661/45 e Súmula 565 do STF, incabível a inclusão de multa no crédito
habilitado junto à massa falida, da mesma forma, não podem ser incluídos os juros, haja
vista a disposição contida no artigo 26, § único, inciso III do decreto-lei acima
referenciado." (Ap 1.0000.00.288033-4/000, DJ de 01/07/2003) 

Na verdade, vale destacar que a diretriz de tal exclusão tem razão de existir pelo fato
de que, encontrando-se a massa falida em situação, excepcionalmente, peculiar, os créditos
devem ser exigidos somente sob o seu 'quantum' principal, em conformidade com o objetivo do
legislador ordinário, sob pena de se deturpar toda a orientação legislativa no amparo das empresas
em estado de insolvência. 



DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2009

391

Repita-se, assim, que, pretender-se alegar a não-aplicabilidade da Lei Falimentar no
desfecho do presente caso, é desvirtuar toda a 'ratio legis' atinente às empresas falidas. 

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de que a mencionada legislação
não fora recepcionada pelo art. 150, §6º, da CF/88. 

No 'leading-case', que originou a Súmula 565, RE nº 79.625-SP, o Supremo Tribunal
Federal firmou o entendimento de que após a vigência do Código Tributário Nacional não se
podia mais distinguir entre multa administrativa e multa moratória, porquanto, a partir de então,
para a indenização da mora, passaram-se ser previstos os juros e correção monetária. 

Assim, após tal julgado, aquele Sodalício, em inúmeros casos concretos, consolidou
o entendimento de que "sendo de natureza administrativa a multa a que se refere o art. 23, III, da
Lei de Falências (Súmula 565 do STF) e não de débito tributário, despicienda, no caso, a
invocação, pelo agravante, dos artigos 150, §6º, e 151, III, da Constituição Federal, eis que não
se cogita, na espécie, da concessão de isenção ou outro favor fiscal." (AI 212.963-AgR, Rel. Min.
Octavio Gallotti, DJ de 18.09.98). 

Nesse mesmo sentido: 

"EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. SÚMULA
565 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º; 150, §6º; E 155, II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

- Decisão que está em consonância com precedentes desta Corte no sentido de que,
sendo de natureza administrativa a multa a que se refere o art. 23, III, da Lei de Falências
(Súmula 565 do STF) e não de débito tributário, é incabível a alegação de afronta ao art.
150, §6º, da Constituição Federal. 

- Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte. 

- Agravo desprovido." (AgR no AI nº 388.247-1/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de
11.04.2003). 

Assim, diante da inaplicabilidade da regra do art. 150, §6º, da CF/88, correta da
decisão 'a quo' que reconheceu pela impossibilidade da incidência da multa administrativa no
crédito habilitado junto à massa falida. 

De outro modo, quanto aos juros compreendidos no crédito tributário exigido, tenho
que, neste ponto, a r. sentença merece ser reformada, 'data venia'. 

O art. 26, do Dec.-lei nº 7.661/45, determina que "contra a massa não correm juros,
ainda que estipulados forem, se o ativo apurado não bastar para o pagamento do principal". 

Reconhecida a condição, como pressuposto da exclusão dos juros, tenho que, 'data
venia', quem deveria demonstrar a insuficiência do ativo seria a própria Massa Falida, a teor do
art. 333, I, do CPC, e não o embargado, ora apelante. 

Assim, se deixou a apelada de provar que o ativo não satisfaria o pagamento do
principal, inviável que se faça excluir de tal montante os juros, porquanto desatendeu ao ônus que
lhe cabia. 

O Col. Superior Tribunal de Justiça, em igual diapasão, entendeu que, "acaso, após o
adimplemento das importâncias principais de todos os credores, se verifique que o ativo apenas
comportou o pagamento dos valores principais devidos, aí sim, não haverá, de fato, como se
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proceder ao pagamento dos juros, mesmos os anteriores à quebra. Somente nessa hipótese
excepcional não incidirão os juros discutidos, conforme decidido no Agravo Regimental no REsp
nº 439.045/RS, sendo relatado pelo Ministro José Delgado e publicado em 21/10/02. 

Logo, creio que, neste ponto, a r. sentença deva ser reformada, no reexame, a fim de
que se determine a inclusão dos juros legais, mesmo após a decretação da quebra, haja vista a
ausência de prova de iliquidez da apelada, de sorte a se fazer valer o disposto na parte final do
art. 26, da Lei Falimentar. 

Diante de tais considerações, em reexame oficial, reformo parcialmente a sentença
primária, tão-somente, para fazer incluir no crédito tributário exigido os juros já anteriormente
consignados na CDA juntada pelo apelante, ficando prejudicado o recurso voluntário. 

Mantenho o rateio dos ônus da sucumbência fixados pela instância monocrática 

Custas recursais, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): ERNANE FIDÉLIS e
EDILSON FERNANDES. 

SÚMULA: EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMARAM PARCIALMENTE
A SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.104.251 - MG (2008/0248086-4)
RELATOR : MINISTRO FERNANDO GONÇALVES
RECORRENTE : JOSÉ DE LAIA
ADVOGADO : MAURICIO LUIZ DOS SANTOS E OUTRO(S)
RECORRIDO : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : MARCELO DE CASTRO MOREIRA E OUTRO(S)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ DE LAIA com fundamento no art.
105, inciso III, letras "a" e "c", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

"AÇÃO ORDINÁRIA - MINAS CAIXA - DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA -
POUPANÇA - PLANO BRESSER - PLANO VERÃO - AÇÃO PESSOAL - PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL - ART. 1º, DECRETO 20.910/32. Aplica-se ao Estado de Minas Gerais, ainda que na
qualidade de sucessor da extinta Minas Caixa, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto
nº 20.910/32. Para os direitos pessoais a prescrição das ações contra a Fazenda Pública e suas
autarquias é de cinco anos, na forma do Decreto 20.910/1932 c/c Decreto-Lei 4.597/1942. Confirmar
a sentença." (fls. 125) 

Aduz o recorrente violação ao art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, ao art.
177 do Código Civil de 1916, ao art. 2028 do Código Civil de 2002, bem como dissídio
jurisprudencial.

A irresignação não merece acolhida.

De início, consoante entendimento desta Corte, não se conhece de recurso especial
fundado em violação ao art. 6º da LICC, pois trata-se de matéria de índole eminentemente
constitucional.

Transcrevo:

"TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO. NORMAS E
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APOSENTADORIA.
RECOLHIMENTO EM ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DE
JUROS E MULTA MORATÓRIA. ART. 45, § 4º, DA LEI N. 8.212/91. PRECEDENTES.
1. Os princípios inscritos na Lei de Introdução ao Código Civil – direito adquirido, ato jurídico perfeito
e coisa julgada –, após adquirirem índole eminentemente constitucional, são insuscetíveis de exame na
estreita via do especial.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria de competência do STF, tampouco para
prequestionar questão constitucional, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal
disposta na Lei Maior.
(...)
6. Recurso especial do INSS provido. Recurso especial da contribuinte conhecido parcialmente e
improvido." (REsp 512.054/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ de
11.05.2007) 

Ademais, o acórdão recorrido, ao reconhecer que "a prescrição das ações contra a
Fazenda Pública e suas autarquias é de cinco anos" (fls. 127), não destoa do entendimento
iterativo versado por esta Corte acerca da matéria.



JURISPRUDÊNCIA

394

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AUTARQUIA
ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO DEC. 20.910/32. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL.

1 - É qüinqüenal o prazo prescricional da ação de cobrança por descumprimento de contrato
administrativo, iniciando-se o prazo na data do descumprimento - art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

2 - Recurso especial provido." (REsp 512468 / PB, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira
Turma, DJ 28/10/2003)

Nego seguimento ao recurso. Publicar.

Brasília, 03 de março de 2009. 

MINISTRO FERNANDO GONÇALVES,

Relator
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EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AÇÃO
DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. O processamento de incidente de uniformização de
jurisprudência ocorre quando o Relator do recurso, ou a Turma Julgadora a ele vinculada,
reconhece existir a efetiva divergência de jurisprudência. 2. A ação de cobrança de diferenças de
valores depositados em caderneta de poupança prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto
nº 20.910/32 e do Decreto-lei nº 4.597/42, quando promovida contra o Estado de Minas Gerais,
que sucedeu a Minascaixa, autarquia estadual extinta, que gozava dos privilégios, favores e
isenções reconhecidos à Fazenda Pública Estadual. 3. Acolhe-se o incidente de uniformização de
jurisprudência. 
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ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda a CORTE SUPERIOR 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, EM ACOLHER O INCIDENTE PARA ESTABELECER A PRESCRIÇÃO
QÜINQÜENAL OS DESEMBARGADORES CÉLIO CÉSAR PADUANI (RELATOR),
DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA, EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS, EDELBERTO
SANTIAGO, CLÁUDIO COSTA, SÉRGIO RESENDE, REYNALDO XIMENES CARNEIRO,
DÁRCIO LOPARDI MENDES, AUDEBERT DELAGE, GERALDO AUGUSTO,
HERCULANO RODRIGUES, HYPARCO IMMESI E NEPOMUCENO SILVA, VENCIDOS
OS DESEMBARGADORES KILDARE CARVALHO, JARBAS LADEIRA, BRANDÃO
TEIXEIRA, JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES, ALVIM SOARES, DUARTE DE
PAULA, ALVIMAR DE ÁVILA, RONEY OLIVEIRA, SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA,
NILSON REIS E BELIZÁRIO DE LACERDA, QUE VOTARAM PELA PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA. 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2008. - DES. CÉLIO CÉSAR PADUANI - Relator 

13/08/2008. CORTE SUPERIOR - ADIADO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 
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COMARCA DE JUIZ DE FORA - REQUERENTE(S): 7ª CÂMARA CÍVEL -
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REQUERIDO(A)(S): CORTE SUPERIOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RELATOR: EXMO. SR. DES. CÉLIO CÉSAR PADUANI 

Proferiu sustentação oral, pelo Interessado, Estado de Minas Gerais, o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada. 

O SR. DES. CÉLIO CÉSAR PADUANI - Sr. Presidente, nobres Pares. Ouvi, com
atenção, a sustentação oral produzida pelo ilustre Advogado-Geral do Estado, Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada. 

Meu voto é o seguinte. 

A Sétima Câmara Cível deste Tribunal de Justiça suscitou Incidente de
Uniformização de Jurisprudência, que, ao julgar a Apelação Cível nº 1.0145.07.405190-8/001, da
Comarca de Juiz de Fora, interposta por Ângela Maria Igino em face da decisão que indeferiu a
inicial, declarando, de ofício, prescrita a pretensão da autora, nos termos do art. 269, IV do CPC,
determinando a remessa dos autos a esta Corte Superior, nos termos do art. 447 do Regimento
Interno, para uniformização de jurisprudência. 

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina, às f. 58/64-TJ, no
sentido da fixação da prescrição qüinqüenal das ações de cobrança propostas contra o Estado de
Minas Gerais, sucessor da extinta MinasCaixa, quando objetivem o pagamento das diferenças
devidas em razão de expurgos inflacionários. 

Decido. 

O objeto da pretendida uniformização diz respeito à necessidade da definição do prazo
prescricional, qüinqüenal ou vintenário, aplicável às ações de cobrança propostas por ex-correntistas e
poupadores da extinta Minascaixa em face de seu sucessor, o Estado de Minas Gerais, nas quais se
pretende a condenação do Estado ao pagamento das diferenças denominadas expurgos inflacionários. 

Faz-se referência a julgados provenientes da Primeira, Quarta, Quinta, Sexta e
Segunda Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos quais deflagra-
se a existência de divergência entre os membros desta Casa Julgadora quanto à matéria em debate. 

Os que defendem ser qüinqüenal o prazo prescricional para ajuizar ação de cobrança
de diferenças de correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança,
argumentam, em síntese, que quando a ação é proposta contra o Estado de Minas, que se sub-
rogou em direitos e obrigações de entidade autárquica, aplica-se o disposto no art. 1º, do Decreto
20.910/32 e art. 2º, do Decreto-lei 4.597/42. 

Lado outro, os que entendem que é vintenário o sobredito prazo prescricional, sustentam
que a prescrição de direito pessoal, regida pelo Código Civil de 1916, ocorre em vinte anos. 

Analisando o caso, entendo deva prosperar a primeira corrente, se não, vejamos. 

Como é sabido, o Estado de Minas Gerais, por meio do Decreto Estadual nº 39.835,
de 24/08/98, sucedeu extinta Minascaixa, então autarquia estadual, com sub-rogação dos seus
direitos e obrigações. 

Pela Lei Estadual 46, de 18 de dezembro de 1947, foram assegurados à Minascaixa
os privilégios inerentes à condição de estabelecimento público, com a isenção de tributos
estaduais, inclusive emolumentos, selos e custas. 
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Assim, dúvidas não pairam de que a referida autarquia gozava do mesmo tratamento,
favores e isenções conferidos à Fazenda Pública, sendo perfeitamente aplicável, no caso, o
disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição contra a Fazenda Pública,
verbis: 

"Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo
e qualquer direito de ação contra a Fazenda federal estadual ou municipal, seja qual for
a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originaram". 

Com efeito, o Decreto-lei nº 4.597/42, determina que: 

"Art. 2º - O Decreto n.º 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição
qüinqüenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgão
paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer
contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a
todo e qualquer direito e ação contra os mesmos". 

Conforme bem ressaltado pelo eminente Des. Almeida Melo, no julgamento da
Apelação nº 1.0687.06.049457-6/001: 

"Os depósitos em caderneta de poupança foram efetuados originariamente a uma
autarquia estadual e o fato em que se funda o pedido, da correção monetária dos saldos
em percentual inferior ao devido, em 1989, também se verificou durante àquela relação
jurídica, a qual não se modificou com a sucessão da autarquia estadual (Minascaixa) pelo

Estado de Minas Gerais, no que concerne aos critérios de prescrição". 

Acolho o incidente de uniformização de jurisprudência para reconhecer a incidência
da prescrição qüinqüenal sobre as ações de cobrança de valores depositados em caderneta de
poupança, quando promovidas contra o Estado de Minas Gerais, sucessor da Minascaixa, extinta
autarquia estadual, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e do Decreto-lei nº 4.597/42. 

Registro, ainda, que a 4ª Câmara Cível deste Tribunal, na qual tenho a honra de tomar
assento, já sumulou tal entendimento. 

O SR. DES. KILDARE CARVALHO - Sr. Presidente. Registro que ouvi, com
atenção, a sustentação oral proferida pelo ilustre Advogado-Geral do Estado. 

Meu voto se acha em consonância com o entendimento que tenho manifestado, em
feitos desta natureza, na 3ª Câmara Cível, de modo que mantenho meu posicionamento, pedindo
vênia ao Relator. 

Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pela Sétima
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça a fim de solidificar o entendimento acerca do prazo
prescricional a ser aplicado para as ações de cobrança dos valores referentes à diferença na
aplicação da correção monetária sobre o saldo existente em contas-poupança, em decorrência da
aplicação da Resolução do Banco Central nº 1.338, e do art. 17, da Lei nº 7.730/89, que instituiu
o Plano Bresser. 

Inicialmente, cumpre consignar que acompanho o eminente Desembargador Relator
quanto ao conhecimento do presente incidente, pois a matéria ora debatida encontra
posicionamentos divergentes nas Câmaras deste Tribunal de Justiça. 

No que se refere ao mérito, entretanto, na esteira do entendimento por mim adotado
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quando do julgamento de casos análogos perante a 3ª Câmara Cível, tenho posicionamento
divergente do exposto pelo digno Relator. 

Com efeito, tenho manifestado que a pretensão de recebimento dos valores
equivalentes à correção monetária incidente sobre as cadernetas de poupança que não foram
computadas quando da instituição do Plano Bresser e Verão possui natureza de direito pessoal,
subsumindo-se à regra geral da prescrição vintenária prevista no art. 177, do Código Civil de 1916. 

Neste sentido, demonstra a ementa abaixo transcrita: 

"CIVIL. CONTRATO. POUPANÇA. PLANO BRESSER E PLANO VERÃO.
PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. 1. Os juros remuneratórios de conta de poupança,
incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção
monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência,
que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no art.178, §10, III, do Código Civil de
1916, mas a vintenária. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag
634.850/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, DJ 26/09/2005). 

Além disso, entendo que também não se aplica a regra contida no artigo 1º, do
Decreto nº 20.910/32, por se tratar de obrigação oriunda da MinasCaixa, uma vez que, "Embora
a Caixa Econômica Estadual, seja uma autarquia, realizava, à época dos fatos, operação própria
de atividade privada, agindo como entidade financeira de direito privado." (in Apelação nº
1.0024.06.989938-3/001). 

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSUAL CIVIL - AUTARQUIA ESTADUAL - PRESCRIÇÃO - "A autarquia
estadual que desenvolve atividade econômica está sujeita ao mesmo regime de
prescrição das pessoas jurídicas de direito privado." (REsp. nº 218074/RS, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 07/04/2003). 

Dessa forma, rogando vênia aos demais pares que possuem entendimento em sentido
diverso, julgo a presente uniformização no sentido de reconhecer a incidência da prescrição
vintenária sobre as ações de cobrança dos valores referentes à correção monetária incidente sobre
as cadernetas de poupança, promovidas em face do Estado de Minas Gerais. 

O SR. DES. DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA - Verifica-se deste Incidente de
Uniformização de Jurisprudência que cinge-se a controvérsia, ora em debate, ao prazo
prescricional referente à cobrança de diferenças relativas à aplicação financeira junto à
MINASCAIXA, decorrente de expurgos inflacionários, descumprindo a instituição financeira
obrigação contratual de lhe pagar a adequada correção monetária do valor depositado. 

Ora, o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 é taxativo ao mencionar que as dívidas, os
direitos ou ações em face da Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data
do ato ou fato do qual se originaram, assim dispondo o referido artigo, "in verbis": 

"Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originaram." 

Induvidosamente, a "vexata quaestio" em debate comporta a aplicação da norma
retro-citada, pois o Estado de Minas Gerais passou a ser o sucessor dos débitos da extinta
MINASCAIXA - Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, após o encerramento do seu
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processo de liquidação extrajudicial, nos termos do Decreto Estadual nº 39.835, de 24.08.1998,
que assim estabelece: 

"Art. 1º - Fica extinta a autarquia Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais -
MINASCAIXA -, sub-rogando-se o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de
Estado da Fazenda, em direitos e obrigações da entidade extinta." 

Dessa forma, todos e quaisquer direitos e obrigações da MINASCAIXA, a partir de
24.08.1998, passaram a pertencer ao Estado de Minas Gerais, portanto, qualquer ação para
perseguir os créditos ou débitos do extinto estabelecimento de crédito submeteram-se ao lustro
prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932, que, por sua vez, começou a correr da citada
data do Decreto Estadual nº 39.835/1998. 

A propósito, vem a lume jurisprudência deste eg. Sodalício acerca do tema, ora em
debate, como se vê dos arestos adiante colacionados: 

"AÇÃO ORDINÁRIA - MINASCAIXA - DIFERENÇAS DE CORREÇÃO
MONETÁRIA - POUPANÇA - PLANO BRESSER - AÇÃO PESSOAL -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º, DECRETO 20.910/32. Aplica-se ao Estado
de Minas Gerais, ainda que na qualidade de sucessor da extinta MinasCaixa, o prazo
prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32. Para os direitos pessoais a
prescrição das ações contra a Fazenda Pública e suas autarquias é de cinco anos, na
forma do Decreto 20.910/1932 c/c Decreto-lei 4.597/1942. Negar provimento ao Apelo,
mantendo a sentença" (Apelação Cível nº 1.0687.07.053786-9/001, Rel. Des.
CLÁUDIO COSTA, j. 11.10.2007, "DJ" 02.11.2007). 

"AÇÃO ORDINÁRIA. MINASCAIXA. CADERNETA DE POUPANÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. "PLANO VERÃO". PRESCRIÇÃO. FAZENDA
PÚBLICA. Aplica-se ao Estado de Minas Gerais, ainda que na qualidade de sucessora
da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, o prazo prescricional de cinco
anos previsto pelo Decreto n. 20.910/32. Prescrita a pretensão ao recebimento de quantia
decorrente da aplicação de índice de correção monetária a valores depositados em
caderneta de poupança, junto à extinta Minascaixa, em 1989" (Apelação Cível nº
1.0024.06.987982-3/001, Rel. Desª. MARIA ELZA, j. 15.03.2007, "DJ" 30.03.2007). 

"COBRANÇA - MINASCAIXA - EXTINÇÃO - ESTADO DE MINAS GERAIS -
SUCESSÃO - CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANOS ECONÔMICOS - PRESCRIÇÃO
QÜINQÜENAL - DECRETAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se em favor do
Estado de Minas Gerais, na qualidade de sucessor da extinta Caixa Econômica do Estado
de Minas Gerais - Minascaixa - o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto
n. 20.910/1932, sujeitando-se a esse lapso a cobrança de expurgos inflacionários,
decorrentes de planos econômicos" (Apelação Cível nº 1.0687.07.053707-5/001, Rel.
Des. NEPOMUCENO SILVA, j. 22/11/2007, "DJ" 13/12/2007). 

É de se mencionar, ainda, que o posicionamento ora esposado coincide com o que
perfilei ao Relatar a Apelação Cível nº 1.0687.07.054953-4/001, oriunda da Comarca de Timóteo,
ocorrido em 06.12.2007, de minha Relatoria, à unanimidade, cujo respectivo acórdão resultou na
lavratura da ementa adiante transcrita: 

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CADERNETA DE POUPANÇA - DIFERENÇAS - CORREÇÃO MONETÁRIA -
DÉBITOS DA MINASCAIXA - SUB-ROGAÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONFIGURAÇÃO - IMPROVIMENTO DA
IRRESIGNAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO LEI Nº 20.910/1932
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E DECRETO ESTADUAL Nº 39.835/1998. Todo e qualquer direito ou Ação contra a
Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos, incluindo-
se os créditos e débitos da extinta MINASCAIXA, eis que foram sub-rogados ao Estado

de Minas Gerais, por determinação legal."

Em conclusão: tenho que, em temas de igual "jaez", o prazo prescricional para a
cobrança das supostas diferenças é o de natureza qüinqüenal. 

Pelo exposto, acolho o Incidente de Uniformização de Jurisprudência instaurado,
prestando minha inteira adesão ao voto que acaba de proferir o eminente Des. Relator, com a
devida "venia" dos posicionamentos em contrário. 

O SR. DES. JARBAS LADEIRA - Sr. Presidente. Registro que ouvi, com a devida
atenção, a manifestação do ilustre Advogado-Geral do Estado, que ocupou a tribuna. 

Peço vênia aos votos contrários, mas já expus, reiteradamente, minha posição, na 2ª
Câmara Cível, aderindo a julgados do egrégio Supremo Tribunal Federal e à grande maioria deste
Tribunal, no sentido da prescrição vintenária, inclusive, não havendo que se invocar legislação
falimentar, porque, no caso, não se trata de falência. 

Assim sendo, adiro à divergência inaugurada pelo Des. Kildare Carvalho, para
acolher o incidente de inconstitucionalidade, mas fixando prazo vintenário para a prescrição. 

O SR. DES. BRANDÃO TEIXEIRA - Sr. Presidente. Ouvi, com atenção necessária,
a sustentação oral produzida pelo Ex.mo Sr. Advogado-Geral do Estado. 

Atestando a divergência existente no seio deste Tribunal, inclusive no que tange à 2ª
Câmara Cível, à qual pertenço, que entende de modo diverso da 4ª Câmara Cível, como aqui já
foi esclarecido, recebo o incidente nos termos do voto que passo a ler. 

Peço vênia ao eminente Relator para divergir. 

Recebo o Incidente. Uniformizo a jurisprudência no sentido de se considerar
vintenária a prescrição. 

Inicialmente, admitia a tese, de enfoque subjetivo, de que sendo a MINASCAIXA e
o ESTADO DE MINAS GERAIS, ambas pessoas jurídicas de direito público, natural seria a
incidência da prescrição administrativa disposta no Dec. nº 20.190/32. Veja-se, a título de
ilustração (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.07.053792-7/001). 

Após algumas reflexões sobre o tema, reconheci o desacerto da tese e passei a votar
pela prescrição vintenária. Com isso, data venia, entendo que deva prosperar a segunda corrente
lançada no voto de V. Exa., qual seja, da prescrição vintenária. 

Essas ações de cobrança formuladas em face da Fazenda Pública do Estado de Minas
Gerais, sucessora e responsável pelas obrigações da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas
Gerais - MINASCAIXA, pleiteando o reconhecimento de direito à correção monetária do
dinheiro aplicado em caderneta de poupança junto à referida instituição financeira, os
denominados expurgos inflacionários, estão regidas pelo direito privado e não pelo direito
público (administrativo), particularmente quanto à prescrição. 

Não se nega que a extinta MINASCAIXA possuía a natureza jurídica de autarquia e
isso V. Exa deixou bem claro em seu voto, ao afirmar que pela "Lei Estadual 46, de 18 de
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dezembro de 1947, foram assegurados à Minascaixa os privilégios inerentes à condição de
estabelecimento público, com a isenção de tributos estaduais, inclusive emolumentos, selos e
custas" (sic). De fato, o artigo 2º, caput e § único da referida lei dispõe exatamente isso. Portanto,
não se nega sua natureza jurídica de autarquia anterior ao Texto Maior de 88. 

O que se discute é se essa natureza jurídica de autarquia fora recepcionada pela
Constituição Federal de 1988. Posta esta questão, a única resposta razoável seria admitir que a
CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO, inobstante sua natureza jurídica de autarquia não fora
recepcionada pelo artigo 173, §1º, da CR/88 em sua redação original. Para compor raciocínio,
transcrevo este artigo: 

"Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta da
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 1º - A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que
explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias". 

Ora, a MINASCAIXA, por disposição de lei (art. 3º, da Lei Estadual nº 46/1947), era
uma instituição de crédito e incluía entre suas finalidades, as seguintes: 

"Art. 3º - A Caixa tem por fim: 
a) receber em depósito, sob a responsabilidade do Governo Estadual, economias
populares ou reservas de capitais; 
b) proporcionar aos funcionários do Estado, dos Municípios e da Caixa, empréstimos em
dinheiro, devidamente garantidos; 
c) efetuar empréstimos sob penhor de jóias, pedras preciosas, metais ou coisas; 
d) realizar empréstimos ao Estado e aos Municípios; 
e) conceder empréstimos hipotecários; 
f) conceder empréstimos às sociedades de construção de casas operárias, às sociedades
cooperativas de crédito, aos sindicatos agrícolas e aos lavradores sob penhor da colheita. 
Parágrafo único - Mediante proposta da sua Diretoria e aprovação do Secretário das
Finanças, poderá a Caixa ter outros fins de manifesta utilidade". 

Portanto, tendo em conta a interpretação que melhor se amolde aos ditames
constitucionais, razão assiste àqueles que adotaram a tese objetiva, ou seja, da atividade
econômica em si mesma. Esta interpretação, ao meu ver, se coaduna com aresto de nossa
Suprema Corte. Na ADin 83-7 de Minas Gerais, o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE apontou
o acerto dessa tese. No item 4 da ementa, lê-se o seguinte: 

"A Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, ao tempo da Constituição Estadual, era
uma autarquia; não obstante, sendo instituição financeira e, como tal, dedicada à
exploração de atividade econômica, impõe-se-lhe, nas relações de trabalho com seus
empregados, o mesmo regime das empresa privadas, porque, inovando em cotejo com a
Carta anterior (CF 69, art. 170, § 2º), o art. 173, § 1º da Constituição de 1988 também o
estendeu compulsoriamente, não apenas às sociedades estatais de direito privado, mas
também a outras entidades (estatais) que igualmente explorem atividade econômica,
entre as quais, a autarquia (Eros R. Grau)". 

Essa idéia de compatibilidade da ordem normativa estadual anterior com o novo
Texto Constitucional de 88 fica patente na construção da Constituição do Estado de Minas Gerais
de 1989. Em seu artigo 13 do ADCT dispõe que o Poder Executivo promoverá, dentro de noventa
dias contados do início da vigência deste Ato, a constituição das empresas públicas com as
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denominações Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. e Banco Caixa Econômica do
Estado de Minas Gerais., ou, para esta, outra que a lei definir, as quais integrarão o sistema
financeiro estadual previsto na Constituição do Estado. 

O legislador ordinário estadual editou a Lei nº 10.092/89 com o seguinte teor: 

"LEI 10.092/89 - DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. E BANCO
MINASCAIXA S.A. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome,
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - O Poder Executivo promoverá a constituição das empresas públicas Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. e Banco MinasCaixa S.A., as quais integrarão o
sistema financeiro estadual, na forma do artigo 13 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2º - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e a Caixa Econômica do Estado
de Minas Gerais, ou as empresas públicas que os sucederem, ficam autorizados a
subscrever 50 (cinquenta) ações ordinárias, nominativas, no valor de NCz$1,00 (um
cruzado novo) cada uma, do capital inicial da segunda e do primeiro, respectivamente,
conforme dispõe o artigo 238 e seu parágrafo único da Constituição do Estado de Minas
Gerais. 

Parágrafo único - A participação do Estado de Minas Gerais no capital inicial das
empresas públicas mencionadas neste artigo corresponderá, na data de suas
constituições, ao total dos respectivos patrimônios líquidos das atuais autarquias Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais e Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais,
que ficarão simultaneamente extintas. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de dezembro de 1989. 

Newton Cardoso - Governador do Estado". 

Pelo visto, o que aconteceu foi uma frustração constitucional, não tendo ocorrido a
constituição das referidas empresas públicas. No entanto, essa constatação não afeta o
entendimento da não recepção, pela nova ordem constitucional de 88, da Lei Estadual nº 46/47
quanto à natureza da MINASCAIXA de autarquia. 

Se a extinta MINASCAIXA exercia atividade econômico-financeira conjuntamente
com os demais Bancos existentes à época e, no exercício de seu ramo de comércio, não possuía
nenhum privilégio não extensível aos demais bancos e nem poderia tê-lo, à luz do art. 173, §1º,
II, da CR/88, chega-se, facilmente, à conclusão de que suas operações e contratos não poderiam
estar submetidos à prescrição qüinqüenal, sob pena de violação ao princípio da isonomia em
relação às obrigações de Bancos privados, que não se beneficiariam de prazo reduzido de
prescrição em suas obrigações passivas. 

Nesses termos, da leitura conjugada dos artigos 173, 174 e 192 da CF/88, não há
como admitir prazo prescricional distinto para a mesma classe de correntistas. 

Aliás, convém lembrar que, no plano federal, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
mudou sua personalidade jurídica. De autarquia de direito público, converteu-se em empresa
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pública de direito privado. Tal fato tem fundamento, justamente, na compatibilidade com o
Sistema Financeiro. Quem exerce atividade bancária deve possuir personalidade jurídica privada
compatível com esse tipo de atividade econômica. Por outro lado, quem exerce atividade
fiscalizadora ou reguladora, melhor se amolda nas características de pessoa jurídica de Direito
Público, como v.g. o Banco Central do Brasil-BACEN, autarquia federal. 

Esse é o entendimento do c. STJ sobre o tema: 

"As razões do recurso especial alegam que a Caixa Econômica Estadual do Rio Grande
do Sul é pessoa jurídica de direito público e que, por isso, sujeita-se à prescrição
qüinqüenal. 

Sem razão. A autarquia estadual que desenvolve atividade econômica está sujeita ao
mesmo regime de prescrição das pessoas jurídicas de direito privado. Nesse ponto, o
acórdão recorrido está a salvo de censura. Lê-se no julgado: 

"É evidente que não pode incidir a prescrição qüinqüenal, pois essa prescrição não
alcança as operações de direito patrimonial. No caso, a Caixa Estadual, embora seja uma
autarquia, realiza operação própria de atividade privada, agindo como uma entidade
financeira de direito privado, não se tratando de tributos ou obrigações do elenco do art.
1º do Decreto nº 20.910/32" (fl. 209). 

Voto, por isso, no sentido de não conhecer do recurso especial". (REsp. 218.074/RS, Rel.
Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 07.04.2003, DJ
25.08.2003 p. 296). 

Forçoso concluir pela não ocorrência da prescrição quinquenária e sim pela
vintenária, prevista no artigo 177, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos. 

Por outro lado, o apelado alega que o prazo prescricional dever-se-ia iniciar do
encerramento da liquidação da MINASCAIXA em 24/08/1998, sendo que a ação só fora proposta
em 2007. Que o caso comporta a aplicação do artigo 34 da Lei nº 6.024/74 que determina a
aplicação subsidiária da lei de quebras à liquidação extrajudicial de instituições financeiras e do
artigo 135 da antiga Lei de Falências que extingue as obrigações do falido (instituição liquidada)
o decurso do prazo de cinco anos, contado a partir do encerramento da falência, se o falido, ou o
sócio gerente da sociedade falida, não tiver sido condenado por crime falimentar (f. 59/61). 

Sem razão, contudo. 

O artigo 34 da Lei 6.024/74 determina a aplicação das disposições da lei de Falências
(Decreto-lei nº 7.661/45) no que couberem e não colidirem com os preceitos da lei de liquidação
extrajudicial. 

Ora, o embargante não informa que houve falência da MinasCaixa. Ao contrário,
informa que "o encerramento da liquidação" do Banco ocorrera em 24/08/1998 e que a ação fora
proposta em 2007 (f. 61). Se apenas houve liquidação, inviável a aplicação subsidiária da lei de
quebras. 

Destarte, se não houve falência, mas cessação da liquidação extrajudicial por
transformação em liquidação ordinária (artigo 19, "b", da Lei 6.024/74), inviável, pelo mesmo
motivo, a aplicação do artigo 135, III, da LF. Ensina RUBENS REQUIÃO que o artigo 135, III,
"estabelece, ademais, o prazo de cinco anos de prescrição geral de todas as obrigações do falido,
a partir do encerramento da falência, caso não tenha ele, ou o sócio-gerente da sociedade falida,
sido condenado por crime falimentar" (In: Curso de direito falimentar. São Paulo: Saraiva, 1975.
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v.1, p. 337). Logo, inviável a aplicação da lei de falência quando não houve falência no caso
analisado. 

Data venia, a prescrição é a do Código Civil de 1916, não havendo que se cogitar da
aplicação subsidiária da Lei de Falências (Decreto-lei 7.661/45). 

Este é o meu voto. 

O SR. DES. JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES - Com a devida vênia,
estou divergindo do posicionamento adotado pelo em. Desembargador Relator, haja vista ter
entendimento firmado em sentido contrário, eis que, no meu entender, a prescrição a incidir na
espécie é a vintenária do Código Civil, inclusive, em total consonância com o posicionamento
adotado pelo STJ. 

É que, independentemente da MinasCaixa ter sido instituída sob a forma de autarquia,
e, quando extinta, ter sido assumida pelo Estado de Minas Gerais, a relação com os seus
poupadores sempre foi, e após 1998 continuou sendo, nitidamente de natureza privada,
funcionando perante seus clientes como uma instituição bancária comum. 

E como instituição financeira, com a exploração direta de atividade econômica, sem
adentrar aqui na questão da inconstitucionalidade da instituição de uma autarquia para explorar o
mercado financeiro, a própria Constituição Federal, em seu art. 173, veda a obtenção, pelo Poder
Público, de qualquer privilégio não extensivo ao setor privado, submetendo-a, ainda, ao regime
jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributárias, e, portanto, o mesmo regime de prescrição. 

A propósito, em caso análogo aos dos autos, assim decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: 

"PROCESSUAL CIVIL. AUTARQUIA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. A autarquia
estadual que desenvolve atividade econômica está sujeita ao mesmo regime de
prescrição das pessoas jurídicas de direito privado. Recurso especial não

conhecido"(REsp. 218.074-RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, j. 07.04.2003). 

Assim, o fato da MinasCaixa, enquanto autarquia, ou mesmo após a sua extinção,
quando assumida pelo Estado de Minas Gerais, ter personalidade jurídica de direito público não
tem o condão de atrair a aplicação da prescrição prevista no Decreto 20.910/32, porquanto,
funcionando como instituição financeira deve ser regida pelas mesmas regras das entidades
privadas, sob pena de se violar o princípio da livre concorrência entre as instituições bancárias, e
o princípio da isonomia, quanto aos correntistas/poupadores. 

E, assim sendo, como reiteradamente vem decidindo o STJ, a prescrição, quanto aos
expurgos inflacionários, é a do art. 177 do Código Civil de 1916, nos termos do art. 2.028 do novo
Código Civil, segundo o qual para o caso da prescrição vintenária: 

"os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados,
agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de
acessórios" (REsp. 646.834/SP, Relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma,

unânime, DJ 14.02.2005). 

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
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"CADERNETA DE POUPANÇA. CRITÉRIO DE REMUNERAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
"PLANO VERÃO". 
1. A ação de cobrança de diferença de correção monetária de saldo de caderneta de
poupança prescreve em vinte anos. 
2. Iniciado ou renovado o depósito em caderneta de poupança, norma posterior que
altere o critério de atualização não pode retroagir para alcançá-lo. 
3. Segundo assentou a eg. Corte Especial, o índice corretivo no mês de janeiro/89 é de
42,72% (REsp. nº 43.055-0/SP). Recurso especial conhecido, em parte, e provido."
(REsp. 200.203/SP, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, unânime, DJ de
05.05.2003). 

A propósito, de igual forma, é o entendimento esposado pela col. 6ª Câmara Cível
deste eg. Tribunal, a qual integro: 

"EMENTA: PRESCRIÇÃO - MINASCAIXA - AUTARQUIA ESTADUAL -
VINTENÁRIA - POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PROCEDÊNCIA.
A prescrição da ação para cobrança da diferença de correção monetária proveniente de
depósito em caderneta de poupança, ainda que proposta contra autarquia estadual, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia, é vintenária. O reajuste das contas de
caderneta de poupança deve ser procedido segundo a real inflação no período, incluindo
os expurgos inflacionários." (AC/RN N° 1.0024.06.989918-5/001, Relator Des.
ANTÔNIO SÉRVULO, DJ de 24.07.2007).

Por estes fundamentos, pedindo vênia ao em. Relator, acolho o presente incidente
para reconhecer a incidência da prescrição vintenária sobre as ações de cobrança de valores
depositados em caderneta de poupança, consistente no questionamento acerca da aplicação dos
expurgos inflacionários, quando propostas contra o Estado de Minas Gerais, sucessor da
MinasCaixa. 

O SR. DES. ALVIM SOARES - Sr. Presidente. Ouvi, com atenção, o pronunciamento
feito da tribuna e acuso o recebimento de memorial. Tenho voto escrito e passo à sua leitura. 

Peço vênia ao eminente Des. Célio César Paduani para apresentar voto divergente. 

Data venia, após percuciente análise da matéria, tenho que não há de se aplicar a regra
prescricional prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, mas sim a do artigo 177 do Código
Civil de 1916, qual seja, prescrição vintenária, segundo o que dispõe o artigo 2.028 do Código
Civil de 2002. 

Dispunha o artigo 177 do Código Civil de 1916 o seguinte: 

"Art. 177. As ações pessoais prescrevem ordinariamente em vinte anos, as reais em dez
entre presentes e, entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido
propostas."

Como se pode observar, o Código Civil de 1916 determinava, expressamente, que o
prazo prescricional nas ações pessoais seria de vinte anos, nos termos do artigo supracitado. 

Deixo registrado que não desconheço o que determinava a Lei Estadual nº 46/1947,
que assegurava à MINASCAIXA os privilégios inerentes à condição de estabelecimento público;
nada obstante, a matéria em exame deve ser dirimida, data venia, segundo o que determina a
Constituição Federal de 1988, por ser a Lei Suprema de nosso ordenamento jurídico. 

Ora, segundo o art. 173, § 2º, da Constituição da República de 1988, inscrito no Título
VII, Da Ordem Econômica e Financeira, no Capítulo I, Dos Princípios Gerais da Atividade
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Econômica, "As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado". 

Ademais, decidir de forma contrária feriria, de morte, o art. 5º, caput, da mesma Carta
Suprema, segundo o qual todos são iguais perante a lei, norma essa elevada à categoria de
cláusula pétrea, pelo artigo 60, § 4º, IV, CF/88. 

Não se pode permitir que os aplicadores e poupadores, apenas por terem escolhido
uma instituição financeira vinculada ao setor público, fiquem em desvantagem em relação aos
que escolheram uma instituição privada. 

Ora, dúvida não há de que o prazo prescricional para se buscar o mesmo direito aqui
reclamado perante qualquer instituição financeira do setor privado é o vintenário, enquanto que,
se se aplicar, na hipótese vertente, a regra do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, será de cinco anos,
em completa desvantagem para centenas de pessoas, que se encontram em situações
absolutamente idênticas. 

Ante ao exposto, reiterando vênia ao eminente Des. Relator, acolho o incidente de
uniformização de jurisprudência, para reconhecer a incidência da prescrição vintenária sobre as
ações de cobrança de valores depositados em caderneta de poupança, quando promovidas contra
o Estado de Minas Gerais, sucessor da MINASCAIXA, nos termos do artigo 177 do Código Civil
de 1916. 

É como voto. 

O SR. DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS - Sr. Presidente. A 7ª Câmara
Cível, à qual pertenço, levantou este Incidente de Uniformização. Entendo que a MinasCaixa
sempre foi uma entidade autárquica, encampada pelo Estado de Minas Gerais, por isso penso que
a prescrição é qüinqüenal. 

Assim, acompanho o ilustre Relator. 

O SR. DES. DUARTE DE PAULA - Sr. Presidente. Agradeço a gentileza da
Advocacia-Geral do Estado, através do Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, de nos enviar um
substancioso memorial, ao qual dei a devida e merecida atenção, como também agradeço a
participação dele, da tribuna, abrilhantando esta Sessão da Corte. 

Verifico que se sub-rogou ao Estado, através da Secretaria de Estado da Fazenda, nos
direitos e obrigações da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, através do Decreto
nº 39.835/98. 

No entanto, a natureza das obrigações aqui discutidas, que seria a cobrança de
expurgos e as diferenças de correção monetária em saldos de cadernetas de poupança, é atividade
pura e estritamente de âmbito privado, e não há como privilegiar o Estado de Minas Gerais, ente
público, com um tratamento diferenciado nessa questão. 

Com a devida vênia, estou a acompanhar a dissidência instalada pelo Des. Kildare
Carvalho. Entendo que a prescrição, no caso, deve ser aquela do Código Civil, de 1916, ou
mesmo aquela, por regra de transição, de artigo do vigente Código Civil, posto que as diferenças
das cadernetas de poupança, em virtude de expurgos inflacionários, devem ser debitadas à
natureza da atividade daquela instituição financeira, que concorreu no mercado comum com
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empresas privadas na exploração direta de uma atividade econômica, devendo sujeitar-se ao
mesmo regime previsto para prescrição das pessoas jurídicas de direito privado. 

São com esses adminículos que acolho o Incidente de Uniformização, mas voto pela
prescrição vintenária do Código Civil de 1916. 

O SR. DES. ALVIMAR DE ÁVILA - Sr. Presidente. Anoto que recebi substancioso
memorial da lavra do ilustre Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do Estado,
ao qual dei a devida atenção. 

Data venia de entendimentos contrários, tenho posição definida no sentido de
acompanhar a divergência instaurada a partir do voto do Des. Kildare Carvalho. 

O SR. DES. EDELBERTO SANTIAGO - Com o Relator. 

O SR. DES. CLÁUDIO COSTA - Sr. Presidente. Coerente com posição que já adotei
na Câmara a que pertenço, e considerando que deve ser levado em conta, não a atividade da
pessoa, mas a sua natureza jurídica, entendo, como se verá da leitura do voto que trago escrito,
que a prescrição se consuma no prazo de 5 anos. 

Sabe-se que em 1991 foi iniciada a liquidação extrajudicial da MinasCaixa, sendo que
a autarquia existiu como sujeito passivo de direito até agosto de 1998, a partir de quando passou
a ser representada, ativa e passivamente, pelo liquidante, quando foi absorvida pelo Estado. 

Acompanhei o eminente Des. Nepomuceno Silva na fundamentação e conclusão do
voto conclamado na AC 1.0024.05.900299-8/001, no sentido de que, em casos como o dos autos,
o prazo prescricional é o previsto no Decreto 20.910/1932. 

Assim, de fato, foi deslindada a questão. 

É que, como visto, o Decreto-lei 4.597/1942, atualizando aquela norma,
expressamente estendeu às autarquias - como é o caso da extinta MinasCaixa - este prazo
prescricional. 

Segundo seu art. 2º:

"O decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição qüinqüenal,
abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados
por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em
virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação
contra os mesmos."

Daí que a prescrição das ações contra a Fazenda Pública e suas autarquias é de cinco
anos, conforme estabelece o Decreto 20.910/1932, complementado pelo Decreto-lei 4.597/1942. 

Tem-se, assim, levando em conta que o termo inicial de contagem da prescrição
contra o Estado é aquela data em que ele assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos débitos
da extinta MinasCaixa, pela edição do Decreto Estadual nº 39.835/98, em 24.08.1998, que a
prescrição se consumou em 24.08.2003. 

Acrescente-se, perpassando o objeto da uniformização, que descabida é a tese em
torno da Lei 2.313/54, já que, a meu viso, a previsão legal diz respeito à perda de créditos não
reclamados pelo correntista junto à instituição que os têm em depósito e não à aplicação de índice
específico à quantia que teve em depósito junto a instituição financeira. 
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E nem se alegue que se trata prestações de trato sucessivo, entendidas como tais
aquelas que se dividem em dias, meses e anos (tal o caso de remuneração e vantagens asseguradas
ao servidor público). 

Para estas, segundo o art. 3º do Decreto 20.910/32 e a Súmula 85, do STJ, "a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da
ação". 

Logo, acompanho o eminente Relator entendendo consumada a prescrição ao cabo de
cinco anos, estabelecida em favor da Administração ex vi do Decreto 20.910/1932 c/c DL
4.597/42. 

É como voto. 

O SR. DES. SÉRGIO RESENDE - Sr. Presidente. Consignando que, com o
surgimento do Superior Tribunal de Justiça, não fazem mais sentido incidentes de uniformização
de jurisprudência, até porque, uma das razões pelas quais o recurso especial deve ser conhecido
reside, exatamente, nas divergências jurisprudenciais, acompanho o Relator, explicitando,
conforme consta no memorial por mim hoje recebido, que o prazo prescricional, aplicado às
demandas que discutem a correção monetária da caderneta de poupança mantida pela extinta
MinasCaixa, é quinquenal. 

O SR. DES. RONEY OLIVEIRA - Sr. Presidente. Estive atento à sustentação oral,
como sempre brilhante, produzida pelo ilustre Advogado. 

Estive atento, também, aos memoriais que me foram remetidos, mas a nossa 2ª
Câmara Cível já tem posição firmada, que é a mesma do STJ. 

Trago voto escrito e passo à sua leitura. 

Peço vênia ao ilustre Relator, para apresentar minha divergência quanto à matéria,
porquanto já pacificado meu posicionamento. 

A controvérsia discutida no presente Incidente de Uniformização cinge-se à
necessidade de definição quanto à incidência do prazo prescricional, qüinqüenal ou vintenário,
nas ações de cobrança ajuizadas por ex-correntistas da extinta MinasCaixa, para recebimento das
diferenças denominadas expurgos inflacionários. 

Filio-me à corrente que entende que o prazo prescricional ocorrente nestes casos é o
vintenário, consoante o disposto no art. 177, caput, do Código Civil de 1916. 

Verifica-se que a diferença de correção monetária pretendida nestas cobranças é o
próprio crédito principal, não tendo, pois, caráter acessório. Além disso, consubstancia direito
pessoal e, portanto, o nascedouro da obrigação está no contrato firmado entre o ex-correntista e a
Caixa Econômica Estadual - MinasCaixa -, fato ocorrido anteriormente à sub-rogação do Estado
de Minas Gerais nos direitos da instituição financeira extinta. 

Nesse sentido, diversos são os julgados neste eg. Tribunal de Justiça: 

"Remessa oficial e apelações cíveis voluntárias. Ação de cobrança. Caderneta de
poupança. Plano Bresser (junho de 1987) e Plano Verão (janeiro de 1989). Prescrição
vintenária. Incidência do IPC. Diferenças de correção monetária devidas. Juros e
correção monetária sobre as diferenças. Termo inicial. Honorários advocatícios.
Arbitramento correto. Custas processuais. Estado de Minas Gerais. Imunidade. Sentença



DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2009

409

parcialmente reformada. 1. A prescrição de direito pessoal, regida pelo Código Civil de
1916, ocorre em vinte anos. 2. As cadernetas de poupança anteriores a 15.06.1987 e a
15.01.1989 devem ser remuneradas, respectivamente, no mês de junho de 1987, pelo
índice de 26,06% e no mês de janeiro de 1989, pelo índice de 42,72% referente ao IPC,
para fins de correção dos valores depositados. 3. A correção monetária visa apenas a
manter o valor real da moeda corroído pela inflação. Assim, deve incidir sobre as
diferenças, desde as datas de sua verificação. 4. Os juros de mora relativos à cobrança
de expurgos inflacionários são devidos a partir da citação. 5. Os honorários advocatícios,
vencida a Fazenda Pública, são arbitrados por eqüidade, com base no art. 20, § 4º, do
CPC. Atendidos os pressupostos, confirma-se o arbitramento. 6. O Estado de Minas
Gerais é imune ao pagamento de custas processuais. 7. Remessa oficial e apelações
cíveis voluntárias conhecidas. 8. Sentença que determinou o pagamento de diferenças de
índices de correção monetária aplicados em cadernetas de poupança parcialmente
reformada em reexame necessário para excluir a condenação do segundo apelante
voluntário no pagamento de custas processuais, prejudicados os recursos voluntários."
(TJMG - ACv. n. 1.0024.06.989961-5/001 - Rel. Des. Caetano Levi Lopes - 2ª CCTJMG

- Julg. 20/03/2007 - Publ. 13/04/2007) (grifamos). 

No mesmo sentido: 

TJMG - ACv. n. 1.0024.06.989975-5/001 - Rel. Des. Manuel Saramago - 3ª CCTJMG -
Julg. 12/04/2007 - Publ. 27/04/2007); TJMG - ACv. n. 1.0024.06.989955-7/001 - Rel.
Des. José Domingues Ferreira Esteves - 6ª CCTJMG - Julg. 31/07/2007 - Publ.
21/08/2007; TJMG - ACv. n. 1.0024.06.989940-9/001 - Rel. Des. Célio César Paduani -
4ª CCTJMG - Julg. 13/09/2007 - Publ. 21/09/2007; TJMG - ACv. n. 1.0145.07.402156-
2/001 - Rel. Wander Marotta - 7ª CCTJMG - Julg. 31/07/2007 - Publ. 21/09/2007; TJMG
- ACv. n. 1.0145.07.404021-6/001 - Rel. Des. Antônio Sérvulo - 6ª CCTJMG - Julg.
11/09/2007 - Publ. 09/10/2007). 

Também a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
firmou-se, em casos análogos, no sentido da incidência da prescrição vintenária: 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUCESSÃO. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS. SÚMULAS N. 282 E 356-STF
E 7 E 211-STJ. INCIDÊNCIA. CADERNETAS DE POUPANÇA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS.
PRESCRIÇÃO. I. 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo' - Súmula n.
211-STJ. II. Necessidade, ademais, de incursão nos elementos probatórios dos autos para
concluir pelo desacerto da decisão recorrida a respeito da inexistência de sucessão entre
as instituições financeiras contratante e recorrente. Incidência da Súmula n. 7/STJ. III. A
prescrição dos juros devidos pelas aplicações em cadernetas de poupança é vintenária.
Precedentes. IV. Agravo regimental improvido." - grifos nossos (STJ - AgRg no REsp.
905994/PR - Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior - 4ª Turma - Julg. 27/03/2007 - Publ.
14/05/2007). 

Pelo exposto, acolho o incidente de uniformização, para reconhecer a incidência da
prescrição vintenária sobre as ações de cobrança de valores depositados em caderneta de
poupança, ajuizadas em face do Estado de Minas Gerais, sucessor da MinasCaixa, com fincas no
disposto no art. 177, caput, do Código Civil de 1916. 

É como voto. 

O SR. DES. REYNALDO XIMENES CARNEIRO - Sr. Presidente. Faço coro às
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palavras do Des. Sérgio Resende e acrescento que, diante de divergência tão profunda, talvez,
fosse caso de não se acolher o Incidente, mas como estamos votando sem o exame da preliminar,
coloco-me de acordo com a linha de entendimento do Relator, e assim tenho feito ao substituir o
1º Vice-Presidente, no exame da admissibilidade ou não de recurso. Tenho entendido que, contra
o Estado, a prescrição é quinquenal. 

De acordo com o Relator. 

O SR. DES. HERCULANO RODRIGUES - Sr. Presidente. Peço vista dos autos. 

O SR. DES. JOSÉ FRANCISCO BUENO - Sr. Presidente, pela ordem. Peço a V. Exª
que consigne a minha suspeição, porque sou autor de uma ação contra o Estado de Minas Gerais. 

O SR. DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Sr. Presidente, pela ordem. Com todo
o respeito ao pedido de vista do Des. Herculano Rodrigues, ressaltando que a 4ª Câmara Cível, a
que pertenço, tem julgado essa matéria sistematicamente e meu pensamento já está cristalizado,
razão por que peço redobrada vênia para adiantar meu voto. 

Entendo que a prescrição é quinquenal, porque não houve nenhuma mudança quando
da modificação daquela relação jurídica. Nos julgamentos perante a 4ª Câmara Cível, já estou
decidindo monocraticamente, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil. 

Acolho o Incidente de Constitucionalidade, para fixar a prescrição em 5 anos, data
venia da douta divergência. 

O SR. DES. AUDEBERT DELAGE - Sr. Presidente, pela ordem. Também gostaria de
adiantar meu voto. 

Pelas mesmas razões manifestadas pelo Des. Dárcio Lopardi Mendes, pois também
integro a 4ª Câmara Cível, acolho o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, para
reconhecer a incidência da prescrição quinquenal sobre as ações de cobrança de valores
depositados em caderneta de poupança, quando promovidas contra o Estado de Minas Gerais,
sucessor da MinasCaixa, extinta autarquia estadual, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e do
Decreto-Lei nº 4597/42. 

O SR. DES. GERALDO AUGUSTO - Sr. Presidente, pela ordem. Quero adiantar
meu voto, porque se trata de posição também já consolidada, unanimemente, na 1ª Câmara Cível
deste Tribunal. Tenho voto escrito nos seguintes termos: 

Eminente Presidente: 

Em consonância com o entendimento unânime nos julgamentos à respeito da mesma
matéria perante a 1ª Câmara Cível deste Tribunal, a qual pertenço, tem-se que: não se aplica à
hipótese o art. 2º, §1º, da Lei nº 2.313/54, porque o pedido contido nas ações não envolve a
existência de depósitos populares em poder de estabelecimento bancário não reclamados ou
movimentados de modo a ensejar a imprescritibilidade da ação ou a aplicação do prazo
prescricional vintenário previsto na Legislação Civil. 

Trata-se aqui de discussão sobre a cobrança de eventuais diferenças de correção
monetária, promovida contra o Estado de Minas Gerais, Ente Público estatal, sucessor da antiga
autarquia MinasCaixa, liquidada e extinta extrajudicialmente, com a sub-rogação dos seus
direitos e obrigações, nos termos do Decreto Estadual nº 39.835, de 24 de agosto de 1998. 



DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2009

411

Sendo assim, o prazo prescricional, em regra vintenário, cede em razão de se
encontrar no pólo passivo da relação um ente público, a quem a lei impõe menor prazo
prescricional. 

Com efeito, em relação ao prazo prescricional, em se tratando de ação promovida
contra pessoa de direito privado e de prazo reduzido pelo novo Código Civil, aplicar-se-ia a regra
contida no art. 177 do anterior Código Civil, por força do disposto no art. 2028 das disposições
finais e transitórias do CC de 2002 e que estabelece o prazo vintenário para a prescrição de ações
que têm por finalidade fazer valer direitos pessoais. 

Contudo, na hipótese em que figura como parte legitimada passiva o próprio ente
público estatal, o Estado de Minas Gerais, como sucessor da Autarquia Estadual MinasCaixa,
pessoa jurídica de Direito Público, a prescrição aqui se consuma em cinco anos e não em vinte
anos, exatamente em razão da existência de legislação especial que regula a matéria, em razão da
pessoa. 

Em se tratando de pretensão formulada contra o Poder Público, o prazo prescricional
é de cinco anos, consoante art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que assim dispõe: 

"Art.1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou municipal, seja qual for
a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual
se originarem". 

De ser acrescentado que a incidência da norma em comento, por força de posteriores
disposições legais (arts. 2º, do Decreto-Lei 4.597/42, e 50 da Lei 4.595/64), foi estendida às
autarquias, na qual evidentemente se inclui a própria MinasCaixa, sucedida pelo Estado de Minas. 

E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não discrepa esse entendimento,
conforme reiteradas vezes manifestou. 

Neste sentido, vale citar recente julgado: 

PROCESSUAL CIVIL. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS
BLOQUEADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
PRECEDENTES (EREsp. 421.840/RJ). 

1. O Banco Central do Brasil, autarquia federal, é beneficiado com os mesmos
privilégios concedidos à Fazenda Pública, inclusive quanto ao prazo de prescrição
qüinqüenal previsto pelo Decreto nº 20.910/32, art. 1º , os quais lhe foram estendidos
pelo Decreto-Lei nº 4.597/42, art. 2º e Lei 4.595/64, art. 50. 

2. O evento lesivo que deu origem à demanda se configura, concretamente, no momento
em que se opera a liberação dos recursos (em valor inferior ao que entende devido),
quando nascem o interesse e a pretensão à propositura da ação. É, portanto, esse o marco
inicial do prazo de prescrição. 

3. Precedentes: EREsp. 421.840/RJ, AgRg no REsp. 750.114/RJ; EDcl no REsp.
511.121/MG; REsp. 652.976-4/RJ Recurso especial desprovido. (REsp. 586879 / PR ;
RECURSO ESPECIAL 2003/0166131-3, Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124)
, T1 - PRIMEIRA TURMA, julgamento em 17/08/2006, publicado em DJ 31.08.2006 p.
200). 

E, ainda, 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PLANO COLLOR - CADERNETA
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DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
DECRETO Nº 20.910/32 - 

O prazo prescricional para o ajuizamento de ação em que se pleiteia a correção
monetária dos saldos das cadernetas de poupança bloqueadas por ocasião do "Plano
Collor" é de cinco anos. (REsp. 302568/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª
Turma, j. em 06/02/2007, DJ 26/02/2007, p. 573) 

A esse respeito ainda, dentre tantos outros, vale citar: STJ - AGRG NO REsp. 750114-
RJ, EDCL NO REsp. 511121-MG, REsp. 652976-RJ, RESP 527639-PR, E RESP.
421840-RJ., REsp. 731.007-PB; AgRg no REsp. 770.361/SP; AgRg no Ag 790.536/SP. 

Neste mesmo sentido já se pronunciou este Tribunal de Justiça: 

"PRESCRIÇÃO - MINASCAIXA - AUTARQUIA ESTADUAL - QÜINQÜENAL.
Independentemente da natureza da ação, a prescrição contra a autarquia estadual será
qüinqüenal, ainda mais quando o Estado de Minas Gerais se sub-rogou no seu passivo e
ativo." (Apelação Cível nº 1.0024.06.022538-0/001, relator o Desembargador Antônio
Sérvulo, DJ de 04.05.2007). 

"AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CADERNETA DE
POUPANÇA - MINASCAIXA - AUTARQUIA ESTADUAL - PRESCRIÇÃO
QÜINQÜENAL. - Qualquer direito contra a Fazenda Pública, seja de que natureza for,
prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, incluindo-se aquele relativo à cobrança de
diferença de expurgos inflacionários de caderneta de poupança aberta na extinta
autarquia Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa." (Apelação Cível
nº 1.0024.06.987977-3/001, relator o Desembargador Eduardo Andrade, DJ de
02.03.2007). 

"Processo civil e Administrativo. Ação de cobrança. Diferenças de correção monetária.
Valores depositados em caderneta de poupança. Prescrição. A ação de cobrança de
diferenças da correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança
prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e do Decreto-LEI nº
4.597/42, quando promovida contra o Estado de Minas Gerais, que sucedeu a Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais, autarquia estadual extinta, que gozava dos
privilégios, favores e isenções reconhecidos à Fazenda Pública Estadual. Nega-se
provimento ao recurso (Apel. Cível nº1.0687.07.053818-0/001, Rel. Des. Almeida
Melo; acórdão de 28/06/2007, publicado em 05/07/2007)".

As jurisprudências do STJ que mencionam a prescrição vintenária, conforme bem
assinalado, da Tribuna, pelo Em. Advogado Geral do Estado, em sua sustentação oral, à
evidência, não tratam e nem se referem a essa situação específica em que a parte passiva não é
uma entidade financeira, mas sim um ente público, no caso o Estado de Minas Gerais, que por si
só tem a seu favor o privilégio legal da prescrição qüinqüenal. 

Acrescenta-se que, em resumo, o Estado de Minas Gerais assumiu este acervo de
débitos e créditos da extinta e insolvente MinasCaixa, por si só Autarquia e, por conseqüência, o
eventual débito, equipara-se, então, a débito público, ou seja o pagamento das diferenças cobradas
não seria pago por um fundo especial como no caso da Caixa Econômica Federal, nem por bens
da insolvente extinta MinasCaixa, que nem existem mais, mas pelo público, isto é pela população
contribuinte do Estado, ou seja, todos nós, pessoas físicas e jurídicas mineiros. 

Acrescenta-se mais ainda: a pretensão das ações que têm chegado a este Tribunal não
se refere a valores decorrentes dos depósitos de poupança, mas a supostas e alegadas diferenças
de correção monetária. 
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Com tais razões, acompanha-se o voto do Eminente Desembargador Relator, lógico,
preciso e jurídico, sobretudo justo, com suas razões e conclusões, para, também, ACOLHER O
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E RECONHECER A
INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO DECRETO Nº
20.910/32 E DECRETO-LEI 4.597/42. 

O SR. DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA - Sr. Presidente, pela ordem.
Também peço vênia para adiantar o meu voto. 

Acompanho, integralmente, o judicioso voto do Des. Brandão Teixeira. Como já
afirmado neste Tribunal, a cobrança de expurgos inflacionários não se encontra abrangida pela
prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32, uma vez que o depositante não
contratou com o Estado de Minas Gerais, mas, sim, com a MinasCaixa, autarquia do Estado em
exercício de atividade privada, em concorrência com as demais instituições financeiras. 

Acolho a uniformização e voto pela prescrição vintenária. 

SÚMULA: ACOLHERAM O INCIDENTE PARA ESTABELECER A
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (5 ANOS) O RELATOR, DES. CÉLIO CÉSAR PADUANI, E
OS DESEMBARGADORES DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA, EDIVALDO GEORGE DOS
SANTOS, EDELBERTO SANTIAGO, CLÁUDIO COSTA, SÉRGIO RESENDE, REYNALDO
XIMENES CARNEIRO E, EM ADIANTAMENTO DE VOTO, OS DESEMBARGADORES
DÁRCIO LOPARDI MENDES, AUDEBERT DELAGE E GERALDO AUGUSTO.
ACOLHERAM O INCIDENTE PARA ESTABELECER A PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA OS
DESEMBARGADORES KILDARE CARVALHO, JARBAS LADEIRA, BRANDÃO
TEIXEIRA, JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES, ALVIM SOARES, DUARTE DE
PAULA, ALVIMAR DE ÁVILA, RONEY OLIVEIRA E, EM ADIANTAMENTO DE VOTO, O
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA. PEDIU VISTA O DES.
HERCULANO RODRIGUES. 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

Assistiram ao julgamento, pela Advocacia-Geral do Estado, os Drs. José Bonifácio
Borges de Andrada e Marco Antônio Rebelo Romanelli, e, pela Interessada, a Dr.ª Patrícia Nunes
de Gusmão. 

O SR. PRESIDENTE (DES. ORLANDO CARVALHO) - O julgamento deste feito
foi adiado na Sessão do dia 13.08.08, a pedido do Des. Herculano Rodrigues, após votarem,
acolhendo a incidente para estabelecer a prescrição quinquenal (05 anos), o Relator, Des. Célio
César Paduani, e os desembargadores Dorival Guimarães Pereira, Edivaldo George dos Santos,
Edelberto Santiago, Cláudio Costa, Sérgio Resende, Reynaldo Ximenes Carneiro e, em
adiantamento de voto, os desembargadores Dárcio Lopardi Mendes, Audebert Delage e Geraldo
Augusto e, acolhendo o incidente para estabelecer a prescrição vintenária, os desembargadores
Kildare Carvalho, Jarbas Ladeira, Brandão Teixeira, José Domingues Ferreira Esteves, Alvim
Soares, Duarte de Paula, Alvimar de Ávila, Roney Oliveira e, em adiantamento de voto, o Des.
Sebastião Pereira de Souza. 

Com a palavra o Des. Herculano Rodrigues. 

O SR. DES. HERCULANO RODRIGUES - Sr. Presidente. Pedi vista dos autos na
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sessão passada para melhor analisar a matéria, de fato controvertida, como se depreende do
andamento da votação, até aqui, dividindo os integrantes desta Corte. 

Parece-me indiscutível a incidência da prescrição vintenária, do Código Civil, quanto
às obrigações de pessoa jurídica de direito público que desempenha atividade econômico-
financeira, própria do direito privado. 

De fato, uma instituição bancária, ainda que originariamente constituída sob regime
jurídico de direito público, não pode valer-se de privilégios próprios da Fazenda Pública, dentre
eles a prescrição reduzida, qüinqüenal, sob pena de quebra da isonomia em relação às demais
instituição financeiras privadas do mesmo ramo, princípio que o artigo 173, § 1º, II, e § 2º, da
Constituição Federal, veio a assegurar. 

Tem-se, pois, como não recepcionada pela Carta da República a Lei Estadual 46/47,
quanto à natureza autárquica da MinasCaixa, com os seus consectários. 

Como bem ressaltado pelo eminente Desembargador Brandão Teixeira, na órbita
federal a Caixa Econômica Federal, originariamente constituída como autarquia, de direito
público, foi convertida em empresa pública, de direito privado, tendo alterada a sua personalidade
jurídica para adequar-se à nova ordem constitucional. 

No plano estadual, durante o Governo Newton Cardoso, chegou a ser editada a Lei
Estadual nº 10.092/89, que autorizava a constituição, com personalidade jurídica de empresas
públicas, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e do Banco MinasCaixa, conversão
essa, entretanto, que não chegou a se concretizar. 

Assim, em relação à instituição bancária estadual, quando no exercício de atividade
econômica, o regime prescricional aplicável era, indubitavelmente, aquele previsto no artigo 177
do Código Civil de 1916, vigente à época. 

Nesse sentido a orientação esposada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp. 218.074/RS, relator o Ministro Ari Pardengler (DJ 25.08.2003, p. 296). 

Contudo, no caso em apreço há um componente a alterar inteiramente a incidência da
prescrição quanto aos direitos e obrigações da MinasCaixa. 

Por força do Decreto Estadual nº 39.835, de 24.08.1998, após o processo de
liquidação extrajudicial da referida instituição, deu-se a extinção da autarquia Caixa Econômica
do Estado de Minas Gerais, subrogando-se o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria da
Fazenda Estadual, em direitos e obrigações da entidade extinta. 

Conseqüentemente, como bem ressaltou em seu voto o eminente Desembargador
Dorival Guimarães Pereira, a partir de 24.08.1998 passou o Estado de Minas Gerais a figurar no
pólo ativo ou passivo das ações visando perseguir os créditos ou cobrar os débitos da extinta
MinasCaixa, jungidas essas ações, em ambas as hipóteses, ao prazo de prescrição de cinco anos,
assinado no Decreto 20.910/32, tendo por termo inicial a data da edição do referido Decreto
Estadual 39.835/98. 

Acertada, a meu ver, a orientação esposada no judicioso voto vencido da ilustre
Desembargadora Albergaria Costa, parcialmente transcrito no memorial apresentado pela
Advocacia-Geral do Estado: 
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"Portanto, concluída a sub-rogação, o exercício da pretensão condenatória para a
correção das perdas decorrentes de planos econômicos só poderia ser exercido contra o
Estado de Minas Gerais, sendo desnecessário perquirir acerca da natureza da relação
entre o autor e a autarquia já extinta. 

E como a ação deve ser ajuizada contra o Estado de Minas Gerais, é indiscutível a
incidência do Decreto nº 20.910/32 que, em seu artigo 1º, dispõe (...)" (AC
1.0024.07.504265-5/001; 3ª Câmara Cível; DJ 01/05/2008). 

Com essas considerações, estou acompanhando o culto Relator, Desembargador Célio
Paduani, para também considerar aplicável à espécie a prescrição qüinqüenal, estabelecida em
favor da Fazenda Pública. 

É o voto. 

O SR. DES. HYPARCO IMMESI - Sr. Presidente. Tenho, para mim, que os depósitos
foram originariamente feitos quando a MinasCaixa era uma Autarquia, e, não uma Estatal. Em
relação ao ente Estatal a prescrição não é vintenária, e, sim, quinquenal. 

Assim, sem embargos dos votos contrários, estou a acolher o Incidente de
Uniformização de Jurisprudência, considerando que a prescrição é quinquenal. 

O SR. DES. NILSON REIS - Acolho o Incidente de Uniformização de Jurisprudência
suscitado pela Sétima Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, porém, concessa venia,
para que a prescrição seja vintenária, porquanto com a extinção da MINASCAIXA, o Estado de
Minas Gerais se sub-rogou nas suas obrigações. 

A propósito da matéria versada nos autos, vale dizer que o contrato que a parte
celebrou foi com a MINASCAIXA, e não com o Estado de Minas Gerais, referindo-se à cobrança
de diferenças de correção aplicada às cadernetas de poupança dos Planos Econômicos "Bresser",
"Verão" e "Collor I", significando dizer que se trata de cobrança do próprio crédito, e não de seus
assessórios, aplicando-se, então, a prescrição vintenária. 

A MINASCAIXA era autarquia estadual que atuava no mercado financeiro,
fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Então, trata-se de operação de crédito realizada com
instituição financeira, que deveria "guardar" o dinheiro do depositante. Aqui, o que importa é a
natureza da operação realizada, que não era pública, mas privada, oriunda do Sistema Financeiro
Nacional, e, desta forma, aquele que se sub-rogar nas obrigações do depositário, responderá de
igual forma e condições do obrigado primário, ou seja, se a MINASCAIXA ainda estivesse
operando, seria aplicada a prescrição vintenária e não qüinqüenal, pois trata-se, repita-se, de
operação de crédito no mercado financeiro, regra esta que também deve valer para aquele que
assumiu suas obrigações, independente de ser ente público ou não. 

Assim vem decidindo o egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSUAL CIVIL. AUTARQUIA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. A autarquia
estadual que desenvolve atividade econômica está sujeita ao mesmo regime de
prescrição das pessoas jurídicas de direito privado. Recurso especial não conhecido".
(REsp. 28074/RS. Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª T., j. 07.04.2003, DJ. 25.08.2003, p. 296). 

E, ainda, do mesmo colendo Tribunal são inúmeros os julgados no sentido de ser
vintenária e não qüinqüenal, a prescrição na correção dos expurgos inflacionários nas cadernetas
de poupança: 
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"CADERNETA DE POUPANÇA. REMUNERAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE
1989 - PLANO VERÃO - PRESCRIÇÃO. MARÇO/ABRIL E MAIO DE 1990 -
ILEGITIMIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO - PRECEDENTES. 

1. Nas ações em que são impugnados os critérios de remuneração da caderneta de
poupança e são postuladas as respectivas diferenças, a prescrição é vintenária, eis que se
discute o próprio crédito e não os seus acessórios. 
2. Os critérios de remuneração estabelecidos no artigo 17, inciso I, da Lei n.º 7.730/89
não têm aplicação às cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15/01/89. 
3. Transferidos os saldos em cruzados novos para o Banco Central, não poderão os
primitivos depositários ser obrigados a responder por encargos relativos a período em
que não tinham disponibilidade dos valores. 
4. Recurso conhecido parcialmente e, nessa parte, provido". (REsp 168425/RS, Min.
Waldemar Zveiter, 3ª T., j. 23.02.1999, DJ. 19.04.1999, p. 138). 

"CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS.
PRESCRIÇÃO. JANEIRO DE 1989. 

I - A AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA RESULTANTE DO CÁLCULO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA DE SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA E
PESSOAL E PRESCREVE EM VINTE ANOS. 
II - AS PRESTAÇÕES DOS JUROS, VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS, E
QUE PRESCREVEM NO PRAZO DO ARTIGO 178, PARÁGRAFO 10, III DO C.
CIVIL. 
III - AOS CONTRATOS DE CADERNETA DE POUPANÇA VIGENTES AO TEMPO
DA PUBLICAÇÃO DA NOVA LEI, ALTERANDO OS CRITÉRIOS DE
ATUALIZAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS SALDOS, NÃO SE APLICA A NORMA
SUPERVENIENTE. 
IV - PARA A CORREÇÃO, EM JANEIRO DE 1989, DEVE SER APLICADO O
QUANTITATIVO DE 42,72%. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA
PARTE PROVIDO". (REsp. 86471/RS, min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª T., j. 16.04.1996,
DJ. 27.05.1996, p. 17877). 

E também este egrégio Tribunal: 

"EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇAS APURADAS NA APLICAÇÃO DO
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NOS
CONTRATOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO - AÇÃO PESSOAL - INTELIGÊNCIA DO ART.
627 DO C.CIVIL. 

- Nos contratos de depósito bancário não incide a prescrição qüinqüenal prevista no
Decreto 20.910/32, já que o autor não firmou contrato com o Estado de Minas Gerais,
mas com a MINASCAIXA, instituição financeira à qual confiou suas economias (art.
168, IV, do C. Civil de 1916)" (Ap. Cível 1.0145.07.402156-2/001, Des. Wander
Marotta, j. 31.07.2007). 

"Remessa oficial e apelações cíveis voluntárias. Ação de cobrança. Caderneta de
poupança. Plano Verão. Prescrição vintenária. Incidência do IPC. Diferenças de correção
monetária devidas. Honorários advocatícios. Arbitramento correto. Custas processuais.
Estado de Minas Gerais. Imunidade. Sentença parcialmente reformada. 1. A prescrição
de direito pessoal, regida pelo Código Civil de 1916, ocorre em vinte anos. 2. A ação de
cobrança pressupõe a existência de uma obrigação inadimplida pelo ""solvens"". 3. Não
comprovado o pagamento da dívida, persiste o direito do credor em receber o seu
crédito. 4. As cadernetas de poupança anteriores a 15.01.89 devem ser remuneradas pelo
índice de 42,72% referente ao IPC, para fins de correção dos valores depositados. 5. Os
honorários advocatícios são arbitrados por eqüidade, com base no art. 20, § 4º, do CPC.
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Atendidos os pressupostos, confirma-se o arbitramento. 6. O Estado de Minas Gerais é
imune ao pagamento de custas processuais. 7. Remessa oficial e apelações cíveis
voluntárias conhecidas. 8. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário,
prejudicados os recursos voluntários". (Ap. Cível 1.0024.06.987980-7/001, Des.
Caetano Levi Lopes, j. 06.02.2007, p. 02.03.2007). 

Portanto, permissa venia, não se aplica a prescrição qüinqüenal e sim a vintenária,
prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos. 

É como voto. 

O SR. DES. NEPOMUCENO SILVA - Conforme meu posicionamento em inúmeras
ações referentes à prescrição a que se submete o Estado de Minas Gerais, na qualidade de
sucessor da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MINASCAIXA, estou de
acordo com o Relator. 

O Estado de Minas Gerais figura como sucessor da MINASCAIXA, que sofreu
processo de liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil. Assumiu, portanto, a obrigação
de promover sua extinção, com a sub-rogação dos direitos obrigacionais da antiga autarquia
estadual. 

A extinção efetivou-se pela edição do Decreto Estadual nº 39.835/98, que dispôs, em
seu art. 1º, verbis:

Fica extinta a autarquia Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais
MINASCAIXA, sub-rogando-se o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da
Fazenda, em direitos e obrigações da entidade extinta. 

Verifica-se que o Estado, por ato normativo, editado em agosto de 1998, assumiu a
responsabilidade pelos débitos de sua antiga autarquia. Isso significa que todos aqueles que
porventura tivessem algum direito a opor contra a extinta MINASCAIXA, passaram a poder fazê-
lo contra tal ente da federação. 

Com isso, na cobrança dos débitos assumidos pelo Estado, devem ser aplicadas as
disposições especiais que lhe são concernentes. Quanto à pretensão condenatória a ser exercida
contra a Fazenda Pública, seja ela estadual, federal ou municipal, sujeita-se ela a regra específica,
quanto ao prazo para seu exercício. 

Com efeito, dispõe o Decreto nº 20.910/32, verbis:
Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originaram. (grifo nosso). 

Das lições de Maria Sylvia Zanella de Pietro (Direito Administrativo. 12.ed. São
Paulo: Atlas, 2000, p. 586-587), colhe-se: 

Ficamos com a posição dos que, como Hely Lopes Meirelles entendem que, no silêncio
da lei, a prescrição administrativa ocorre em cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910. Quando
se trata de direito oponível à Administração, não se aplicam os prazos de direito comum, mas esse
prazo específico aplicável à Fazenda Pública; apenas em se tratando de direito de natureza real é que
prevalecem os prazos previstos no Código Civil, conforme entendimento da jurisprudência. 
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O prazo excelso - além de prescritível - não se submete ao regime vintenário, pois se
tratando de ação exercida contra o Estado, o prazo prescricional é estabelecido não em virtude da
natureza do direito discutido, se real ou pessoal, e sim em razão da pessoa que integra a relação
jurídica de direito material. 

Em prol do interesse de toda a coletividade, o ordenamento jurídico pátrio prevê um
prazo exíguo e especial de 05 (cinco) anos para que os administrados, individualmente
considerados, tenham satisfeitas suas pretensões à cobrança de dívidas em face da Fazenda
Pública, a ela não sendo aplicados os prazos previstos na legislação civil, portanto "É qüinqüenal
o prazo para intentar ações em desfavor da Fazenda Pública" (STJ, 2ª T., REsp. n. 315.156/RS,
Rel. Min. Eliana Calmon, j. 10/09/2002, DJ 16/12/2002, p. 293). 

Com essas considerações, estou plenamente de acordo com o Relator. 

É como voto. 

O SR. DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - A questão tratada no incidente de
uniformização de jurisprudência diz respeito à definição do prazo qüinqüenal ou vintenário,
aplicável nas ações de cobrança em face do Estado de Minas, visando a recomposição monetária
de valores depositados na extinta MinasCaixa. 

Entendo que as empresas estatais, se criadas, deverão se sujeitar ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,
trabalhistas e tributários (173, § 1º, inciso II, da C.F.), revelando a preocupação do Poder
Constituinte, no tocante à igualdade de tratamento das diversas entidades do mercado financeiro. 

A legislação constitucional específica não admite que prerrogativas inerentes à
atividade administrativa, criadas para a satisfação de toda a coletividade, sejam usufruídas pelo
Estado quando este é prestador de uma atividade eminentemente privada (exploração econômica). 

Contudo, ainda que errônea a criação de uma autarquia para a inserção do Poder
Público no mercado financeiro não tem o condão de atrair a incidência de normas prescricionais
aplicáveis no âmbito do direito público, posto que o sistema financeiro é regulamentado por
regras próprias que visam garantir a livre concorrência. 

Colaciono o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
"PROCESSUAL CIVIL. AUTARQUIA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 
A autarquia estadual que desenvolve atividade econômica está sujeita ao mesmo regime
de prescrição das pessoas jurídicas de direito privado. 
Recurso especial não conhecido"(REsp. 218.074-RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, j.
07/04/2003, destaquei). 

"Nas ações de cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, o pedido
de incidência de determinado índice de correção monetária constitui-se no próprio
crédito, e não em acessório, sendo, descabida, assim, a incidência do prazo qüinqüenal
do art. 178, § 10, III, do CC. Na espécie, tratando-se de ação pessoal, o prazo
prescricional é o vintenário" (STJ - REsp. nº 96.084-AL, 4ª Turma, rel. Min. César Asfor
Rocha, DJU de 24.03.97). 

"Agravo regimental. Recurso especial. Caderneta de poupança. Plano Verão.
Remuneração. Juros e correção monetária. Prescrição vintenária. Precedentes. 1. Nas
ações em que são impugnados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e
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são postuladas as respectivas diferenças, no regime do Código Civil anterior, a
prescrição é vintenária, já que se discute o valor do principal, composto por correção
monetária e juros capitalizados. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp.
770793 / SP. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Relator Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito. DJ 13.11.2006 p. 258). 

"CIVIL - CONTRATO - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANO VERÃO - JUROS
REMUNERATÓRIOS - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - JUROS DE MORA - TERMO
INICIAL - CITAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - A teor da jurisprudência
desta Corte, "os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e
capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois,
a natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição não é a de
cinco anos, prevista no artigo 178, § 10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos), mas
a vintenária." (REsp. 707.151/SP, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de
01/08/2005). 2 - Os juros de mora, nas ações em que são pleiteadas diferença de
rendimentos em caderneta de poupança, são contados desde a citação. 3 - Recurso não
conhecido." (REsp. 774612 / SP. Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Relator
Ministro JORGE SCARTEZZINI. DJ 29.05.2006 p. 262). 

"CIVIL. CONTRATO. POUPANÇA. PLANO BRESSER E PLANO VERÃO.
PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. 1. Os juros remuneratórios de conta de poupança,
incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção
monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência,
que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no art. 178, § 10, III, do Código Civil de
1916, mas a vintenária. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag
634850 / SP. Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Relator Ministro Fernando
Gonçalves. DJ 26.09.2005 p. 384). 

Vide sobre o tema a seguinte ementa de acórdão deste Sodalício. 

AÇÃO DE COBRANÇA - MINASCAIXA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS -
ÍNDICES CORRETOS - SÚMULA 252, DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO
JUIZ - RAZOABILIDADE. - A cobrança de expurgos inflacionários não se encontra
abrangida pela prescrição qüinqüenal prevista no Decreto 20.910/32 - uma vez que o
autor não contratou com o Estado de Minas Gerais, mas sim, com a MinasCaixa - nem
por aquela prevista no artigo 178, §10, do Código Civil/1916, por não se tratar de
parcelas acessórias, mas crédito principal. - São devidos reajustes na reserva de
poupança dos contribuintes a fim de repor expurgos inflacionários sofridos em
decorrência de planos econômicos do governo, em índices que correspondam à real
desvalorização da moeda. - A correção monetária plena não implica ofensa ao pacta sunt
servanda nem ao ato jurídico perfeito, por estar a instituição bancária obrigada a
recompor o poder aquisitivo do montante depositado. - Nos termos do art. 20, § 4º, do
CPC, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados
consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas ''a'', ''b'' e ''c'' do
§ 3º do mesmo artigo. (Ap. 1.0024.06.989970-6/001, Relatora: HELOISA COMBAT,
Data do acórdão: 27/02/2007, Data da publicação: 04/05/2007) 

Assim, as obrigações financeiras regidas pelo direito privado não perdem essa
natureza em virtude da sub-rogação, uma vez que o ente público herda todos os direitos e ônus
obrigacionais nos moldes pactuados pela extinta autarquia, situação que atrai a incidência do
prazo prescricional de vinte anos para que o autor promova o pedido de correção dos saldos
existentes em sua caderneta de poupança, nos termos da legislação civil. 
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A prescrição da ação para cobrança da diferença de correção monetária proveniente
de depósito em caderneta de poupança, ainda que proposta contra autarquia estadual ocorre em
vinte (20) anos, posto que pessoal o direito pleiteado e imprescritível a ação em favor do credor
quanto a bens confiados à guarda de terceiros. 

Inteligência do art. 168, IV do CC de 1916. 

Em tais termos, ACOLHO O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA para que incida nas ações de cobrança de correção monetária proveniente de
depósito em caderneta de poupança a prescrição vintenária, nos termos do art. 168, IV do CC de
1916. 

SÚMULA: ACOLHERAM O INCIDENTE PARA ESTABELECER PRESCRIÇÃO
QÜINQÜENAL OS DESEMBARGADORES CÉLIO CÉSAR PADUANI (RELATOR),
DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA, EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS, EDELBERTO
SANTIAGO, CLÁUDIO COSTA, SÉRGIO RESENDE, REYNALDO XIMENES CARNEIRO,
DÁRCIO LOPARDI MENDES, AUDEBERT DELAGE, GERALDO AUGUSTO,
HERCULANO RODRIGUES, HYPARCO IMMESI E NEPOMUCENO SILVA, VENCIDOS
OS DESEMBARGADORES KILDARE CARVALHO, JARBAS LADEIRA, BRANDÃO
TEIXEIRA, JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES, ALVIM SOARES, DUARTE DE
PAULA, ALVIMAR DE ÁVILA, RONEY OLIVEIRA, SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA,
NILSON REIS E BELIZÁRIO DE LACERDA, QUE VOTARAM PELA PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0701.95.008211-8/001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS 

NÚMERO DO PROCESSO: 1.0701.95.008211-8/001(1)

RELATOR: HELOISA COMBAT 

RELATOR DO ACÓRDÃO: HELOISA COMBAT 

DATA DO JULGAMENTO: 16/12/2008

DATA DA PUBLICAÇÃO: 20/02/2009 

EMENTA: EXECUÇÃO - MINASCAIXA - EXTINÇÃO PELO DECRETO
39.835/98 - SUB-ROGAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SEUS DIREITOS E
OBRIGAÇÕES - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO -
INOCORRÊNCIA.- Com a extinção da Minascaixa pelo Decreto 39.835/98, ficou o Estado de
Minas Gerais sub-rogado nos direitos e obrigações daquela autarquia.- Diante da sub-rogação do
Estado de Minas Gerais, tornou-se necessário suspender os processos em que a autarquia extinta
era parte a fim de que se procedesse a regularização da representação processual.- A ausência de
regularização do pólo ativo da presente execução impede que os atos processuais posteriores à
extinção da autarquia produzam efeitos contra o Estado de Minas Gerais, sendo inadmissível que,
contra ele, se opere a prescrição. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0701.95.008211-8/001 - COMARCA DE
UBERABA - AGRAVANTE(S): RONALDO SANTOS CORREA E OUTRO(A)(S) -
AGRAVADO(A)(S): CAIXA ECONOMICA DE ESTADO DE MINAS GERAIS
REPRESENTADO(A)(S) POR SEU SUCESSOR ESTADO MINAS GERAIS - RELATORA:
EXMª. SRª. DESª. HELOISA COMBAT 

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª 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 NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2008. - DESª. HELOISA COMBAT - Relatora 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

A SRª. DESª. HELOISA COMBAT - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Ronaldo Santos Correa e outro, contra a r. decisão do M.M. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca
de Uberaba, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo ora recorrente e
determinou o prosseguimento da execução. 

O agravante apresentou suas razões, aduzindo, em síntese, a ocorrência da prescrição,
vez que nos termos da Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição
da ação, e que no caso da CRP, tal prazo seria de três anos, nos termos do art. 70, do Decreto
57.663/66 c/c o art. 60, caput, do Decreto-Lei 167/67. 

Com tais considerações, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e ao
final, requer seja dado provimento ao agravo para reformar a r. decisão, extinguindo-se a
execução fiscal proposta, em razão da prescrição intercorrente. 
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Ausente o preparo, justiça gratuita. 

Despacho de minha lavra às f. 303/304, determinando o prosseguimento do recurso,
sem a concessão do efeito rogado. 

O recorrido apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso,
aduzindo, em síntese, que não houve a prescrição intercorrente alegada pelo agravante, vez que
foi determinado o arquivamento dos autos sem a oitiva a exeqüente. 

O MM. Juiz a quo prestou informações às f. 327, dizendo sobre a manutenção da r.
decisão agravada e o cumprimento do art. 526 do CPC pelo agravante. 

Não havendo preliminares a serem ultrapassadas, passo à análise do mérito recursal. 

Compulsando os autos, constata-se que os executados, celebraram contrato com a
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, tendo como suporte a CRP - Cédula Rural
Pignoratícia. 

A execução foi proposta em 18.06.1993, tendo sido penhorado bem descrito às f. 97-TJ. 

Em 04.03.1999, restando infrutíferas as tentativas de alienação do bem penhorado e
localização de outros bens passíveis de constrição, o MM. Juiz a quo determinou a remessa dos
autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação das partes (f. 172-TJ). 

Somente em 26.05.2008 o feito foi movimentado, vez que os agravados peticionaram
nos autos, requerendo o seu desarquivamento (f. 175). 

Os executados arguíram a prescrição intercorrente do crédito, em razão do feito ter
permanecido paralisado por mais de 08 (oito) anos sem que a credora procedesse ao seu regular
andamento. 

Tal pedido restou indeferido pelo MM. Juiz a quo, razão do presente agravo. 

Inicialmente, ressalto que não fosse o caso específico da extinta MinasCaixa, o
crédito objeto da execução estaria realmente prescrito, vez que não obstante a ausência de
intimação da credora acerca do arquivamento do feito, entendo que é dever das partes dar
prosseguimento à ação, não podendo imputar-se ao Judiciário culpa pela inércia das partes. 

No entanto, conforme entendimento esposado por esta Relatora em caso idêntico ao
dos autos (Apelação Cível n.º 1.0035.95.001228-2/001 e Agravo de Instrumento n.º
1.0620.06.017312-2/001), não é de se aplicar a prescrição intercorrente ao crédito em discussão,
pelas razões que seguem. 

Em 24.08.98 foi editado o Decreto 39.835, que tratava da extinção da Minas Caixa,
nos termos seguintes: 

"Art. 1º - Fica extinta a autarquia Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais -
Minascaixa, sub-rogando-se o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado
da Fazenda, em direitos e obrigações da entidade extinta."

Portanto, a partir de 24.08.98, operou-se a extinção da Minascaixa, sucedida pelo
Estado de Minas Gerais, que ficou sub-rogado tanto nos seus direitos quanto em suas obrigações.
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Com a sub-rogação do Estado de Minas Gerais nos direitos da autarquia extinta,
tornou-se necessário intimar o Estado para substituí-la nos feitos que se encontrassem em
andamento, nos moldes do artigo 43 e 265, I do Código de Processo Civil. 

A extinção de pessoa jurídica assemelha-se à morte das partes, impondo-se a
substituição do pólo processual, na forma prescrita no estatuto processual civil, conforme nota 2,
ao art. 43, tecidas por Theotônio Negrão, In: Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, 38.ed. Saraiva, p. 174. 

Após a decretação da extinção da MinasCaixa, seria necessária a suspensão do
processo, na forma preconizada no artigo 265, I, do CPC, para que o Estado de Minas Gerais,
sucessor da autarquia extinta, assumisse o pólo ativo da ação, ficando regularizada a
representação processual. 

No caso concreto, tal procedimento não foi observado, sendo certo que sequer houve
intimação do Estado de Minas Gerais, seja para dar andamento ao feito, seja para que tivesse
ciência da presente ação e do estado em que se encontrava. 

Seria imprescindível que o Estado de Minas Gerais fosse intimado para dar
andamento à execução, o que não ocorreu no caso em comento. 

Portanto, com a extinção da Minascaixa, era essencial a suspensão do processo a fim
de que fosse regularizada a representação processual. 

Não tendo sido adotada essa providência, os atos posteriores à extinção da autarquia
não podem produzir efeitos contra o Estado de Minas Gerais, haja vista que não foi chamado para
integrar a lide em substituição da Minascaixa. 

Por conseguinte, contra o Estado de Minas Gerais, não poderia ter decorrido o lapso
prescricional, porquanto, não seria possível se exigir dessa entidade que adotasse as providências
necessárias para obter informações sobre a existência de bens passíveis de penhora, se sequer lhe
foi dada ciência a respeito da existência da execução. 

Sobre a necessidade de se suspender o processo para a regularização da representação
processual, já decidiu este TJMG: 

"EMENTA: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARGUIÇÃO DE

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXEQUENTE QUE NÃO PERMANECEU

INERTE - SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE DECORREU DE ENTRAVE DA

MÁQUINA JUDICIÁRIA - EXTINÇÃO DA MINASCAIXA - SUB-ROGAÇÃO DE

DIREITOS E OBRIGAÇÕES PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - SUSPENSÃO

DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, NA FORMA DO ART. 265, I, DO

CPC - AGRAVO DESPROVIDO." (Agravo n. 1.0040.96.010680-1/001, Segunda

Câmara Cível, Rel. Des. Brandão Teixeira, DJ. 17.10.06). 

Portanto, se o Estado de Minas Gerais ainda não integrava a lide, haja vista que não
se procedeu a regularização da representação processual, contra ele não pode se operar a
prescrição. 
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Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a r. decisão

hostilizada e determinar o regular prosseguimento da execução. 

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): ALVIM SOARES e

EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS. 

SÚMULA: NEGARAM PROVIMENTO. 
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APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.06.131804-4/001 –
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

NÚMERO DO PROCESSO: 1.0024.06.131804-4/001(1)
RELATOR: VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE 
RELATOR DO ACÓRDÃO: VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE 
DATA DO JULGAMENTO: 29/04/2008
DATA DA PUBLICAÇÃO: 17/06/2008 

EMENTA: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PACIENTE PORTADOR
DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA - EXISTÊNCIA DE CACONS (CENTROS DE
ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA) - DESCARACTERIZAÇÃO
DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO. - O art. 196 da CR/88 estabelece que a saúde é direito de todos
e dever do Estado e ainda dispõe que deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas,
não podendo o Judiciário impor medidas que possam dificultar essas políticas públicas, não
podendo fazer prevalecer o direito individual em prejuízo do coletivo. - Se o Estado de Minas
Gerais disponibiliza atendimento próprio para portadores de moléstias oncológicas - por
intermédio dos CACONs - Centros de Assistência de alta complexidade em Oncologia - não é
admissível que seja obrigado a fornecer medicamento e tratamento sem que, antes, fique
caracterizada a ineficiência dos remédios e tratamentos que são disponibilizados por aqueles
programas. 

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0024.06.131804-4/001 -
COMARCA DE BELO HORIZONTE - REMETENTE: JD 3 V FAZ COMARCA BELO
HORIZONTE - APELANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): ADRIANO
CEZAR LOPES DE BRITO - AUTORID COATORA: GERENTE ESTADUAL ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA SECRETARIA ESTADO SAÚDE ESTADO MG - RELATORA: EXMª. SRª.
DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE 

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª 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 AO
RECURSO. 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2008. - DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON
ANDRADE - Relatora 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

A SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE - Trata-se de reexame
necessário e de recurso de apelação proposto às fls. 86/91 pelo Estado de Minas Gerais, nos autos
da ação Anulatória movida contra o Estado de Minas Gerais, visando à reforma da sentença de
fls. 69/77 que concedeu a segurança, para determinar ao Estado de Minas Gerais que forneça ao
impetrante o medicamento "Glivec", princípio ativo de "Mesilato de Imatinib", similar ou
genérico, enquanto durar a necessidade médica. 
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Em suas razões recursais, alega o Estado de Minas Gerais que a competência dos
Estados e Municípios em relação a esse tratamento se resume à coordenação e fiscalização das
atividades desenvolvidas pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia, não podendo os
mesmos ser compelidos a praticar atos concretos e individualizados de operacionalização e
prestação dos serviços de saúde pretendidos pelo apelado. Alega, ainda, que com relação à
competência para a dispensação do medicamento Glivec, ora postulado, importa repisar que o
mesmo não possui caráter excepcional, assim entendido aqueles medicamentos de elevado valor
unitário ou que, pela cronicidade do tratamento, tornam-se excessivamente caros para serem
suportados pela população e que estão listados na Portaria 2.577/06 do Ministério da Saúde. Pede
o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Minas Gerais em relação ao medicamento
em comento, ou reconhecida no mérito a incompetência do Estado mineiro pelo seu fornecimento. 

Não conheço da apelação de fls. 92/100 apresentada pelo Estado de Minas Gerais,
tendo em vista a preclusão consumativa que ocorreu com a interposição da apelação de fls. 86/91. 

Em contra-razões às fls. 103/111, alega o apelado que não há que se falar em
ilegitimidade passiva, uma vez que se trata de fornecimento de medicamento pelo Sistema Único
de Saúde a paciente portador de doença gravíssima e sem condições de adquirir o medicamento
receitado. Alega que o SUS pressupõe a integralidade da assistência médica para cada caso e em
todos os níveis de complexidade e comprovada a necessidade do medicamento para garantia da
vida do paciente deverá ser prontamente fornecido, conforme disposto no art. 7º, II, da Lei
8.080/90. Alega ainda que o art. 198, I, da CR/88 prevê a descentralização das ações e serviços
públicos de saúde, com direção única em cada esfera de Governo. 

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às fls. 118/121 pela confirmação da
sentença 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, bem como do
reexame necessário em remessa oficial. 

PRELIMINAR 

A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Estado de Minas Gerais se
confunde com o próprio mérito e com ele será decidida, pois se refere à obrigação de
fornecimento do medicamento. 

A autoridade tida como coatora argumenta que não possui legitimidade para estar no
pólo passivo da demanda, pois consoante a descentralização das funções públicas dotou o
CACON - Centro de Alta Complexidade em Oncologia, de poderio tecnológico e profissional
para proceder ao tratamento de pacientes do SUS que estejam acometidos de câncer. 

Se o Estado de Minas Gerais disponibiliza atendimento próprio para portadores de
moléstias oncológicas - por intermédio dos CACONs - Centros de Assistência de alta
complexidade em Oncologia - não é admissível, que seja obrigado a fornecer medicamento sem
que, antes, fique caracterizada a ineficiência dos remédios e tratamentos que são disponibilizados
por aqueles programas, já que disponibilizam os CACONs tratamento de neoplasias malignas. 

Em caso de câncer, já tive a oportunidade de ressaltar que existem tratamentos
especiais disponibilizados pelo SUS, conforme fiz constar no processo de MS de nº
1.0000.06.445048-9/000: 
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"Note-se que o Sistema de Saúde tem unidades de atendimento especial oncológico com
centros de tratamento na Santa Casa de Misericórdia, HOSPITAL Felício Roxo,
HOSPITAL da Baleia, HOSPITAL Luxemburgo e outros, segundo consta na Nota
Técnica NAT/AF/Nº 0178/2006 e PORTARIA 741/2005 da Secretaria de Saúde. O
atendimento com medicamentos antineoplásicos foi inserido em programa de grande
vulto do SUS, que criou a rede hierarquizada de Centros de alta complexidade em
Oncologia. A Portaria nº 2439 GM/2005, no inciso V do art. 3°, diz o seguinte: "garantir
o acesso dos doentes com diagnóstico clínico ou com diagnóstico definitivo de câncer a
esse nível de atenção, determinar a extensão da neoplasia (estadiamento), tratar, cuidar
e assegurar qualidade de acordo com rotinas e condutas estabelecidas, assistência essa
que se dará por meio de Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia
e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)". 

Informa a Secretaria que, em Belo Horizonte, Região Metropolitana e municípios
próximos, os pacientes devem procurar a Comissão Municipal de Oncologia, que está
localizada no Posto de Atendimento Médico do Padre Eustáquio, onde mediante a
apresentação de documentos pessoais e resultado de biópsia, são cadastrados e
encaminhados a um dos CACON existentes para tratamento, já referidos. 

Parece-me inadequado, em sede de writ, de impossível dilação probatória, impor ao
Estado a obrigação de fornecer medicamento determinado, caro, que não está incluído
em sua lista de medicamentos excepcionais, ou mesmo ordinários, dependente ainda de
importação, sem que esteja demonstrada a sua imprescindibilidade, já que há informação
de que o Estado está disponibilizando outros para o mesmo diagnóstico."

São relevantes, ainda, as informações que constam em diversos processos sobre o
mesmo tema, como se pode ver, por exemplo, no Agravo de Instrumento de nº 1.0024.07.745237-
3.001:

"Para receber tratamento por intermédio do SUS em Belo Horizonte, onde se registra a
existência de vários Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs), de
reconhecida e notória competência na terapêutica do câncer, basta que o paciente
procure a Comissão Municipal de Oncologia, localizada no Posto de Atendimento
Médico do Padre Eustáquio, onde, mediante apresentação de documentos pessoais e o
resultado da biópsia, será cadastrado e encaminhado a um dos CACONs existentes para
tratamento, dentre os quais podem ser citados a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital
das Clínicas da UFMG, o Hospital Felício Rocho, o Hospital Belo Horizonte, o HospitaÍ
Mário Penna e o Hospital da Baleia". 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Câmara: 

PROCESSO CIVIL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - TRATAMENTO
REALIZADO NA REDE PARTICULAR SEM PROCURA PELOS CACONS. - Se o
Estado de Minas Gerais disponibiliza atendimento próprio para portadores de moléstias
oncológicas - por intermédio dos CACONs - não é admissível obrigá-lo a fornecer
medicamento outro sem que, antes, fique caracterizada a ineficiência dos remédios e
tratamentos por aquele programa disponibilizados. (Ap. 1.0024.07.443411-9/001,
relator: Des. Alberto Vilas Boas). 

AGRAVO - TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
TRATAMENTO REALIZADO NA REDE PARTICULAR SEM PROCURA PELOS
CACONS - REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO. Desde que há a disponibilização de
medicamento, em atendimento específico para portadores de moléstias oncológicas, por
intermédio dos CACONs, não é admissível obrigar o Estado a fornecer outro medicamento,
pela via da tutela antecipada e sem a demonstração de plano e convincente que o medicamento
pretendido é o único eficaz, em detrimento daqueles fornecidos pelos referidos CACONS para
o mesmo tratamento. (Ag. 1.0194.07.070958-0/001, relator: Des. Geraldo Augusto). 
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MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ESPECÍFICO PARA TRATAMENTO DE CARCINOMA MALIGNO -
TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
AUSÊNCIA. - Se o Poder Público não se omitiu em garantir o tratamento médico que o
impetrante necessita, facultando-lhe, inclusive, o tratamento da sua moléstia através dos
CACONS - Centros de Alta Complexidade em Oncologia, criados pelo SUS através da
Portaria nº 3535/GM, de 02.09.98, que garantem a todos os cidadãos o tratamento
oncológico, através de serviços credenciados, que são financiados pelo Ministério da
Saúde, e se o impetrante não demonstrou, satisfatoriamente, a eficácia do medicamento
receitado por seu médico particular, ausente o direito líquido e certo a amparar o
'mandamus'. (1.0024.06.930484-8/001, relator: Des. Eduardo Andrade). 

O que se extrai dos autos é que o impetrante possui leucemia mielóide crônica e,
segundo os laudos médicos acostados aos autos, necessita do medicamento Glivec (fls. 25/26). O
relatório médico de f. 30 atesta que estudos recentes mostram melhora na sobrevida nesse caso
com o uso do medicamento Glivec. 

É certo que a lei maior assegura o direito à saúde, mas assegura também ao Estado
que o faça através de políticas sociais e econômicas. Confira-se: 

"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." 

Conforme Lassalle, a Constituição não é mera "folha de papel" e nem mesmo pode
ser tida como pura decorrência dos "fatores reais do poder que regem uma nação" (LASSALLE,
Ferdinand. A essência da Constituição. 5.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.). 

Segundo Oswaldo Luiz Palu (In: Controle de constitucionalidade. 2.ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2001, p. 13-14.): 

"a supremacia da Constituição pode ser vista, tendencialmente: a) em relação ao seu
conteúdo (supremacia material); b) em relação à organicidade, aos procedimentos e
competências pelos quais seus preceitos se inter-relacionam com os demais, indicando
relação de hierarquia (supremacia formal)". 

Conforme ainda Oswaldo Luiz Palu, (op. cit., p. 44) as normas programáticas são
aquelas onde se projetam diretrizes a serem observadas pelos poderes públicos como programa
das respectivas atividades, tendo em vista a realização dos fins sociais do Estado, sejam elas
vinculadas ao princípio da legalidade, referidas aos poderes públicos, ou dirigidas à ordem
econômico-social. 

A Carta Magna garante aos administrados o direito à vida e à saúde, mas impõe um
limite: o condicionamento às políticas públicas. 

O Estado de Minas não está deixando a saúde de lado. Pelo contrário, a Secretaria de
Saúde vem implementando políticas contínuas a respeito, ampliando o quadro de medicamentos
disponibilizados e hospitais credenciados. 

A descentralização das funções públicas dotou o CACON - Centro de Alta
Complexidade em Oncologia, de poderio tecnológico e profissional para proceder ao tratamento
de pacientes do SUS que estejam acometidos de câncer, atendendo ao comando do art. 196 da
CR/88, incrementando as suas políticas públicas na área de saúde. 
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ENSAIO SOBRE O JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Fábio Konder Comparato preleciona que 

O processo lamarckiano de evolução cultural exerce um papel importante e não
simplesmente como o processo darwiniano de evolução genética, exatamente porque as
aquisições culturais difundem-se mais rapidamente do que as modificações genéticas.
Isto porque somos pessoas, submetidas a uma ordem social e política e não apenas
genética. Submetemo-nos, pois, a uma ordem social, que exige políticas públicas para
que haja progresso. 

Daí existir o Direito positivado, que é uma das expressões mais características que
Teilhard de Chardin denominou noosfera, ou seja, o processo de transformação cultural do
mundo, como instrumento da evolução universal. 

O Estado moderno foi concebido na Europa pelos grandes cientistas políticos, a partir
de fins do Século XVII, como uma resposta ao desafio político da época, para abolir o absolutismo
monárquico, pela despersonalização do poder. A vontade individual, que era o fundamento da
sociedade política no Leviatã de Hobbes, foi substituída pela norma geral e abstrata. 

Não se pode, porém, querer substituir o absolutismo monárquico absolutismo
individual. A norma geral, principalmente a constitucional, regula o poder estatal mas também as
ações humanas, sem porém lhes dar um sentido concreto. Delimita o campo da liberdade, impõe
um limite entre o permitido e o proibido, visando organizar a convivência humana, que sem ela
se submete ao despostismo. 

Para conciliar os interesses públicos com a capacidade do Governo e possibilitar uma
Administração organizada para ser possível, estabeleceu a Carta Magna políticas públicas. 

Para estabelecer uma segurança jurídica, criou uma sociedade organizada, submetida
a um poder normatizado, como enfatiza Locke, que visa a mútua preservação de suas vidas,
liberdades e bens (Second Treatise of Government. 1690, cap. 9.). 

E esclarece Comparato: 

"Quando, porém, a legitimidade do Estado passa a fundar-se, não na expressão
legislativa da soberania popular, mas na realização de finalidades coletivas, a serem
alcançadas programadamente, o critério classificatório das funções e, portanto, dos
Poderes estatais só pode ser o das políticas públicas ou programas de ação
governamental. E aí, à falta de uma conseqüente reorganização constitucional de
Poderes, a qual dê preeminência à função planejadora, que ordena estrategicamente as
múltiplas atividades estatais, é ao Governo, impropriamente chamado agora Poder
Executivo, que incumbe o papel hegemônico". 

Para isso, o individual não se sobrepõe ao coletivo, pelo contrário, a ele se submete. 

Por isso o art. 196 da Constituição se refere às políticas públicas quando se refere ao
direito à saúde. 

Ronald Dworkin as define como 

"aquela espécie de padrão de conduta (standard) que assinala uma meta a alcançar,
geralmente uma melhoria em alguma característica econômica, política ou social da
comunidade, ainda que certas metas sejam negativas, pelo fato de implicarem que
determinada característica deve ser protegida contra uma mudança hostil". (In: Taking
rights seriously. Cambridge: Massachusetts, 1978. p. 22 e ss. e 294 e ss.). 
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Para Ronald, as políticas públicas se antepõem aos próprios princípios que
estabelecemos direitos individuais, para que possam estabelecer uma meta ou finalidade coletiva,
visando precisamente assegurar que esses direitos individuais sejam reconhecidos e aplicados de
forma igualitária e social. Devem ser vistas, portanto, como conjunto de normas e atos de
atendimento às necessidades públicas. 

Essas políticas públicas visam igualmente dar concretude ao art. 3º da Constituição,
constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade
livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; reduzir as desigualdades sociais e
promover o bem de todos. Os objetivos são, pois, sociais e coletivos, para atender os direitos
individuais. 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios: redução das desigualdades regionais e (...) grande maioria
das leis insere-se, hoje, no quadro de políticas governamentais e tem por função não mais a
declaração de direitos e deveres em situações jurídicas permanentes, mas a solução de questões
conjunturais. 

Princípio é preceito, regra, lei, mas é mais que isto: é a base, o germe de uma
proposição, cuja verdade não é questionada. 

Já a política, conforme Aurélio, é o sistema de regras que diz respeito à direção dos
negócios públicos, à administração. É a arte de bem governar os povos. É o conjunto de objetivos
que informam determinado programa de ação governamental e condicionam a sua execução.
Refere-se diretamente à habilidade no trato das relações humanas, com vista à obtenção dos
resultados desejados. 

Já a política pública é aquela que pertence ou se destina ao povo, à coletividade e não
só a um indivíduo, é a que se dirige a todos, para o uso ou gozo comum e não de apenas um: é a
que se destina a todos, sendo aberto a todas e quaisquer pessoas, visando o bem da coletividade. 

Nas políticas públicas vigem a isonomia e justiça social e, assim, o coletivo prevalece
sobre o individual. 

Assim, o art. 196 da CR/88, ao mandar observar as políticas públicas, demonstra que
o direito à saúde não prestigia o individual, mas o coletivo, através de atos que levem os serviços
de saúde a todos os setores e a todos os grupos e não a apenas a algumas. 

Não por menos o autor alemão Peter HÄBERLE define o Estado como um distribuidor
de prestações de caráter social, (Die Verfassung des Pluralismus: Studien zur Verfassungstheorie
der offenen Gesellschaft. Athenäum Verlag, 1980, p. 163 e ss.). Essa finalidade em prol da
coletividade fez Ruy Cirne Lima afirmar que: "A administração pública é atividade que merece,
como conjunto, o reconhecimento e a proteção do direito para os fins que a governam" (Princípios
de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 85). 

O Poder Judiciário deve observar a Constituição acima de tudo. E se o art. 196
estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e deve ser garantida mediante
políticas sociais e econômicas, não pode o Judiciário impor medidas que possam dificultar as
políticas públicas, nem pode decidir atropelando as políticas públicas, porque estará atropelando



DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2009

431

o próprio art. 196, que busca nessas políticas públicas os meios adequados para fazer a justiça
social e expandir o direito à saúde a parcela cada vez maior da sociedade. 

Não podemos imaginar que estaríamos fazendo a justiça social atendendo apenas
aqueles que vêem à Justiça, parcela infinitamente menor que aqueles outros que buscam
diretamente o atendimento dos serviços públicos e são ali atendidos segundo as políticas já
implantadas. Nem podemos considerar que o direito à saúde pode ser generalizado como o
poderia ser dentro de uma sociedade utópica de um primeiro mundo que pudesse levar esse direito
indefinidamente a todos os cidadãos - estágio a que buscamos, mas que só as políticas públicas
podem alcançar, e não o Judiciário em decisões individualistas, em verdadeira administração da
saúde sem considerar os direitos coletivos e a isonomia nessa área. 

Essa finalidade estatal deve, portanto, ser protegida inclusive dentro do processo e
isso eu digo de forma muito confortável, sem temor de deixar o jurisdicionado sem o devido
atendimento, considerando a realidade de nosso Estado, que vem ampliando de modo gigantesco
o atendimento à saúde, ao contrário de alguns que têm relativamente diminuído o atendimento
nessa área. 

Por tudo o que foi dito, conclui-se que o direito à saúde referido na Constituição se
submete às políticas públicas, de modo que o Judiciário deve atender ao pleito judicial apenas
quando se mostre efetivo abuso na recusa do medicamento ou tratamento. 

Segundo a doutrina de Hely Lopes Meirelles direito líquido e certo "é o que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração". 

Esclarece o administrativista: 

"Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não
estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros
meios judiciais". (Mandado de Segurança. 13.ed. Revista dos Tribunais, p.13-14).

Neste caso, pelo que dos autos não procurou o paciente nenhum dos CACONs -
Centros de Alta Complexidade em Oncologia, de poderio tecnológico e profissional para proceder
ao tratamento de pacientes do SUS que estejam acometidos de câncer e que detêm medicamentos
adequados, até para trazer maior conforto, menor sofrimento e maior eficácia ao tratamento, não
estando demonstrado o direito líquido e certo aqui necessário. 

Nem se pode dizer que o princípio da eficiência do serviço público permite a
ingerência do Judiciário, se não é comprovado que os serviços nessa área não estão sendo cada
vez mais eficientes, dentro das políticas públicas previstas na Constituição como meio de prestar
esses serviços. 

Um exemplo claro pode explicar esse pensamento: veja-se uma fila enorme de
pessoas famintas em frente a um caminhão de abastecimento em caso de calamidade. Se formos
pensar na necessidade de cada um que se aproxime, os primeiros levarão toda a quantidade que
deveria ser distribuída isonomicamente por todos e nada sobraria para a maioria. A justiça social
é distributiva e só as políticas públicas incrementadas podem levar à sua efetivação. 



JURISPRUDÊNCIA

432

Não se trata de negar o direito à saúde, mas de reconhecer que não está comprovado
o direito ao tratamento na forma pretendida. 

Dessa forma, dou provimento ao recurso e julgo improcedente o pedido, revogando a
liminar concedida. 

Custas recursais ex lege. 

O SR. DES. ARMANDO FREIRE - Senhora Presidente. Acompanho Vossa
Excelência, Relatora deste feito, e também dou provimento, ressalvando-me, apenas, para
reexaminar a questão pertinente à ilegitimidade do Estado de Minas Gerais em situações como
essa versada no presente recurso, tendo em linha de conta o funcionamento dos CACONS. 

O SR. DES. ALBERTO VILAS BOAS - De acordo. 

SÚMULA: DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0142.08.020911-7/001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS 

NÚMERO DO PROCESSO: 1.0142.08.020911-7/001(1)

RELATOR: MANUEL SARAMAGO 

RELATOR DO ACÓRDÃO: MANUEL SARAMAGO 

DATA DO JULGAMENTO: 11/12/2008

DATA DA PUBLICAÇÃO: 10/02/2009 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - CONSTITUCIONAL - SAÚDE -
TRATAMENTO FARMACÊUTICO - TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO.
Inexistindo prova inequívoca da verossimilhança das alegações, indefere-se tutela antecipada, por
meio da qual pretende o autor o fornecimento de medicamentos, se há no Sistema Único de Saúde
outros fármacos, de cuja comprovação de ineficácia não se desincumbiu o autor. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0142.08.020911-7/001 - COMARCA DE
CARMO DO CAJURU - AGRAVANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS - AGRAVADO(A)(S):
JOÃO BRUNO RABELO DA FONSECA REPRESENTADO(A)(S) P/ MÃE CARMEM DE
LOURDES FONSECA - RELATOR: EXMO. SR. DES. MANUEL SARAMAGO 

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª 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, EM DAR PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. 

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2008. - DES. MANUEL SARAMAGO - Relator 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

O SR. DES. MANUEL SARAMAGO - CONHEÇO DO RECURSO, pois que
presentes os pressupostos de sua admissão. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão de fls. 52/55-TJ, que,
nos autos da ação cominatória ajuizada pelo agravado, menor impúbere representado por sua mãe,
em face do agravante, deferiu tutela antecipada, determinando o imediato fornecimento do
medicamento "Cortef" - Hidrocortisona -, ao fundamento de que necessário ao tratamento de
Hiperplasia Adrenal Congênita da qual é o autor acometido. 

Da cuidadosa análise dos autos, depreende-se que a r. sentença merece reparo. 

Isso porque, apesar de ser dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde - SUS
-, garantir ao cidadão a prestação de atendimento eficaz relacionado à saúde, não deve o ente
federado ser compelido, "in casu", à prestação da assistência farmacêutica quando não se
demonstra o mínimo de lastro probatório quanto à necessidade do fornecimento do medicamento
e/ou quanto à ineficácia do tratamento até então disponibilizado. 

"In casu", além dos receituários médicos terem sido emitidos por profissional não
credenciado ao SUS, não há qualquer indício de que os medicamentos disponibilizados através
do Programa de Medicamentos Excepcionais, quais sejam: fludrocortisona, ciproterona e
flutamida, são ineficazes ao tratamento da doença que acomete o agravado. 
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Tal prova faz-se necessária para solução do litígio, sem o que não se há falar que
presente prova inequívoca da verossimilhança das alegações. 

Sendo assim, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA, REFORMANDO A
DECISÃO ORA OBJURGADA, INFERIR TUTELA ANTECIPADA. 

Custas "ex lege". 

O SR. DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA - De acordo com o Relator. 

O SR. DES. SILAS VIEIRA - Ouso divergir do eminente Desembargador Relator. 

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de antecipação dos efeitos da
tutela, para que o agravante/réu forneça, de imediato, o medicamento buscado por J. B. R. F.,
representado por sua mãe. 

Pois bem. 

Como sabido, para se antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela, são
necessários dois requisitos: 1º) a prova inequívoca da verossimilhança das alegações; 2º) o
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa
ou o manifesto propósito protelatório do réu. 

Quanto ao primeiro pressuposto, em especial, deve-se entender como a prova que
autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente se a sentença tivesse de ser proferida
no momento em que se examina o pedido de antecipação da tutela. 

Nesse ínterim, se o magistrado se convencer da verossimilhança dos fundamentos
alinhavados pelo autor, vale dizer, se, num primeiro momento, não lhe sobrevierem dúvidas e
diversidade de questionamentos sobre o êxito da demanda, deve-se, por corolário, deferir a
almejada antecipação. 

Na espécie, tenho como evidente o cabimento da antecipação da tutela. 

A prova inequívoca da verossimilhança das alegações do autor/agravado está clara,
pois o direito à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a todas as pessoas
pela Constituição da República de 1988, em seu artigo 196, verbis: 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. 

Nem se esqueça que o artigo 198 do mesmo texto constitucional trata das ações e
serviços públicos de saúde e estabelece, no inciso II, que o atendimento deverá ser integral, com
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízos dos serviços sociais. 

Sobre o tema, oportuna, ainda, a lição do ilustre constitucionalista MANOEL
GONÇALVES FERREIRA FILHO, no sentido de que a proteção à saúde, como prevista no artigo
198, II, da Constituição de 1988, "manda [...] que o atendimento à saúde seja integral, o que
significa, na medida em que as palavras têm valor, que todas as doenças e enfermidades serão
objeto de atendimento, por todos os meios ao dispor da medicina moderna." (In: Comentários à
Constituição Brasileira de 1988. Saraiva, 1995. v.4, p.54-56) 
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Ademais, inexiste prova contundente, ao menos por ora, de que o agravante/réu não
é o responsável pelo fornecimento da medicação, ou de que o medicamento pleiteado pode ser
substituído, com o mesmo efeito, por outros constantes da lista disposta pelo Ministério da Saúde. 

Quanto ao segundo requisito - fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação -, também foi demonstrado, porque, em juízo de cognição sumária, não detectei a
disponibilidade financeira do agravado para custear o tratamento até a solução da lide. 

Portanto, é indispensável o imediato fornecimento gratuito da medicação para o
tratamento da doença Hiperplasia Adrenal Congênita, sob pena de se comprometer a saúde e a
própria vida do autor/agravado. 

Vale, aqui, colacionar julgado do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a
respeito da matéria: 

ADMINISTRATIVO - MOLÉSTIA GRAVE - FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. 1. Esta Corte tem reconhecido que
os portadores de moléstias graves, que não tenham disponibilidade financeira para
custear o seu tratamento, têm o direito de receber gratuitamente do Estado os
medicamentos de comprovada necessidade. Precedentes. 2. O direito à percepção de tais
medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo
direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito
Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organização da seguridade
social, garantindo a "universalidade da cobertura e do atendimento" (art. 194, parágrafo
único, I). 3. A Carta Magna também dispõe que "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. 196), sendo que o "atendimento integral" é
uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198). 4. 'In casu',
não havendo prova documental de que o remédio fornecido gratuitamente pela
administração pública tenha a mesma aplicação médica que o prescrito ao impetrante -
declarado hipossuficiente -, fica evidenciado o seu direito líquido e certo de receber do
Estado o remédio pretendido. 5. Recurso provido" (STJ, RMS 17425/MG, Relatora
Ministra ELIANA CALMON, ac. 22.11.2004) 

Enfatizo, finalmente, que, na análise do pedido de antecipação, deve-se observar,
principalmente, a recomendação do médico que acompanha o agravado, independente de estar,
ou não, cadastrado no SUS. 

Isso porque é ele quem está ao lado do paciente, que conhece seus problemas e
vicissitudes, sendo o profissional que tem condições e sapiência para receitar, em regra, o melhor,
sob a fé de sua profissão. 

Diante do exposto, nego provimento ao recurso. 

Custas, ex lege.

É como voto. 

SÚMULA: DERAM PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. 





DIREITO PÚBLICO: REVISTA JURÍDICA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, n. 1/2, Jan./Dez., 2009

437

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0040.05.032326-6/002 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS 

NÚMERO DO PROCESSO: 1.0040.05.032326-6/002(1)

RELATOR: BRANDÃO TEIXEIRA 

RELATOR DO ACORDÃO: BRANDÃO TEIXEIRA 

DATA DO JULGAMENTO: 03/03/2009

DATA DA PUBLICAÇÃO: 18/03/2009 

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A
PORTADORES DE CIRROSE BILIAR. SUS. DIREITO COLETIVO E INDISPONÍVEL.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE COMPELIR O ESTADO
DE MINAS GERAIS A ADQUIRIR O MEDICAMENTO URSACOL. ADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL. IMPLETEMENTAÇÃO EM CONCRETO DO
DIREITO Á SAUDE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.REFORMAR, EM PARTE, A
SENTENÇA, PARA LIMITAR O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO URSACOL
APENAS AO INTERESSADO, INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL PELO AUTOR. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0040.05.032326-6/002 - COMARCA DE ARAXÁ -
APELANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. BRANDÃO TEIXEIRA 

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª 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
PARCIAL. 

Belo Horizonte, 03 de março de 2009. DES. BRANDÃO TEIXEIRA - Relator 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

O SR. DES. BRANDÃO TEIXEIRA - Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de f. 211/217, pela qual o ilustre juiz sentenciante julgou procedente o pedido
formulado na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA aforada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra o ESTADO DE MINAS GERAIS. Determinou-se o
fornecimento, mediante prescrição médica, do medicamento Urcasol, à pessoas portadora de
Cirrose Biliar Primária. 

Inconformado, o Estado de Minas Gerais interpôs apelação cível às f. 255/284.
Preliminarmente, o recorrente suscitou a ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público
Estadual. Posteriormente, pugnou pela impossibilidade de utilização da ação civil pública para a
defesa de interesse meramente individual, ocorrendo, no seu entendimento, a inadequação da via
eleita. No mérito, informou que: 

"Em razão da constante alteração da demanda da população, o rol de medicamentos
excepcionais padronizados é sempre readaptado, incluindo-se os remédios que passaram
a apresentar forte demanda. O programa de Medicamentos Excepcionais existe desde
1993, já tendo sido realizadas muitas inclusões e exclusões. Assim, as Portarias nº
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2.577/06, 1.318/02, 921/02 e 203/05 acresceram novos medicamentos à lista dos
excepcionais, entre os quais não se insere o URSUCOL. 
O medicamento ácido ursodesocicólico não foi padronizado pelo Ministério da Saúde
em sua relação de medicamentos excepcionais (Portarias MS/GM nº 2.577/06, 1318/02,
MS/SAS nº 203/05 - Programa Medicamentos Excepcionais), motivo pelo qual não é
disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde. 
(...) 
Ao Estado de Minas Gerais cumpre apenas o fornecimento aos cidadãos dos chamados
Medicamentos Excepcionais, assim classificados e padronizados pelo Ministério da
Saúde nas Portarias nºs 2.577/06, 921/2002 e 203/2005.". 

Ao final, requereu a exclusão da condenação no pagamento de honorários
advocatícios ou, ad argumentandum, a redução do valor arbitrado. 

O Ministério Público Estadual apresentou contra-razões às f. 313/321, suscitando,
inicialmente, a intempestividade do recurso de apelação e, consequentemente, o não
conhecimento do presente recurso. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso. 

Presentes os requisito e pressupostos de admissibilidade, conhece-se em reexame
necessário e do recurso voluntário. 

Inicialmente, registra-se que, ao contrário dos argumentos deduzidos pelo Órgão
Ministerial, a apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais é tempestiva. 

Restou, inequivocamente, comprovado que a Procuradoria do Estado,
especificamente aquela lotada na Comarca onde tramitou o feito, tomou ciência da decisão que
decidira os embargos declaratórios em 26/09/2007. Ainda que assim não o fosse, a sentença de 1ª
instância deverá ser submetida ao reexame necessário, a teor do disposto no artigo 19, da Lei n.
7.347/85, cumulado com artigo 475, do CPC.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

NÃO ACOLHIMENTO. 

A legitimidade do Ministério Público para propositura das "class actions" deve ser
perquirida à luz dos artigos 127 e 129, III, da CR/88, bem como do art. 1º, da Lei n. 7347/1985. 

Analisando os artigos em comento, tem-se que, no caso dos autos, que versa acerca
de direito à saúde, ainda que restrito àqueles portadores de cirrose biliar, o interesse em questão
pode ser enquadrado entre os coletivos, além de ser evidentemente indisponível, o que autoriza o
ajuizamento da ação civil pública pelo Ministério Público, na forma do art. 1º, IV, da Lei n.
7347/1985. 

Nesse sentido, colaciona-se o aresto in verbis:
"EMENTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO - FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. 
1 - O Ministério Público possui legitimidade para postular, em sede de ação civil pública,
o fornecimento de medicamentos às pessoas carentes, portadoras de doenças graves, eis
que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 
2 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime". 
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal, AG 20040020001738-DF, 5ª Turma Cível, julg.
03/05/2004, Rel. Des. Haydevalda Sampaio, pub. Diário da Justiça do DF de
17/06/2004, p. 48) 
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Assim sendo, ultrapassa-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do
Ministério Público Estadual. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

É cediço que a CF/88 conferiu legitimidade ao Ministério Público para promover
ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos quando existente interesse
social que justifiquem a atuação do parquet.

Com efeito, registra-se que a ação manejada é viável à obtenção do desiderato
pretendido pelo autor, não merecendo acolhida a alegação de inviabilidade da via eleita. 

MÉRITO

O Estado de Minas Gerais insurge-se contra a sentença de 1ª instância que determinou
o fornecimento do medicamento URSACOL aos pacientes portadores de Cirrose Biliar, em
quantidade necessária, mediante prescrição médica. 

O direito público subjetivo à saúde constitui prerrogativa jurídica indisponível que a
Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. 

A prestação da saúde um dever do Estado, devendo ele, para tanto, valer-se de
políticas sociais e econômicas, a fim de oferecer os medicamentos necessários aos tratamentos
médicos/hospitalares dos cidadãos. Quando se defende o direito à saúde, protege-se, por
conseqüência, a principal objetividade jurídica de nosso ordenamento, a vida humana. 

Vale ainda dizer que, em relação à divisão das competências constitucionais
vinculadas à saúde pública, pode-se dizer que a União e os Estados cooperam técnica e
financeiramente e os Municípios, mediante descentralização (Lei Federal nº 8.080 de 19 de
setembro de 1990, art. 7º, IX), executam os serviços, prestando atendimento direto e imediato aos
cidadãos (vide art. 30, VII da Constituição da República). 

A teor da legislação retro mencionada, in casu, ainda que o medicamento pleiteado
não esteja incluído no rol daqueles padronizados pelo Ministério da Saúde, os relatórios médicos
e informações técnicas que acompanham a inicial impõem a procedência do pedido e,
consequentemente, o fornecimento do medicamento pleiteado. 

Posto à mostra o direito postulado, baseado nas fundamentações constitucionais e
legais retro, conclui-se que o Estado deve assegurar o recebimento do medicamento necessário ao
tratamento recomendado por médico do Sistema Único de Saúde, pelo tempo necessário,
conforme indicado no receituário médico. 

Demais disso e em atenção à reserva do possível, a nota fiscal de f. 25 revela que o
medicamento Ursacol não pode ser considerado como de alto custo. Assim sendo, a procedência
do pedido é medida que se impõe, restando ao Estado de Minas Gerais o fornecimento da
medicação pleiteado á Willian de Araújo Rodrigues, bem como aos demais portadores de Cirrose
Biliar, mediante prescrição de médico conveniado à Rede Pública de Saúde. 

Porém, no que tange à imposição de fornecimento do medicamento a todos que dele
necessitarem, não há nos autos comprovação de que o Estado tenha negado a outras pessoas o
fornecimento do medicamento Ursacal. 

Em hipóteses idênticas, tenho me manifestado pela impossibilidade de se impor



JURISPRUDÊNCIA

440

previamente ao Estado a obrigação de fornecimento a qualquer e eventual necessitado sob pena
de também se preparar para o fornecimento de tal medicamento ou de outros a quem
eventualmente deles necessita, daí resultando também a obrigação da compra de medicamentos,
sem que se saiba a real demanda deles. Aí seria, data vênia, intolerável a ingerência do Judiciário
em questões sob a administração do Executivo, além do risco do desperdício de verbas públicas. 

Melhor que se limite a procedência do pedido, tão somente, para determinar o
fornecimento do medicamento apenas a Willian de Araújo Rodrigues.

Por último, no que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em
R$2.000,00, tem-se que esta quantia atende ao disposto no artigo 20, §4º, do CPC, mormente por
se apresentar quantia equânime, estabelecida em consonância com os seguintes critérios: Tempo
de duração da demanda, lugar de tramitação da ação, relevância jurídica da lide. 

CONCLUSÃO

Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO,
para, reformando em parte a sentença, limitar o fornecimento do medicamento apenas a Willian
de Araújo Rodrigues 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): CAETANO LEVI
LOPES e AFRÂNIO VILELA. 

SÚMULA: DERAM PROVIMENTO PARCIAL. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0223.07.235867-2/001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS 

NÚMERO DO PROCESSO: 1.0223.07.235867-2/001(1)

RELATOR: ALBERGARIA COSTA 

RELATOR DO ACÓRDÃO: ALBERGARIA COSTA 

DATA DO JULGAMENTO: 12/03/2009

DATA DA PUBLICAÇÃO: 08/05/2009 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. O fornecimento de medicamentos em sede de antecipação de tutela
depende da demonstração, por meio de prova inequívoca, de que o remédio pretendido e não
fornecido pelo Estado é o único capaz de oferecer tratamento adequado à doença que acomete a
parte.Recurso conhecido e provido. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0223.07.235867-2/001 - COMARCA DE
DIVINÓPOLIS - AGRAVANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS - AGRAVADO(A)(S): EUNICE
MARIA PINTO - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. ALBERGARIA COSTA 

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª 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, EM DAR PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

Belo Horizonte, 12 de março de 2009.  - DESª. ALBERGARIA COSTA - Relatora 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

A SRª. DESª. ALBERGARIA COSTA - Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls.97/98-TJ que deferiu o requerimento de tutela antecipada formulado e
determinou que o Estado de Minas Gerais e o Município de Divinópolis forneçam à agravada o
medicamento "Etarnecepte (Enbrel)" ou seu genérico. 

Em suas razões recursais, o agravante sustentou que não há prova da verossimilhança
das alegações da agravada e nem de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Argumentou que o medicamento pretendido não é fornecido pelo SUS para
tratamento da doença que acomete a agravada. 

Pediu a reforma da decisão. 

O cumprimento da decisão agravada foi suspenso a fls.114/115-TJ. 

Foi formulado pedido de reconsideração, indeferido a fls. 125-TJ. 

Intimada, a agravada apresentou resposta e juntou documentos (fls. 122/130). 

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, tendo em vista a inexistência de
interesse público primário - direito indisponível - a que alude o artigo 82, III, do Código de
Processo Civil. 



JURISPRUDÊNCIA

442

É o relatório. 

Conhecido o recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. 

O objeto do presente recurso cinge-se à possibilidade de deferimento da tutela
antecipada para o fornecimento do medicamento "Etarnecepte (Enbrel)" ou seu genérico para
tratamento de "Espondilite Anquilosante" (fls. 24-TJ). 

Como se sabe, as políticas públicas devem ser criadas e implementadas para atender
às necessidades da população. Os governantes, enquanto detentores de mandato eletivo, definem
a forma de alocação dos recursos escassos, segundo uma ordem de prioridade por eles
determinada. 

No entanto, tais prioridades devem se coadunar com os objetivos definidos na
Constituição Federal. 

O artigo 196 da CF/88 dispõe que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado,
o que empresta validade ao argumento da agravante de que os entes públicos são obrigados a
disponibilizar todos os medicamentos necessários para a manutenção da saúde de seus cidadãos. 

Mas a concessão de tutela antecipada depende da existência de prova inequívoca, que
conduza ao convencimento da verossimilhança das alegações trazidas. 

No caso em apreço, não existem provas robustas que demonstrem a eficácia do
medicamento pretendido pela agravada - ou de seu genérico - em detrimento dos demais remédios
fornecidos gratuitamente pelo Estado. 

Registre-se que a agravada poderá provar, no curso da ação, a existência do direito
invocado. Contudo, a prova documental até aqui produzida não permite que a liminar seja
concedida. 

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e
indeferir a tutela antecipada em relação ao agravante. 

Custas recursais pela agravada, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 12 da
Lei n.º 1.060/50. 

É como voto. 

O SR. DES. KILDARE CARVALHO - Peço vênia à eminente Desembargadora
Relatora, para dela divergir, eis que tenho posicionamento diverso já sedimentado a respeito da
questão ora em exame. 

Observa-se que a questão posta nos autos se refere ao deferimento de antecipação de
tutela pleiteada pela agravada na ação ordinária por ela ajuizada em desfavor do Estado de Minas
Gerais, visando o fornecimento dos medicamentos Entarnecepte (Enbrel) ou seu genérico, para
tratamento da doença de que padece. 

Assim, a análise da pretensão recursal passa, necessariamente, pelo exame dos
requisitos da tutela antecipada, a teor do que dispõe o art.273 do CPC. 

Com efeito, o art. 273 do CPC, permite ao magistrado que entregue ao autor, total ou
parcialmente, a própria pretensão deduzida em juízo ou seus efeitos, desde que presentes os
requisitos impostos pelo comando legal. 
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Imperioso se faz repetir, no entanto, que, não obstante vise a medida antecipatória a
realização de imediato da pretensão, concedendo provisoriamente o exercício do próprio direito
pleiteado pelo autor, para que tal ocorra, não se pode esquecer que a lei exige a ocorrência de
certos requisitos, como se depreende da leitura do art. 273 do CPC. 

Com efeito, o supracitado dispositivo legal sujeita o provimento antecipatório à prova
inequívoca para que o julgador tenha o convencimento da verossimilhança da alegação, além do
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Tal exigência significa que a mera
aparência não basta e que a verossimilhança que o preceito requer vai além do fumus boni iuris
que as ações cautelares exigem. 

Por outro lado, há de se ressaltar também que o juiz não está obrigado a conceder a
antecipação da tutela, já que se trata de uma deliberação meramente facultativa diante dos
elementos objetivos da prova exibida com a inicial. 

Dito isto, no caso em comento, não vejo presentes elementos, neste agravo, capazes
de modificar a decisão primeva que deferiu a medida antecipatória à agravada. 

É que, como se vê do processado, a verossimilhança da alegação restou incontestável,
podendo ser aferida de plano, nos moldes exigidos pela lei. 

Com efeito, dispõe o art. 196 da Constituição Federal, que a saúde é direito de todos
e dever do Estado, que deverá garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e outros agravos. 

Também é certo que o SUS está organizado descentralizadamente, estabelecendo o
legislador ordinário um conjunto de atribuições a serem exercidas em cada nível de gestão, cabendo
ao Estado, "gerir o fundo especial de reserva de medicamentos essenciais" (art.190, XI da CE). 

É de se frisar, outrossim, que as ações e serviços na área da saúde têm por diretriz o
atendimento integral do indivíduo, onde se inclui, sem sombra de dúvida, o fornecimento do
medicamento necessário à preservação da saúde e da vida, ainda que não padronizado pelo
Ministério da Saúde. 

Destarte, sendo a saúde direito de todos, e dever do Estado prestá-la de maneira
adequada, não se pode permitir uma situação em que o portador de uma doença grave, como é o
caso da agravada, não receba o tratamento compatível. A alegada falta de previsão do
medicamento na listagem do SUS, neste contexto, não pode servir de argumento para que o ente
público não assuma a sua responsabilidade, sobretudo pelo fato de ter o médico indicado a
possibilidade de substituição das drogas pela fórmula genérica. 

Desta forma, constata-se a relevância dos fundamentos invocados, aptos a autorizar a
concessão da tutela antecipada, merecendo integral confirmação a decisão proferida pelo
magistrado de origem. 

Por outro lado, também configurado, na hipótese, o risco de lesão grave ou de difícil
reparação, já que a saúde, bem maior a ser preservado, poderá ser seriamente afetada, levando até
mesmo à morte. 

Por todo o exposto, renovando a vênia à eminente Desembargadora Relatora, nego
provimento ao recurso, mantendo a tutela antecipada rogada. 

O SR. DES. MANUEL SARAMAGO - De acordo com a Relatora. 

SÚMULA: DERAM PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0024.08.172911-3/001 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

NÚMERO DO PROCESSO: 1.0024.08.172911-3/001(1)

RELATOR: EDUARDO ANDRADE 

RELATOR DO ACÓRDÃO: EDUARDO ANDRADE

DATA DO JULGAMENTO: 09/06/2009

DATA DA PUBLICAÇÃO: 23/06/2009 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO - PREJUDICADO O RECURSO. - Se o objeto da pretensão do agravante consiste na
autorização judicial para que não seja obrigado a apresentar relatório médico de paciente, ao
fundamento do dever de resguardo do sigilo médico, mas, em virtude de acordo realizado durante
o trâmite do recurso, o documento foi apresentado, sendo, inclusive, juntado aos autos, a decisão
a ser proferida no agravo não terá mais eficácia, devendo ser julgado prejudicado frente à perda
superveniente do seu objeto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0024.08.172911-3/001 - COMARCA DE
BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): IPSEMG - AGRAVADO(A)(S): MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - AUTORID COATORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE M.GERAIS - RELATOR:
EXMO. SR. DES. EDUARDO ANDRADE 

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª 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 JULGAR PREJUDICADO
O RECURSO. 

Belo Horizonte, 09 de junho de 2009. 

DES. EDUARDO ANDRADE - Relator 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

O SR. DES. EDUARDO ANDRADE: 

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida às fls. 111/114,
TJ, que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo IPSEMG nos autos do Mandado de
Segurança, objetivando fosse-lhe autorizado o não envio ao Promotor de Justiça, Dr. Bruno
Alexander Vieira Soares, do relatório médico do paciente Danilo de Paula Salazar Lacerda, bem
como de quaisquer outros relatórios de pacientes internados em suas unidades hospitalares, sem
que se configure crime de desobediência, exceto nas hipóteses permissivas da Resolução nº
1.638/02 do Conselho Federal de Medicina. 

A douta Juíza a quo entendeu que o direito líquido e certo da autarquia em resguardar
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o sigilo médico ainda não se mostrava manifesto nos autos, devendo, assim, ser melhor analisado
com as informações da autoridade coatora. Consignou S. Exa. que o interesse particular cede
diante do interesse público ou por requisição judicial; que é preciso aferir qual a finalidade da
requisição dos relatórios médicos, uma vez que o sigilo não é absoluto; e, por fim, que não se sabe
se os documentos requisitados contam com a anuência do próprio paciente. (fls. 111/114, TJ) 

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que: 

1. possui direito líquido e certo de não fornecer relatórios e prontuários médicos a
terceiros, ainda que a representante do Ministério Público, em razão do dever de sigilo
médico, salvo nas hipóteses excepcionadas na Resolução nº 1.605/02, do Conselho
Federal de Medicina. Invoca nesse sentido, o art. 5º, X, da CF; art. 21, do CC/02; arts.
11, 102 e 117, do Código de Ética Médica - Resolução do Conselho Federal de
Medicina nº 1.246/88; a Resolução nº 1.605/02, do Conselho Federal de Medicina; a
Instrução nº 153/85, da Corregedoria de Justiça do TJMG; e, por fim, precedentes
jurisprudenciais; 

2. apenas podem ser fornecidos os documentos a terceiro com autorização do paciente
ou seu representante legal; ao próprio paciente; aos Conselhos Federal e Regional de
Medicina, quando requisitado; e para defesa judicial do médico, porém mantido o
segredo de justiça, hipóteses que, contudo, não foram demonstradas pelo Ministério
Público na espécie, nem mesmo após envio de ofício pela autarquia ao Parquet; 

3. o ofício encaminhado à autarquia pelo Representante do Ministério Público,
contendo requisição de relatórios de pacientes médicos, no prazo de 10 dias, sob pena
de configuração de crime de desobediência, representa ato ilegal e abusivo, tendo em
vista o sigilo médico que acoberta os documentos pretendidos; 

4. era imprescindível que o Parquet providenciasse, junto ao paciente ou seu
representante legal, autorização para o fornecimento do respectivo prontuário médico,
para que não se afrontasse o sigilo; 

5. o atendimento da requisição do Ministério Público pela autarquia poderá levá-la a
ser demandada, futuramente, em ações judiciais, inclusive com pedido de condenação
no pagamento de indenizações por danos morais, além de custas e honorários
advocatícios, onerando, assim, o erário público, o que denota a presença do risco de
lesão irreparável ou de difícil reparação, autorizando a concessão da medida liminar. 

Pugna, portanto, pelo provimento do recurso, para se deferir a liminar requerida. 

Às fls. 125, TJ, deferi o pedido de tutela antecipada recursal, para deferir a liminar
pleiteada no Mandado de Segurança. 

Devidamente intimado, o agravado apresentou resposta ao recurso (fls. 154/179, TJ),
pugnando pelo seu desprovimento. Noticia a realização de reunião na Promotoria de Justiça com
a presença do Procurador e do Diretor do IPSEMG, oportunidade em que acordaram os
participantes que seriam enviados àquela Promotoria os documentos solicitados por meio de
ofícios, assumindo, assim, o Ministério Público, o dever de sigilo das informações neles
constantes. Juntou documentos de fls. 180/202, TJ. 

Instado a se manifestar acerca da possível perda do objeto do recurso (fls. 203, TJ), o
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IPSEMG informou ser apenas provisório o acordo realizado, pelo que se fazia necessário o
julgamento do mérito recursal, de forma a solucionar o impasse de forma definitiva (fls. 206/207, TJ).

Remetidos os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, o i. representante do
Ministério Público, Dr. Ricardo Emanuel S. Mazzoni, opinou pelo desprovimento do recurso,
ante a ausência dos requisitos legais, necessários ao deferimento da medida liminar. 

PRELIMINAR DE OFÍCIO - PERDA DO OBJETO 

Compulsando os autos, verifico que o pedido liminar do Mandado de Segurança foi
formulado nos seguintes termos: 

"Ante o exposto, requer o impetrante: 

a) a concessão liminar da segurança para autorizar o IPSEMG a não enviar ao
Promotor de Justiça, Dr. Bruno Alexandre Vieira Soares relatório médico do paciente
Danilo de Paula Salazar Lacerda, ou quaisquer outros referentes a pessoas internadas
em suas unidades hospitalares, exceto nas hipóteses permissivas da Resolução nº
1.638, de 10 de julho de 2002 do Conselho Federal de Medicina (art. 7º, I, da Lei nº
1.533/1951); (grifei e destaquei) (fls. 36, TJ) 

Quanto ao pedido em negrito, por se referir a situação hipotética, em tese, não é
amparável por mandado de segurança, pela simples razão de que não é hábil a ensejar lesão, por
si só, a qualquer direito individual. 

E, como cediço, "o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato
ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e
certo do impetrante." (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança (...). São Paulo:
Malheiros, 2004. p. 39) 

Mais a mais, conforme se observa do trecho em negrito, o pedido não apresentou os
contornos mínimos necessários à sua precisa identificação. Sendo assim, inarredavelmente,
sequer se pode cogitar da existência de direito líquido e certo ao seu acolhimento, uma vez que -
novamente na lição de HELY LOPES MEIRELLES - "direito líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração." (In: Mandado de segurança (...). São Paulo: Malheiros, 2004. p. 36) (destaquei) 

Forçosa, portanto, a conclusão de que descabe a via do mandado de segurança para o
fim pretendido pelo impetrante, em negrito. 

Doutro norte, quanto ao outro pleito, acima grifado, verifico que se operou a perda
superveniente do seu objeto, não obstante, data venia, a manifestação do agravante de fls.
206/207, TJ. 

É que os receituários e relatórios médicos (fls. 187/190 e 202, TJ) do paciente Danilo
de Paula Salazar Lacerda, especificamente apontado pelo IPSEMG, já foram apresentados ao órgão
Ministerial, em decorrência de acordo realizado entre as partes, em reunião noticiada às fls. 178, TJ. 

Sendo assim, impende reconhecer a perda superveniente da utilidade do provimento
jurisdicional requerido. 

Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO O RECURSO. 
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Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): GERALDO
AUGUSTO e VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE. 

SÚMULA :       JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.06.071717-0/002 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS 

NÚMERO DO PROCESSO: 1.0024.06.071717-0/002(1)

RELATOR: EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS 

RELATOR DO ACORDÃO: EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS 

DATA DO JULGAMENTO: 06/03/2009

DATA DA PUBLICAÇÃO: 24/03/2009 

EMENTA: Uma vez demonstrado que a atuação do policial militar se deu no estrito
cumprimento de um dever legal, não pode ao Estado ser imputada qualquer responsabilidade, na
medida em que não houve excesso, e a atuação normal do policiamento e o exercício regular de
um dever não pode dar ensejo à responsabilização do Estado. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.06.071717-0/002 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - APELANTE(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA VIANA - APELADO(A)(S):
BRUNO BATISTA MIRANDA, ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES.
EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS 

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª 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 NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 06 de março de 2009. - DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS
- Relator 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

O SR. DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS - Presentes os pressupostos
próprios exigidos, conheço do recurso. 

Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais movida por Paulo
Henrique da Silva Viana em face do Estado de Minas Gerais, onde o autor pretende se ver
ressarcido dos danos que afirma ter experimentado em razão da morte de seu filho Rafael Gomes
da Silva que foi alvejado por arma de fogo disparada pelo policial militar Bruno Batista de
Miranda em 28/10/2005, na cidade de Coronel Fabriciano/MG. 

Através da sentença de fls. 525/532, restou julgada improcedente tanto a ação, quanto
a denunciação da lide apresentada pelo réu em face do policial militar antes referido. 

Não se conformando, apelou o autor às fls. 535/545, pretendendo a reforma da
decisão primária pelas razões ali expendidas. 

Como se sabe, a CF, em seu art. 37, § 6º, adotou a responsabilidade civil objetiva da
Administração Pública, sob a modalidade do risco administrativo. 

Desta forma, como adverte o Hely Lopes Meirelles "o constituinte estabeleceu para
todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o
dano causado a terceiros, por seus servidores, independentemente da prova de culpa no



JURISPRUDÊNCIA

450

cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela
atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados". (In: Direito administrativo brasileiro.
21.ed. Malheiros, p. 565). 

No caso em apreço, pela análise que faço das provas carreadas ao processo, assim
como o magistrado primário não antevejo qualquer excesso na atuação do policial militar
denunciado à lide. 

Na verdade, o que as provas dos autos demonstram é que sua atuação foi motivada
pela ilegal e infeliz atitude do filho do ora apelante, que de arma em punho, tentou assaltar o
estabelecimento comercial onde se deu o infausto. 

Essa é a conclusão a que chego após profunda análise de todo o conjunto probatório
dos autos, notadamente o boletim de ocorrência de fls. 15/18 que goza de presunção relativa de
veracidade e que não foi, em momento algum, desnaturado pelas demais provas carreadas ao
processo. Ao contrário, como bem realçado na sentença, os depoimentos colhidos durante o
inquérito policial corroboram a versão constante do referido boletim de ocorrência. 

Dessa forma, como o agente estatal não se houve com excesso, inexiste no caso o
dever de reparação por parte do Estado. 

Isso porque, como adverte Rui Stocco, em sua obra "Responsabilidade civil e sua
interpretação jurisprudencial", ed. Revista dos Tribunais, 2.ed., p. 377/378: 

"Ao policial civil ou militar, como agente da Administração Pública e responsável pela
polícia preventiva e repressiva, cabe zelar pela ordem e sossego públicos e pela
incolumidade dos cidadãos. 

No exercício desse mister lhe são concedidas algumas franquias, como uso de armas de
fogo, algemas e outros apetrechos sem os quais não poderá bem cumprir o seu 'munus'
e combater a criminalidade. 

Porém, não é detentor de salvo-conduto que lhe permita tudo, nem lhe foi concedido
direito à indenidade. 

O exercício regular desse direito não passa pelo abuso, nem se inspira no excesso ou
desvio do poder conferido. 

Visando expor a questão relativa ao abuso René de Page inicia por assentar que o
exercício dos direitos é condicionado a certas regras fundamentais de polícia jurídica.
Sem dúvida que todo direito enseja uma faculdade ou prerrogativa ao seu titular, mas ao
mesmo tempo reconhece que tal prerrogativa deve ser exercida na conformidade do
objetivo que a lei teve em vista ao concedê-la ao indivíduo. (Traité elementaire, vol. I,
ns. 111-112) 

Essa questão relativa ao limite do exercício do direito, além do qual poderá ser abusivo,
quer dizer, a linha divisória entre o poder concedido e o poder excedido, constitui a
essência da teoria do abuso de direito." 

Uma vez, portanto, que o policial militar agiu no estrito cumprimento do dever legal,
não pode ao Estado ser imputada qualquer responsabilidade, na medida em que não houve
excesso, e a atuação normal do policiamento e o exercício regular de um dever não pode dar
ensejo à responsabilização do Estado. 

A conduta do policial militar, assim, foi legítima, constituindo um dever de agir,
inerente ao poder de polícia que, nada mais é do que as duas faces de uma mesma moeda: poder
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para o desempenho das atribuições do agente público e dever em relação à coletividade,
porquanto quem estiver investido está vinculado, tem obrigação de cumpri-lo. Do contrário, a
polícia estaria impedida de agir no combate ao crime. 

A acobertar este entendimento, tenha-se o seguinte precedente relatado pelo i. Des.
Célio César Paduanni: 
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR
AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS POR POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL ENTRE O ATO LESIVO E EVENTO DANOSO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
1. A culpa exclusiva da vítima exclui a relação de causalidade entre o comportamento estatal e o evento
lesivo, afastando a obrigação deste em indenizar o dano. 2. Desprovimento do recurso." (apel. cível nº
211.354-6, Comarca de Itapajipe/MG) 

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): WANDER
MAROTTA e HELOISA COMBAT. 

SÚMULA: NEGARAM PROVIMENTO. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.06.215743-3/001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS 

NÚMERO DO PROCESSO: 1.0024.06.215743-3/001(1)

RELATOR: MAURO SOARES DE FREITAS 

RELATOR DO ACÓRDÃO: MAURO SOARES DE FREITAS 

DATA DO JULGAMENTO: 06/03/2008

DATA DA PUBLICAÇÃO: 28/03/2008 

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DE PERITO -
PRESCRIÇÃO AFASTADA - DECRETO Nº 20.910/32 - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - NULIDADE DO PROCESSO - EXTINÇÃO -
PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA REFORMADA. A decisão que arbitra os
honorários periciais é título executivo somente perante as partes que compunham a relação
processual, sendo indevido cobrar do Estado, pela via executiva, se o mesmo não participou do
feito, sob pena de infringência ao art. 472 do CPC. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.06.215743-3/001 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - APELANTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADO MINAS GERAIS -
APELADO(A)(S): FRANCISCO MARÇAL JÚNIOR - RELATOR: EXMO. SR. DES. MAURO
SOARES DE FREITAS 

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª 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, 06 de março de 2008. - DES. MAURO SOARES DE FREITAS -
Relator 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

O SR. DES. MAURO SOARES DE FREITAS - Presentes os pressupostos
processuais de admissibilidade, conheço do apelo. 

Informam os autos que Francisco Marçal Júnior propôs ação de execução por título
judicial em face do Estado de Minas Gerais, no intuito de receber o valor dos honorários periciais
arbitrados em processo cuja parte requerente se encontrava sob o pálio da justiça gratuita. 

Opostos embargos de devedor, sustentou o ente federativo a prescrição da pretensão
executória e a nulidade da execução, por ausência de título executivo, entendendo o i. Juiz
primevo pela improcedência dos embargos, ensejando o manejo deste recurso. 

Inicialmente, cumpre rejeitar a questão prejudicial devolvida no apelo, pois, como
cediço, a prescrição das ações em que devedora a Fazenda Pública é regida por norma específica,
qual seja, do Decreto nº 20.910/32, que estabelece ser este prazo qüinqüenal, como segue: "Art.
1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram". 
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Portanto, mesmo que se adote como marco inicial para contagem do prazo a data da
entrega do laudo pericial, informada pelo apelante, 06/10/2003, ainda assim não haveria se falar
em prescrição. 

Adentrando-se ao mérito propriamente dito, observa-se que a controvérsia repousa na
possibilidade de se propor diretamente a ação executiva, servindo-se o perito judicial da decisão
do juiz que arbitra os honorários periciais como título executivo, matéria sobre a qual tive
oportunidade de me manifestar como revisor nos autos da Apelação Cível nº. 1.0024.06.989382-
4/001, relatada pela eminente Desembargadora Maria Elza, tendo aderido ao voto condutor que
entendeu pela inadequação da via eleita pelo profissional. 

É que o título executivo existe, mas tão somente para as partes que integraram a lide
onde prestado o serviço e fixados os honorários do expert, sendo indevido cobrar do Estado, pela
via executiva, quando o mesmo é parte estranha ao feito, não tendo, sequer, ciência da dívida, sob
pena de infringência ao art. 472 do CPC. Deve, portanto, o interessado, valer-se da via
administrativa ou, se preferir, do processo de conhecimento, para alcançar sua pretensão. 

E nem se diga que o art. 585, inc. VI do CPC garantiria o direito invocado pelo
recorrido, porquanto, como já dito, o Estado não compunha a relação processual em que
aprovados judicialmente os honorários. 

Nesse norte, a propósito da jurisprudência colacionada pelo recorrido, f. 59/64,
também da lavra da Desembargadora Maria Elza, em que votei de acordo com a relatora, impende
esclarecer que se trata de hipótese diversa, porquanto a ação proposta naqueles autos foi a
monitória, adequada à espécie. 

Ademais, vale ressaltar, não se está a discutir o direito do apelante aos honorários
periciais, os quais, em princípio, devem ser arcados pelo ente federativo. A presente decisão, na
verdade, importa em declarar a impropriedade da via eleita e sua conseqüente nulidade, porquanto
a dívida ainda não se mostra exigível pela via executiva, por ausência de título oponível ao
Estado, nos termos dos arts. 586 e 618, I do CPC. 

Forte em tais argumentos, dou provimento ao apelo, para reformar a r. decisão
hostilizada, julgando procedentes os embargos de devedor e extinguindo a execução em apenso,
por ausência de título executivo, nos moldes do art. 267, IV do CPC, condenando o exeqüente ao
pagamento das custas processuais, inclusive recursais, e honorários advocatícios, os quais fixo em
R$ 500,00 (quinhentos reais), atendidas as disposições do art. 20, §4º do CPC. 

É como voto. 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): DORIVAL
GUIMARÃES PEREIRA e MARIA ELZA. 

SÚMULA: DERAM PROVIMENTO. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0024.04.357098-5/004 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

NÚMERO DO PROCESSO: 1.0024.04.357098-5/004(1)

RELATOR: NEPOMUCENO SILVA 

RELATOR DO ACÓRDÃO: NEPOMUCENO SILVA 

DATA DO JULGAMENTO: 11/09/2008

DATA DA PUBLICAÇÃO: 19/09/2008 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AÇÃO
POPULAR - QUESTÃO FÁTICO-AMBIENTAL - COMPLEXIDADE RECONHECIDA -
PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - HONORÁRIOS PERICIAIS -
ADIANTAMENTO PELOS AUTORES - DESCABIMENTO - IMPOSIÇÃO DESSE ÔNUS
FINANCEIRO AO RÉU - INADMISSIBILIDADE - PAGAMENTO AO FINAL. Na ação civil
pública e na ação popular, não se exige dos autores o adiantamento dos honorários periciais,
devendo, eventual antinomia, resolver-se pelo critério da especialidade (LACP, art. 18) e pelo
caráter difuso-contitucional (CF, art. 225). Como, no caso, restou reconhecida a
imprescindibilidade da prova técnica, face à complexidade da questão fático-ambiental, tal
benefício não traduz a automática transferência desse ônus financeiro ao réu, devendo o
adimplemento ocorrer a final. 

AGRAVO N° 1.0024.04.357098-5/004 - COMARCA DE BELO HORIZONTE -
AGRAVANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS - AGRAVADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO MINAS GERAIS, MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A - MBR,
FERNANDO DAMATA PIMENTEL, INACIO PEREIRA GARDA JUNIOR, MUNICÍPIO BELO
HORIZONTE, RICARDO CARVALHO SANTIAGO E OUTRO(A)(S), FUNDAÇÃO
ESTADUAL MEIO AMBIENTE FEAM - RELATOR: EXMO. SR. DES. NEPOMUCENO SILVA 

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª 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, EM
PARTE, AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2008. DES. NEPOMUCENO SILVA - Relator 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

O SR. DES. NEPOMUCENO SILVA - Trata-se de recurso contra decisão
interlocutória (f. 122-129-TJ), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública
e Autarquias, da Capital, nos autos de ação civil pública (0024.04.357098-5) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais (apelado) em face do Estado de Minas Gerais
(agravante), da MBR - Minerações Brasileiras Reunidas S/A, de Fernando Pimentel, de Inácio
Pereira Garda Júnior, e do Município de Belo Horizonte (agravados), que atraiu as ações conexas
(ação civil pública n. 0024.06.267989-9 e ação popular n. 0024.03.187522-2), mencionadas à f.
02-TJ, a qual, dentre outras providências, deferiu a prova pericial e determinou, em conseqüência
que as "custas" respectivas sejam suportadas pelo Estado de Minas Gerais. 
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Sustenta o agravante, em síntese: que o Ministério Público, nas demandas em que
figura como autor, mesmo na ação civil pública por ele ajuizada, fica sujeito à exigência do
depósito prévio referente aos honorários periciais, a qual se aplica à Fazenda Pública; que os
autores, em ação popular, também devem adiantar os honorários de perito, quando requererem tal
prova técnica; que a dispensa do adiantamento de honorários periciais, nas ações civil pública e
popular, não o reflui ao Estado (réu); que, se necessário, cabe ao juiz substituir o expert, se este
aceitar receber honorários, ao final. 

Conferi seguimento ao agravo, onde deferi o colimado efeito suspensivo (f. 199-TJ). 

Os agravados - Minerações Brasileiras Reunidas - MBR, Fernando Damata Pimentel,
Inácio Pereira Garda Júnior, Município de Belo Horizonte e Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM - deixaram fluir in albis o prazo de resposta (f. 370-TJ). 

Os demais agravados - Ricardo Carvalho Santiago, Gustavo Tostes Gazzinelli, Otávio
Gonçalves Freitas (f. 207-211-TJ) e o Ministério Público (214-229-TJ) - responderam, em óbvia
informação. 

Opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (f. 372-
384-TJ). 

A hostilizada decisão alcança ações conexas: 

1) ação civil pública (0024.04.357.098-5), ajuizada pelo Ministério Público do Estado
de Minas Gerais em face do Estado de Minas Gerais, Minerações Brasileiras
Reunidas S/A - MBR, Fernando Damata Pimentel e de Inácio Pereira Garda Júnior; 

2) ação civil pública (0024.06.267.989-9), ajuizada pelo Ministério Público do Estado
de Minas Gerais em face das Minerações Brasileiras Reunidas S/A - MBR; 

3) ação popular (0024.03.187.522-2), ajuizada por Ricardo Carvalho Santiago,
Gustavo Tostes Gazzinelli e Otávio Gonçalves de Freitas em face do Estado de Minas
Gerais, Conselho de Política Ambiental - COPAM, Fundação Estadual de Meio
Ambiente - FEAM e Minerações Brasileiras Reunidas S/A - MBR; 

4) e, ainda, a ação cautelar (0024.07.541.179-3), ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais em face de Minerações Brasileiras Reunidas S/A - MBR. 

Chamando esses feitos à ordem, o em. julgador monocrático determinou a conexão,
mas reconheceu a imprescindibilidade da produção de prova pericial, sobretudo para aferir o
verdadeiro impacto ao meio ambiente, face às atividades de mineração efetuadas na Mina de
Capão Xavier. 

Tanto que nomeou perito do juízo, impondo ao Estado de Minas Gerais o
adiantamento dos honorários periciais, posto que os autores da ação civil pública e da ação
popular estariam dispensados dessa obrigação. 

Este é, pois, o cerne da insurgência. 

Não há dúvida que a complexidade da questão fático-ambiental exige a produção da
buscada prova pericial, restando definir, neste perpasso, quanto à atribuição do adiantamento dos
respectivos honorários. 
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A Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos
causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico, estabelece que "nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento
de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da
associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas
processuais" (Art. 18, com redação dada pela Lei nº 8.078/1990). 

Assim, não compete ao Ministério Público, na ação civil pública por ele ajuizada,
adiantar os honorários periciais, porque eventual antinomia resolve-se, no caso, pelo critério da
especialidade (LACP, art. 18) e pelo caráter difuso-contitucional (CF, art. 225). Resta, pois,
expressamente, afastada essa obrigação, porque "A isenção do adiantamento de honorários
periciais é benefício concedido ao autor da ação civil pública" (Assim votei, como Relator, no
proc. n. 1.0035.00.000820-7/001, j. 09/04/2008, dec. unân., DJ 07/05/2008, item 2, em parte).
Nessa parte, não há como prover o agravo. 

Estou, no caso, a seguir, o posicionamento da eg. 2ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça, verbis:

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADIANTAMENTO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DO ART. 18, DA
LEI 7.347/85 - Por expressa determinação legal (art. 18, da Lei 7.347/85), nas ações
civis públicas não há adiantamento de honorários periciais pelo Ministério Público autor.
(STJ, 2ª T., REsp 716939/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 23/10/2007, dec. unân., DJ
10/12/2007, p. 357, item 1). 

Destarte, a ação popular - também direito e garantia fundamental - legitima qualquer
cidadão à sua propositura, visando à anulação de "ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade
de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus
da sucumbência" (CF, art. 5º, LXXIII). 

Este Tribunal, reiterada e univocamente, tem decidido que "O autor da ação popular
está dispensado do adiantamento das custas periciais, nos termos do art. 5º, LXXIII, da
Constituição Federal" (TJMG, 6ª Câm. Cível, Agravo n. 1.0713.05.046990-5/001, Rel. Des.
Antônio Sérvulo, j. 11/09/2007, dec. unân., DJ 25/09/2007). 

Todavia, a isenção dos autores da ação civil pública e da ação popular, no que
concerne ao adiantamento dos honorários periciais, não implica, só por si, na transferência desse
ônus financeiro ao Estado de Minas Gerais (réu), devendo o julgador viabilizar a realização da
prova técnica - reconhecidamente imprescindível - substituindo, se caso, o expert nomeado, se ele
não aceitar recebê-los a posteriori. Em qualquer juízo há sempre um desses valorosos
profissionais disposto a isto. 

Ante tais expendimentos, reiterando vênia, dou provimento ao recurso, em parte, para
também isentar o Estado de Minas Gerais (réu-agravante) do adiantamento dos honorários periciais. 

Custas recursais, ex lege. 

É como voto. 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): ANTÔNIO HÉLIO
SILVA e DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA. 

SÚMULA: DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.08.942143-2/001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS 

NÚMERO DO PROCESSO: 1.0024.08.942143-2/001(1)

RELATOR: EDUARDO ANDRADE 

RELATOR DO ACÓRDÃO: GERALDO AUGUSTO 

DATA DO JULGAMENTO: 10/02/2009

DATA DA PUBLICAÇÃO: 27/03/2009 

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - JUSTIÇA
GRATUITA - SEM RESPALDO LEGAL IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO POSTERIOR PELO
ESTADO QUE NÃO FOI PARTE NA LIDE. - Desde que se encontre a parte sob o pálio da
justiça gratuita, está, em princípio, a mesma isenta do adiantamento dos honorários periciais, que,
conforme a iterativa jurisprudência, estão compreendidos no referido benefício (art. 3º, V, da Lei
1.060/50). Assim, tais honorários deverão ser objeto de pagamento ao final da lide, incluídos nos
ônus sucumbenciais devidos pela parte que resultar vencida. E, se vencida a parte que se encontra
sob o pálio da justiça gratuita, esta terá apenas suspensa, provisoriamente, a exigência de tais ônus
(art. 12 da Lei 1.060/50). - Sem respaldo legal processual a imposição posterior a terceiro, no caso
concreto, o Estado de Minas Gerais, estranho à lide entre as partes, de obrigação em pagamento
dos honorários periciais. 

V.V. 

AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM PROCESSO
QUE O LITIGANTE ERA BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO -
DEVER DO ESTADO - ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO LIVRE
ACESSO À JUSTIÇA. - Face à gratuidade de justiça do autor sucumbente da ação popular em
que restaram fixados honorários periciais em favor da autora, deve ser determinado, ao Estado de
Minas Gerais, destinatário da norma constitucional, o pagamento dos honorários periciais. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.08.942143-2/001 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - APELANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): MARIA
ELISA BRASIL VIEIRA DOS SANTOS - RELATOR: EXMO. SR. DES. EDUARDO
ANDRADE - RELATOR PARA O ACÓRDÃO: EXMO SR. DES. GERALDO AUGUSTO 

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª 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, EM DAR PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. 

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2009. - DES. GERALDO AUGUSTO - Relator
para o acórdão. DES. EDUARDO ANDRADE - Relator vencido. 

27/01/2009 - 1ª CÂMARA CÍVEL - ADIADO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.08.942143-2/001 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - APELANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): MARIA
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ELISA BRASIL VIEIRA DOS SANTOS - RELATOR: EXMO. SR. DES. EDUARDO
ANDRADE 

Assistiu ao julgamento, pelo apelante, a Doutora Tereza Cristina B. B. Marcondes. 

O SR. DES. EDUARDO ANDRADE - Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
Maria Elisa Brasil Vieira dos Santos em face do Estado de Minas Gerais, objetivando receber o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativo aos honorários periciais arbitrados em seu favor,
em sede de ação popular em que atuou como perita. 

Adoto o relatório da sentença de origem, acrescentando-lhe que o pedido foi julgado
procedente, para condenar o Estado de Minas Gerais a pagar à apelada a importância de R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.
Por fim condenou o réu ao pagamento das custas e em honorários para a causa fixados em R$
1.000,00 (mil reais), na forma do art. 20, § 4º, CPC (fls. 51-55). 

O apelante recorre, pretendendo a reforma da sentença, aventando, em prejudicial, a
ocorrência da prescrição da pretensão, em razão do disposto no art. 206, §1º, III, do Código Civil.
No mérito, aduz o recorrente que não foi parte na ação que originou os honorários, aventando,
ainda, que somente se se comprovasse o inadimplemento é que a ação de cobrança seria cabível.
Informa a inexistência de dotação orçamentária específica, bem como a impossibilidade de se
transferir ao Estado a obrigação de custear a realização de prova pericial requerida por parte
assistida pela justiça gratuita. 

Contra-razões às fls. 68-74 pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso. 

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. 

De início, cumpre analisar a prejudicial de mérito aventada pelo recorrente,
infirmando a ocorrência de prescrição da pretensão da autora. 

Relativamente à prescrição, em se tratando de entes públicos, é de se observar o
disposto no Decreto Federal nº 20.910, de 06/01/32, in verbis: 

"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim como todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for
a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se

originaram." 

E o art. 2º do Decreto-lei nº 4.597, de 19/08/42, esclareceu o alcance do dispositivo
legal supra transcrito, in verbis: 

"O Decreto 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição qüinqüenal, abrange
as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei
federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os

mesmos." 

Extrai-se desses dispositivos legais, portanto, que qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Pública, seja de qual natureza for, prescreve em 5 (cinco) anos. 

Assim, dúvida não há, in casu, de que a prescrição não atingiu a pretensão da autora,
que teve seu crédito originado após o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários
periciais, ou seja, em 08/08/2006, sendo que a ação foi proposta em 03/03/2008. 
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Quanto ao mérito propriamente dito, infere-se dos autos que a autora fora nomeada
perita na ação popular em que Luiz Otavio de Lima Pereira contendia com o DER/MG e o Diretor
do referido instituto. 

Colhe-se, ainda dos autos, que referida ação fora julgada improcedente, sendo o autor
condenado ao pagamento dos honorários periciais em favor da apelada, que restaram fixados no
importe de R$ 5.000,00, tendo a referida decisão transitada em julgado. 

A apelada promove a presente ação em face do Estado, pretendendo a condenação
deste ao pagamento do débito consubstanciado na ação popular em razão de estar o autor da
referida ação litigando sob o pálio da justiça gratuita e, bem assim, sendo dever do Estado a
promoção do acesso ao judiciário, patente sua responsabilidade pela quitação do débito. 

E, neste diapasão, razão efetivamente assiste à apelada. 

Como sabido, o Estado é o responsável pela promoção do acesso à justiça e, bem
assim, se a parte não dispõe de capacidade financeira de arcar com os custos de um processo
judicial, incumbe ao Estado disponibilizar todos os meios necessários a efetivação de seu direito
de ação. 

Deste modo, se a parte litiga sob as benesses da justiça gratuita, é evidente que ao
Estado incumbe o dever de promover sua integral assistência possibilitando a busca pela
efetivação da pretensão da parte reconhecidamente hipossuficiente. 

Neste particular de se ressaltar que o inc. V do art. 3º da Lei 1.060/50 é expresso em
dispor que os honorários periciais são considerados como despesa processual alcançada pelos
benefícios da assistência judiciária. Verifica-se que a legislação em comento está em consonância
com o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988. 

Por conseqüência, mostra-se evidente a impossibilidade da imposição ao
jurisdicionado, beneficiário da justiça gratuita, o pagamento dos honorários periciais. 

A sistemática constitucional não alberga entendimento em sentido diverso, sendo
princípio fundamental o acesso de hipossuficientes ao judiciário, respaldado, ainda, pelo Código
de Processo Civil e a legislação especial em vigor. 

Por tal razão, dada a impossibilidade de se imputar ao beneficiário da justiça gratuita
o pagamento dos honorários periciais, deve-se, por lógica constitucional, determinar-se ao Estado
de Minas Gerais o pagamento/custos da realização da perícia, posto que é este o destinatário da
norma constitucional que garante acesso à Justiça dos hipossuficientes, em verdadeira prestação
de serviço público, independentemente de ser parte ou não no processo. 

Valho-me das bem postas palavras do eminente Des. BRANDÃO TEIXEIRA,
quando do julgamento do Agravo de Instrumento de nº 1.0000.00.321169-5/000, e que passam a
integrar o presente voto: 

"(...) Sob este aspecto, a pretensão recursal do Estado de Minas Gerais de não se
responsabilizar pelo pagamento do valor da perícia configuraria restrição injustificada ao
agravado. 

Neste contexto, enquanto perdurar a assistência judiciária, o agravado estará isento do
pagamento dos honorários do perito, que deverá ser suportado por quem está obrigado a
prestar assistência judiciária ou pelo vencido. Idêntico posicionamento restou assentado
pelo saudoso Theotônio Negrão: 
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'Art. 3º: 8. O beneficiário da justiça gratuita não está obrigado ao depósito prévio da
remuneração do perito e das despesas da perícia, 'respondendo pela remuneração o não
beneficiário, se vencido, ou o Estado, ao qual incumbe a prestação da assistência'.' (In,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 31ª ed., Malheiros Editores,
pág. 1093). 

Destarte, tem-se a responsabilidade do agravante pelos custos com a realização da
perícia, como destinatário da norma constitucional que garante acesso à Justiça dos
hipossuficientes, em verdadeira prestação de serviço público e não como parte no
processo. Tais considerações afastam a tese recursal de que o Estado de Minas Gerais
não deve arcar com os custos da perícia, tornado inaplicável à espécie os artigos 19,
parágrafo 2º e 33, do CPC." 

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária deste Tribunal: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
TRANFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA. - Se a parte que requer
a perícia é beneficiária da assistência judiciária gratuita, não está ela obrigada ao
depósito dos honorários. Todavia, tal circunstância ""não tem o condão de transferir à
parte contrária a responsabilidade pelo referido encargo que não requereu, cabendo essa
responsabilidade ao Estado, a quem incumbe prestar assistência judiciária aos
necessitados e garantir o acesso à justiça"" (ap. 1.0024.03.010272-7/001, Des.
EDILSON FERNANDES, data da publicação: 26/11/2004). 

"A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
em casos tais, os honorários periciais devem ser adimplidos ao final, pelo sucumbente.
Caso seja este o beneficiário, caberá ao Estado o seu pagamento, por ser este o
responsável pela assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, salvo,
entendo, na hipótese de revogação do benefício. Inteligência do art. 19 e 33 do Código
de Processo Civil c/c art. 3º da Lei 1.060/50 e do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição
Federal. (Processo nº 1.0024.03.115752-2/001, pub em 17/06/2005, DES SILAS

VIEIRA) 

Este relator também já se posicionou acerca da questão no processo nº
1.0024.05.818412-8/001: 

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PROVA
PERICIAL - ÔNUS DA REMUNERAÇÃO DO PERITO - INTELIGÊNCIA DO INC.
V, DO ART. 3º, DA LEI 1.060/50 - DEVER DO ESTADO DE DEPOSITÁ-LOS -
AGRAVO DESPROVIDO. 
Nos termos do disposto no inciso V, do art. 3º, da Lei 1.060/50, consideram-se os
honorários de perito como despesa processual alcançada pelos benefícios da assistência
judiciária. 
Face à gratuidade de justiça dos autores da Ação Declaratória, deve ser determinado, ao
Estado de Minas Gerais, destinatário da norma constitucional, o depósito dos honorários
periciais. 

Agravo provido." 

Noutro giro a alegação do Estado de que sequer foi parte na ação não tem o condão
de alterar o entendimento ora explicitado, mormente em se verificado que a ação proposta tem
ampla carga cognitiva, não se tratando de ação de execução, que in casu, efetivamente seria
vedada. 

O Desembargador Alberto Vilas Boas, analisando referida situação, concluiu: 
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Não se nega o direito à percepção da verba pericial, por força da atuação da profissional
em prol de litigante amparado pela gratuidade judiciária, mas desde que a cobrança
contra o Estado seja feita mediante ação ordinária na espécie em exame." (APELAÇÃO
CÍVEL N° 1.0024.06.929623-4/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. ALBERTO VILAS
BOAS)

Assim, tendo sido proposta ação ordinária para debater a questão, dúvida não há
acerca da regularidade da pretensão da autora/apelada, não merecendo reparos a sentença. 

Por fim, com relação à verba honorária fixada para esta ação, correto o valor, não
havendo que se falar em alteração do julgado. 

Com tais considerações, nego provimento ao recurso. 

O SR. DES. GERALDO AUGUSTO - Senhor Presidente. Peço vista dos autos. 

SÚMULA: PEDIU VISTA O REVISOR, APÓS VOTAR O RELATOR NEGANDO
PROVIMENTO AO RECURSO. 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

O SR. PRESIDENTE (DES. EDUARDO ANDRADE) - O julgamento deste feito foi
adiado na Sessão do dia 27.02.2009, a pedido do Revisor, após votar este Relator negando
provimento ao recurso. 

Com a palavra, o Desembargador Geraldo Augusto. 

O SR. DES. GERALDO AUGUSTO - Examina-se o recurso. 

Em princípio, conforme dispõe o art. 33 do CPC, a responsabilidade pelo pagamento
dos honorários do perito será da parte que houver requerido a prova pericial, ou dos autos, se
requerida por ambas as partes, ou quando determinada de ofício pelo juiz. 

Ressalta-se que o entendimento jurisprudencial de que a concessão do benefício da
justiça gratuita, na forma da lei, abrange a verba pertinente aos honorários periciais, não deve ser
interpretada em caráter absoluto, e sim, relativo. Então, aquele que estiver sob o pálio da justiça
gratuita está isento do adiantamento dos honorários periciais, que estão compreendidos no
referido benefício. 

Entretanto, desde que se encontre a parte sob o pálio da justiça gratuita, está a mesma
isenta, provisoriamente, do adiantamento dos honorários periciais. 

Assim, tais honorários deverão ser objeto de pagamento ao final da lide, incluídos nos
ônus sucumbenciais devidos pela parte que resultar vencida. Vale dizer: a parte, ainda que
beneficiária da justiça gratuita, se vencida, terá apenas suspensa, provisoriamente, a exigência de
tais ônus (art. 12 da Lei 1.060/50). 

Acrescente-se que, na prática do dia-a-dia forense, não havendo o cargo e função
oficial de perito judicial, sendo estes nomeados pela confiança do Juízo, a sua remuneração
poderia ser compensada com as outras indicações para o trabalho nos feitos onde não há partes
sob a justiça gratuita, embora se reconheça que o mesmo não está obrigado a aceitar o encargo,
nestas circunstâncias, sem pelo menos a possibilidade do recebimento a final. No caso concreto
deste impasse, a solução seria mesmo a do recebimento no final da lide, com os ônus
sucumbenciais, conforme acima. 
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Ademais, sem respaldo legal e processual a imposição a terceiro, no caso concreto, o
Estado de Minas Gerais, estranho à lide entre as partes, de obrigação ao deposito prévio, bem
como do pagamento posterior dos honorários periciais, objeto de cobrança. 

A legislação específica que rege a assistência judiciária e o Código de Processo Civil
não estendem imposição direta ao Estado, terceiro na lide, de obrigação e determinação de
depósito/pagamento direto do valor de honorários periciais nos autos em que litiguem partes sob
o pálio da assistência judiciária; muito menos, do pagamento posterior, após julgado o feito, da
importância referente aos honorários periciais, não pagos pela parte ao perito. 

Portanto, tendo sido concedida à parte a assistência judiciária gratuita, os honorários
do perito devem ser depositados/cobrados ao final, à contraparte, se vencida, e, ainda, sendo
vencida a parte beneficiária, deve ser suspenso, provisoriamente, o aludido ônus, na forma legal. 

Não há como confundir a obrigação legal de o Estado pagar os honorários do
advogado dativo, nomeado pelo juiz na ausência do defensor público, com a pretensa obrigação
do pagamento dos honorários do perito, quando a parte vencida estiver sob o pálio da assistência
judiciária gratuita; não só por envolverem situações de fato e de direito distintas, mas também
porque aquela primeira obrigação acima mencionada, está amparada por texto expresso legal, ao
contrário da segunda. 

Na circunstância, o Estado já arcou com a sua responsabilidade legal em relação à
assistência judiciária, com o ônus de não ter recebido nenhum pagamento de qualquer taxa
referente a custas ou despesas processuais e de ter prestado tal serviço gratuitamente. 

Como visto acima, cabe ao perito que cobra os seus honorários, fazê-lo
oportunamente contra a parte vencida e, se esta for aquela então beneficiária da assistência
judiciária, aguardar a oportunidade disposta no art. 12 da Lei 1060/50, ou compensar, perante o
Juízo a quo, com outra perícia remunerada. 

Com tais razões, dá-se provimento ao recurso, para reconhecer a inexistência de
obrigação do Estado de Minas Gerais de pagar os honorários periciais pretendidos pelo apelado. 

A SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE - Senhor Presidente.
Acompanho o eminente Revisor, para, também, dar provimento, pela propriedade de seus
respeitáveis fundamentos. 

Acrescento, apenas, que o Estado não teve a oportunidade de impugnar os honorários
periciais quando arbitrados e sequer lhe foi propiciada a oportunidade de prestar esse serviço
através de seus profissionais, o que lhe acarreta um ônus indevido. 

Também não reconheço a obrigação do Estado quanto aos honorários periciais que
são devidos pelo vencido, os quais estão apenas suspensos e podem ser, eventualmente, dele
cobrados em futura execução no prazo previsto na Lei 1060/50. 

SÚMULA: DERAM PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. 
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Rcl 7646 - RECLAMAÇÃO

Origem: MG - MINAS GERAIS

Relator: MIN. JOAQUIM BARBOSA

RECLTE.(S) ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADV.(A/S) ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - MG - RONALDO MAURÍLIO CHEIB 

RECLDO.(A/S) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO (PROCESSO
Nº 00965-2006-027-03-00-9) 

INTDO.(A/S) ELEN EUGÊNIA MOREIRA SILVA 

ADV.(A/S) SIRLÊNE DAMASCENO LIMA 

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo
Estado de Minas Gerais contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida
no processo 00965-2006-027-03-00-9, que negou provimento a recurso ordinário interposto pelo
ora reclamante, para manter decisão que declarara a competência da Justiça do Trabalho para
processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por ex-servidora admitida sob regime de
contratação temporária, com base na lei estadual 10.254/1990.

Narra o Estado-reclamante que a interessada foi contratada para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público para a função de Oficial de Apoio Judicial.

Não obstante a natureza administrativa e pública do contrato (Lei estadual
10.254/1990), a Justiça do Trabalho recebeu e julgou parcialmente procedente reclamação
trabalhista que se refere ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
acrescido de juros e correção monetária.

Segundo o reclamante, a decisão reclamada viola a autoridade do acórdão prolatado
por ocasião do julgamento da ADI 3.395-MC (rel. min. Cezar Peluso). Naquela oportunidade, a
Corte teria definido que os órgãos que compõem a Justiça Especializada Federal não são
competentes para julgar causas que envolvam o Poder Público e seus servidores, se a relação que
os une for jurídico-administrativa decorrente de contrato temporário.

Requereu, assim, a concessão de medida liminar, para suspender o julgamento da RT
00965-2006-027-03-00-9 e a respectiva tramitação. No mérito, requereu a procedência do pedido.

A fls. 161-162, deferi a medida liminar.

Informações prestadas a fls. 169-170.

O Ministério Público Federal, em parecer a fls. 175-177, manifesta-se pela
procedência do pedido.

É o relatório.

Decido.

Esta Corte firmou entendimento no sentido de que questões envolvendo servidores ou



JURISPRUDÊNCIA

466

ex-servidores submetidos à contratação temporária, com base no estatuto jurídico dos servidores
da localidade, são relações de natureza jurídico-administrativa, cuja competência para processo e
julgamento é da justiça comum.

Confira-se:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3.395/DF.
CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 2. No
julgamento da medida cautelar na ADI n° 3.395/DF, entendeu o Tribunal que o disposto
no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o
Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária,
entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo. Os contratos
temporários firmados pelo Poder Público com base no estatuto jurídico de seus
servidores submetem-se ao regime jurídico-administrativo. 3. Não compete ao Tribunal,
no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a
regularidade constitucional e legal das contratações temporárias realizadas pelo Poder
Público. 4. Agravos regimentais desprovidos, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator.
Rcl-MC-AgR 4.990, rel. min. Gilmar Mendes, DJe 13.03.2008.

No mesmo sentido, ao concluir o julgamento da Rcl 4.489-AgR (red. p/ acórdão min.
Cármen Lúcia, Pleno, j. 21.08.2008) o Tribunal, por maioria, deu provimento a agravo regimental
e julgou procedente reclamação ajuizada pelo Município de São Miguel do Guamá-PA, para
deslocar para a Justiça Comum ações em trâmite na Justiça do Trabalho, em que se discute a
validade de contratações celebradas sem prévia aprovação em concurso público. Inicialmente,
esclareceu-se tratar-se de ações classificadas em dois grupos: 1) as relativas a contratações
temporárias realizadas antes da CF/88, nas quais se sustenta a validade das mesmas, e se pretende
a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; 2) as concernentes a contratações
temporárias feitas depois da CF/88, em que se alega a nulidade delas, por ofensa ao art. 37, II, da
CF, e a conseqüente submissão dos casos a direitos típicos de uma relação trabalhista. Entendeu-
se caracterizada a afronta à decisão proferida pelo Supremo na ADI 3.395 MC/DF (DJU de
10.11.2006), na qual referendada cautelar que suspendeu liminarmente toda e qualquer
interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na
competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder
Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter
jurídico-administrativo (cf. Informativo/STF 516/2008). 

Referido precedente recebeu a seguinte ementa:
“EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO
PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I,
ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES
TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no
julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395 que "o
disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas
entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária".
2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de
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vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça
Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a
vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos
trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária
ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista
a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o
reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na
relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito
disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do
Trabalho. 5. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada
procedente.” (Rcl 4489 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão:  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2008, DJe-222
DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-01 PP-00177).

Com efeito, o fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo – ou se ter tornado
nulo em razão de sucessivas e ilegais prorrogações – não transforma, automaticamente, o seu
caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua natureza é e continua sendo jurídico-
administrativa, a atrair a competência da justiça comum, estadual ou federal. 

Sendo assim, no caso presente, em se tratando de ex-servidora contratada
temporariamente, com fundamento na lei estadual 10.254/1990, está configurada a natureza
jurídico-administrativa da relação com o Poder Público.

Caracterizada, portanto, a ofensa ao decidido por esta Corte na ADI 3.395-MC.

Do exposto, com fundamento no art. 161, § 1º do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, devendo os autos
do processo objeto da presente reclamação ser encaminhados à Justiça Comum.

Publique-se. Comunique-se.

Arquive-se.

Brasília, 18 de março de 2009.

Ministro JOAQUIM BARBOSA

Relator
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12/02/2009 TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.682-8 AMAPÁ 

RELATOR :MIN. GILMAR MENDES 

REQUERENTE :CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL 

ADVOGADO :MAURÍCIO GENTIL MONTEIRO E OUTRO 

REQUERIDO : GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ

REQUERIDO :ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 

INTERESSADO(A/S) :ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO
- ANAPE 

ADVOGADO (A/S) :RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA E OUTRO(A/S)

EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Expressão "preferencialmente" contida no
art. 153, § 1º, da Constituição do Estado do Amapá; art. 6º da Lei Complementar 11/1996, do
Estado do Amapá, na parte em que conferiu nova redação ao art. 33 da Lei Complementar 6/1994
do mesmo Estado; e redação originária do art. 33, § 1º, da Lei Complementar 6/1994, do Estado
do Amapá. 3. Rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial. A mera indicação de forma
errônea de um dos artigos impugnados não obsta o prosseguimento da ação, se o requerente tecer
coerentemente sua fundamentação e transcrever o dispositivo constitucional impugnado. 4.
Provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Governador, dentre advogados,
dos cargos de Procurador-Geral do Estado, Procurador de Estado Corregedor, Subprocurador-
Geral do Estado e Procurador de Estado Chefe. Alegada violação ao art. 132 da Constituição
Federal. A forma de provimento do cargo de Procurador-Geral do Estado, não prevista pela
Constituição Federal (art. 132), pode ser definida pela Constituição Estadual, competência esta
que se insere no âmbito de autonomia de cada Estado-membro. Precedentes: ADI 2.581 e ADI
217. Constitucionalidade dos dispositivos impugnados em relação aos cargos de Procurador-
Geral do Estado e de seu substituto, Procurador de Estado Corregedor. Vencida a tese de que o
Procurador-Geral do Estado, e seu substituto, devem, necessariamente, ser escolhidos dentre
membros da carreira. 5. Viola o art. 37, incisos II e V, norma que cria cargo em comissão, de livre
nomeação e exoneração, o qual não possua o caráter de assessoramento, chefia ou direção.
Precedentes. Inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados em relação aos cargos de
Subprocurador-Geral do Estado e de Procurador de Estado Chefe. 6. Ação julgada parcialmente
procedente. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por
maioria de votos, julgar parcialmente procedente a ação direta, nos termos do voto do relator.

Brasília, 12 de fevereiro de 2009. 

MINISTRO GILMAR MENDES
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (Relator):

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar,
proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, contra a expressão
"preferencialmente", contida no artigo 135, § 1º, da Constituição do Estado do Amapá; contra o
artigo 62 da Lei Complementar Estadual nº 11, de 2 de janeiro de 1996, na parte em que conferiu
nova redação ao artigo 33, da Lei Complementar Estadual nº 6, de 18 de agosto de 1994; e contra
a redação originária do artigo 33, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual nº 6, de 18 de
agosto de 1994. 

A análise dos argumentos tecidos na inicial e do disposto na Constituição do Estado
do Amapá permite verificar que, na verdade, a expressão "preferencialmente" está contida no
artigo 153 e não no artigo 135 da referida constituição. 

Eis o teor dos dispositivos impugnados: 
Art. 153, §1º, da Constituição do Estado do Amapá: 
Art. 153 A Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à administração pública
estadual que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa o Estado judicial e
extrajudicialmente, cabendo-lhe a defesa de seus direitos e interesses na área judicial e
administrativa, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder
Executivo, bem como exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei. 
§ 1º A Procuradoria-Geral do Estado será chefiada pelo Procurador-Geral do Estado,
com prerrogativas de Secretário de Estado, sendo o cargo provido em comissão, pelo
Governador, preferencialmente, entre membros da carreira, devendo o nomeado
apresentar declaração de bens no ato da posse e quando for exonerado. 

Art. 6º da Lei Complementar do Estado do Amapá nº 11/1996:
Art. 6º Os artigos 3º, 4º, 9º, 33, 66, 72 e 74 da Lei Complementar nº 06, de 18 de agosto
de 1994, passam a ter a seguinte redação: 
(...)
"Art. 33 Constituem cargos de provimento em comissão da Procuradoria-Geral do
Estado, a nível institucional, o de Procurador-Geral do Estado, o de Sub Procurador-
Geral do Estado, o de Procurador de Estado Corregedor, o de Procurador de Estado
Chefe, na forma do anexo III desta Lei. 
§ 1º Os cargos de que trata o caput deste artigo são de livre nomeação e exoneração do
Governador do Estado, dentre advogados." 

Art.33 da Lei Complementar do Estado do Amapá nº 6/1994 (redação originária): 
Art. 33 Constituem cargos de provimento em comissão da Procuradoria-Geral do
Estado, a nível institucional, Procurador do Estado Corregedor e Procurador do Estado
Chefe, além do seu titular. 
§ 1º À exceção do cargo de Procurador-Geral do Estado, são privativos de Procurador de
Estado os cargos de Procurador do Estado Corregedor e Procurador do Estado Chefe. 

O requerente alega, em síntese, que as normas jurídicas impugnadas contrariam o
disposto no artigo 132 da Constituição Federal. Nesse sentido, sustenta que “os comandos
normativos atacados na presente ação direta de inconstitucionalidade permitem que cargos da
estrutura da Procuradoria-Geral do Amapá sejam providos por pessoas estranhas à carreira, por
pessoas que não são Procuradores”. (fl. 6) 

Adotei o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999 (fl. 108).
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Em decisão de fls. 320-325, deferi o pedido de ingresso no feito, na qualidade de
amicus curiae, formulado pela Associação Nacional dos Procuradores (ANAPE). 

A Assembléia Legislativa do Estado do Amapá, em informações de fls. 114-122,
manifesta-se pela procedência da ação, com exceção do art. 135, § 1º, da Constituição do Estado
do Acre, vez que sustenta a impossibilidade material de suspendê-lo ou declará-lo
inconstitucional, por erro intransponível do autor, visto que o teor do dispositivo impugnado
refere-se ao art. 153 da Constituição Estadual. 

A Governadora do Estado do Amapá, em informações de fls. 126-152, alega,
preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, posiciona-se pela improcedência da ação.

A Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação (fls. 281-
289), em razão da inépcia da inicial, já que o termo "preferencialmente" não consta do disposto
no art. 135 da Constituição do Estado do Amapá. Quanto ao mérito, opina pela improcedência da
ação, sob o argumento, em síntese, de que há previsão constitucional para a existência de cargos
em comissão (CF, art. 37, II e V). Nesse sentido, afirma: 

Desse modo, todos esses cargos são comissionados e nada na Constituição Federal
proíbe a existência de cargos comissionados providos para o exercício das atribuições de
direção, chefia e assessoramento. Ademais, nem o art. 37, V. da Constituição Federal
prevê exclusividade para os servidores de cargos efetivos dos cargos comissionados,
nem o art. 132 da Lei Maior determina que os cargos comissionados de procurador-geral
de estado, subprocurador-geral do estado, procurador de estado corregedor e procurador

de estado chefe sejam ocupados exclusivamente por procuradores do estado - (fl. 286). 

Em parecer fls. 295-299, o Procurador-Geral da República opina pela improcedência
da ação, ao argumento de que os dispositivos impugnados estão em consonância com os preceitos
contidos nos artigos 25, da Constituição Federal, e 11 do ADCT. 

É o relatório, do qual a Secretaria distribuirá cópia aos demais Ministros desta Corte. 

VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (Relator):

A questão constitucional debatida na presente ação cinge-se em saber se o art. 153, §
1º, da Constituição do Estado do Amapá; o art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 11/1996, na
parte em que conferiu nova redação ao artigo 33, da Lei Complementar Estadual nº 6/1994; e o
art. 33, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 6/1994, em sua redação originária, violam o artigo
132 da Constituição Federal, que trata do ingresso na carreira de Procuradores dos Estados e do
Distrito Federal. 

Preliminarmente, observo a ocorrência de um erro formal no pedido formulado pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Apesar de haver transcrito na íntegra o
dispositivo impugnado da Constituição do Estado do Amapá, o requerente indicou sua numeração
de forma errônea, apontando como art. 135 da Constituição do Amapá o texto constante de seu
art. 153. De fato, o art. 135 da Constituição do Amapá sequer contém a expressão
"preferencialmente", que é o objeto das impugnações desta ação. 
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Não obstante, a declaração de inépcia da inicial por não constar do art. 135 da
Constituição Estadual o termo "preferencialmente", conforme sugere o Advogado-Geral da
União, consistiria num apego exacerbado ao formalismo processual. A mera indicação de forma
errônea de um dos artigos impugnados não obsta, por si só, o prosseguimento da ação, vis to que
o requerente teceu coerentemente sua fundamentação e, inclusive, transcreveu o dispositivo
constitucional impugnado.

Assim, sendo possível identificar o objeto da ação, não há inépcia da petição inicial. 

Quanto ao mérito, verifico que os dispositivos impugnados conferem ao Governador
do Estado do Amapá a faculdade de nomear e exonerar livremente os ocupantes dos cargos de
Procurador-Geral do Estado, de Subprocurador-Geral do Estado, de Procurador de Estado
Corregedor e de Procurador de Estado Chefe. 

Primeiramente, ressalto que o Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADI
2.581 (julgada em 16.8.2007 e publicada em 15.8.2008), firmou o entendimento no sentido de que
a forma de nomeação do Procurador-Geral do Estado, não prevista pela Constituição Federal (art.
132), pode ser definida pela Constituição Estadual, competência esta que se insere no âmbito de
autonomia de cada Estado-membro. 

Nesse ponto, pertinente transcrever a ementa do julgado:
ATO NORMATIVO - INCONSTITUCIONALIDADE. A declaração de
inconstitucionalidade de ato normativo pressupõe conflito evidente com dispositivo
constitucional. 

PROJETO DE LEI - INICIATIVA - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO -
INSUBSISTÊNCIA. A regra do Diploma Maior quanto à iniciativa do chefe do Poder
Executivo para projeto a respeito de certas matérias não suplanta o tratamento destas
últimas pela vez primeira na Carta do próprio Estado. 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO - ESCOLHA ENTRE OS INTEGRANTES DA
CARREIRA. Mostra-se harmônico com a Constituição Federal preceito da Carta
estadual prevendo a escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da
carreira [grifou-se] - (ADI 2.581. Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe nº
152, publicado em 15.8.2008)

Esse entendimento não destoa da orientação firmada no julgamento da ADI 217 (Rel.
Ilmar Galvão, DJ 13.9.2002), quando o Tribunal afirmou a constitucionalidade da previsão, na
Constituição e na legislação estaduais, da faculdade do Chefe do Executivo local de nomear e
exonerar livremente o Procurador-Geral do Estado. 

Assim, não está o Estado-membro obrigado a observar o modelo definido na
Constituição Federal para provimento do cargo de Advogado-Geral da União (art. 131, § 1º). Em
outros termos, o art. 131, § 1º, da Constituição Federal, não constitui norma de reprodução
obrigatória nas Constituições estaduais. 

Observe-se que, da leitura do art. 131, caput e § 3º, da Constituição, verifica-se que
as Procuradorias estaduais possuem um papel constitucional análogo ao exercido, no plano
federal, pela Advocacia-Geral da União, no auxílio do Chefe do Poder Executivo. 

Para a nomeação do Advogado-Geral, nos termos da Constituição, o Presidente da
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República possui ampla discricionariedade, desde que observados os requisitos de idade, a
reputação ilibada e o notório saber jurídico do nomeado (art. 131, § 1º, da Constituição Federal).
Preserva-se, assim, a margem de "livre apreciação" (freies Ermessen) do Chefe do Executivo para
a escolha daquele que será seu auxiliar imediato, tal como os demais Ministros de Estado. Aqui,
por certo, a Constituição não deu espaço a uma reserva corporativa. 

Essas eventuais reservas estão consignadas expressamente no texto constitucional, tal
como ocorre na nomeação do Procurador-Geral da República, cuja posição institucional
obviamente não se confunde com a do Advogado-Geral da União, sobretudo no que toca à
subordinação hierárquica ao Presidente da República, que só existe para aquele. 

Assim, conforme o entendimento já fixado por este Tribunal, não vejo razão para que
se considere inconstitucional a reprodução, no âmbito dos Estados, do modelo federal. 

Segundo o art. 28 da Lei Complementar 6/1994, do Estado do Amapá, são atribuições
do Procurador-Geral do Estado: 

“I - Chefiar a PROG, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação; 
II - propor ao Governador a declaração de nulidade de atos administrativos da
Administração direta ou indireta; 
III - propor ao Governador a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade,
dentro da competência do Chefe do Poder Executivo; 
IV - receber citações e notificações nas causas em que o Estado tenha interesse, podendo
delegar esta atribuição; 
V - desistir, transigir, firmar compromisso e confessar, desde que autorizado pelo
Governador do Estado; 
VI - aplicar sanções disciplinares aos integrantes da carreira de Procurador do Estado,
quando for de sua competência;
VII - propor ao Governador a homologação de concurso para ingresso na carreira de
Procurador do Estado; 
VIII - examinar as Súmulas de Jurisprudência Administrativa, submetendo-as à
aprovação do Governador; 
IX - expedir Portarias para os assuntos de sua competência.”

Verifica-se, portanto, que o Procurador-Geral do Estado desempenha funções de
auxiliar imediato do Governador do Estado, o que justifica a manutenção das prerrogativas do
Chefe do Poder Executivo estadual na escolha de seus auxiliares. 

Não resta dúvida, portanto, acerca da constitucionalidade do dispositivo impugnado
em relação ao cargo de Procurador-Geral do Estado. 

Nesse mesmo sentido, pronunciaram-se a Advocacia-Geral da União e a
Procuradoria-Geral da República (fls. 281-289 e 295-299, respectivamente): 

Analisando-se o teor da norma jurídica hostilizada, infere-se que ela, diversamente do
sustentado pelo Conselho requerente, está em consonância com os preceitos contidos
no artigo 25, do texto permanente, e no artigo 11 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, ambos da Carta Política Federal. O Legislador
Constituinte decorrente, ao contemplar a possibilidade de o cargo de Procurador-
Geral do Estado ser provido não apenas por membros da respectiva carreira, mas,
também, pessoas estranhas a ela, laborou em perfeita simetria com o estatuído no
parágrafo 1º do artigo 131 da Constituição Federal. De acordo com esta norma, “a
Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre
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nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos de trinta e cinto anos, de
notável saber jurídico e reputação ilibada”. 

Destarte, pode-se concluir que inconstitucionalidade ocorreria caso a Constituição
Estadual do Amapá impusesse, ao arrepio dos limites impostos pela Constituição de
República, uma restrição ao provimento do cargo de Procurador-Geral do Estado.
Neste caso, haveria ofensa não apenas ao artigo 132, mas também, à alínea "c" do
inciso II do parágrafo 1º do artigo 61; ao artigo 25, caput; ao princípio constitucional
da separação dos Poderes, inserto no artigo 2°, todos do texto permanente, e ao artigo
11 do Ato das Disposições Transitórias, todos da Carta Magna - (fl. 297). 

Rejeito, portanto, a alegação de inconstitucionalidade do art. 153, § 1º, da
Constituição do Amapá e a dos demais dispositivos impugnados no que diz respeito ao
Procurador-Geral do Estado. 

Passo a analisar a questão no que diz respeito aos cargos de Subprocurador-Geral do
Estado, Procurador de Estado Corregedor e Procurador de Estado Chefe. 

O art. 29 da Lei Complementar 6/1994, do Estado do Amapá, disciplina as atribuições
básicas do Procurador do Estado Corregedor: 

I - realizar correição e visitas de inspeção nas diversas unidades da PROG; 
II - receber e processar as reclamações contra os Procuradores de Estado, remetendo-as
ao Procurador Geral; 
III - manifestar-se nos processos disciplinares, recomendando as providências
necessárias ao saneamento dos mesmos; 
IV - comunicar ao procurador Geral qualquer falta que tenha notícia cometida por
Procurador do Estado ou qualquer outra servidor da PROG; 
V - substituir o Procurador Geral em suas ausências ou impedimentos [grifou-se]; 
VI - exercer outras atribuições inerentes ao cargo, previstas na Lei ou em Regulamento. 

Da simples leitura do disposto no inciso V, verifica-se que, em caso de ausência ou
impedimento do Procurador-Geral do Estado, cabe ao Procurador de Estado Corregedor substituí-
lo, razão pela qual justifica-se a manutenção da prerrogativa do Governador para nomear
livremente o ocupante desse cargo. 

Em suma, a restrição às prerrogativas constitucionais básicas do Chefe do Executivo
estadual, na nomeação de seus auxiliares imediatos, demandaria uma justificativa constitucional
que não se apresenta no caso. 

No que diz respeito ao cargo de Procurador de Estado Chefe, verifico que o art. 30 da
Lei Complementar 6/1994, do Estado do Amapá, dispõe sobre suas atribuições, nestes termos: 

Art. 30 - Constituem atribuições básicas dos Procuradores de Estado Chefes,
superintender os serviços jurídicos e administrativos de suas respectivas Procuradorias,
sendo auxiliados pelos Procuradores de Estado. 

Nesse caso, não vislumbro justificativa para que os ocupantes do cargo de Procurador
de Estado Chefe sejam livremente nomeados pelo Governador do Estado, vez que suas
atribuições são idênticas às dos demais Procuradores do Estado, com a diferença de serem
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responsáveis por coordenar o trabalho do restante da equipe. 

Não há, nesse particular, exercício de qualquer atribuição de auxiliar imediato do
Chefe do Poder Executivo estadual, mas tão-somente o desempenho das atividades inerentes ao
regular funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que ofende o disposto no art.
37, II e V, da Constituição Federal, norma que cria cargo em comissão, de livre nomeação e
exoneração, o qual não possua o caráter de assessoramento, chefia ou direção. 

Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE CRIA
CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E V, DA
CONSTITUIÇÃO. 2. Os cargos em comissão criados pela Lei n. 1.939/1998, do Estado
de Mato Grosso do Sul, possuem atribuições meramente técnicas e que, portanto, não
possuem o caráter de assessoramento, chefia ou direção exigido para tais cargos, nos
termos do art. 37, V, da Constituição Federal. 3. Ação julgada procedente - (ADI 3.706,
Rel. Gilmar Mendes, DJ 5.10.2007) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.600/1998 (ART. 1º,
CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI COMPLEMENTAR
57/2003 (ART. 5º), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM
COMISSÃO. 

I - Admissibilidade de aditamento do pedido na ação direta de inconstitucionalidade para
declarar inconstitucional norma editada durante o curso da ação. Circunstância em que
se constata a alteração da norma impugnada por outra apenas para alterar a denominação
de cargos na administração judicial estadual; alteração legislativa que não torna
prejudicado o pedido na ação direta. 

II - Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria cargos em
comissão cujas atribuições não se harmonizam com o princípio da livre nomeação e
exoneração, que informa a investidura em comissão. Necessidade de demonstração
efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins pretendidos, de modo
a justificar a exceção à regra do concurso público para a investidura em cargo público.
Precedentes. [grifou-se] 

Ação julgada procedente - (ADI 3.233, Rel. Joaquim Barbosa, DJ 14.9.2007) 

Esse entendimento está presente também nos seguintes casos: ADI 1.141, Rel. Ellen
Gracie, DJ 29.8.2003; ADI-MC 2.427, Rel. Nelson Jobim, DJ 8.8.2003; e ADI-MC 1.269, Rel.
Carlos Velloso, DJ 25.8.1995. 

Igual fundamentação leva à declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos
impugnados em relação ao cargo de Sub-Procurador Geral do Estado. De fato, o art. 2º da Lei
Complementar 11/1996, do Estado do Amapá, estabelece as competências da Sub-Procuradoria
Geral do Estado, nos seguintes termos: 

I - prestar assistência direta e imediata ao Procurador-Geral do Estado; 
II - dirigir, coordenar, supervisionar e controlar os trabalhos dos serviços administrativos
auxiliares da Procuradoria-Geral e expedir atos necessários, após comunicação ao
Procurador-Geral, com fins de otimização de desempenho das atividades dos serviços
administrativos auxiliares; 
III - determinar a lotação interna dos servidores dos serviços auxiliares, precedido de
comunicação ao Procurador-Geral. 

Vislumbro, portanto, a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, mas
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apenas no que diz respeito aos cargos de Subprocurador-Geral do Estado e de Procurador do
Estado Chefe. 

Nesse sentido, é imperativa a declaração de inconstitucionalidade das expressões "o
de Sub-Procurador Geral do Estado" e "o de Procurador de Estado Chefe", contidas no § 1º do
art. 33 da Lei Complementar 6/1994, do Estado do Amapá, com a redação conferida pela Lei
Complementar 11/1996, do mesmo Estado. 

Ademais, com vistas a prevenir a repristinação dos efeitos do antigo teor do art. 33 da Lei
Complementar 6/1994, do Estado do Amapá, o requerente impugnou também sua redação originária. 

Por esse motivo, faz-se necessária a declaração da inconstitucionalidade da expressão
“e Procurador do Estado Chefe”, contida na redação originária do caput do art. 33 da Lei
Complementar 6/1994, do Estado do Amapá. 

Com essas considerações, o texto dos dispositivos impugnados passará a ter o
seguinte teor:

Art. 33 da Lei Complementar 6/1994, do Estado do Amapá, com a redação
conferida pela Lei Complementar 11/1996, do mesmo Estado:
Art. 33 - Constituem cargos de provimento em comissão da Procuradoria-Geral do
Estado, a nível institucional, o de Procurador-Geral do Estado, [ ... ] e o de Procurador
de Estado Corregedor [ ... ], na forma do anexo III desta Lei. 
§ 1º Os cargos de que trata o caput deste artigo são de livre nomeação e exoneração do
Governador do Estado, dentre advogados. 
Redação originária do art. 33 da Lei Complementar 6/1994
Art. 33 Constituem cargos de provimento em comissão da Procuradoria Geral do Estado,
a nível institucional, Procurador do Estado Corregedor [ ... ], além do seu Titular. 
§ 1º À exceção do cargo de Procurador-Geral do Estado, é privativo de Procurador de
Estado o cargo de [ ... ] Procurador do Estado Chefe. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação direta de
inconstitucionalidade das expressões "o de Sub-Procurador Geral do Estado" e "o de Procurador
de Estado Chefe", contidas no caput do art. 33 da Lei Complementar 6/1994, do Estado do
Amapá, com a redação conferida pela Lei Complementar 11/1996, do mesmo Estado; bem como
das expressões "e Procurador do Estado Chefe" e "Procurador do Estado Corregedor e", contidas,
respectivamente, no caput e no § 1º da redação originária do art. 33 da Lei Complementar 6/1994,
do Estado do Amapá.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) - A
questão, aqui, é que a Constituição estadual previu. Então, o Supremo Tribunal Federal
considerou que não era inconstitucional essa disposição. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Mas, Presidente, se assentamos que
a Constituição Federal viabiliza a livre escolha, retroagindo, deveríamos ter julgado procedente a
ação anterior, apresentada pelo Governador do Estado de São Paulo, justamente evocando que
caberia a escolha de forma livre. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Assentamos, por via de
conseqüência, no caso referido – o de São Paulo -, que à Constituição Federal compele a escolha,
considerados os integrantes da carreira. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Por quê? Porque, pelo artigo 132,
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parágrafo único e cabeça, da Constituição Federal, os Procuradores integrantes da carreira - inclusive
o Procurador-Geral - representam o Estado, a menos que se diga que a função do Procurador-Geral
é simplesmente administrativa e que ele não representa o Estado. Isso não podemos fazer. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) - Aqui
ter-se-á, na verdade, uma situação específica. Uma questão é: é possível a Constituição estadual
estabelecer que a escolha dar-se-á livre ou apenas entre os servidores da carreira. 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Livre. Esse é o problema. Foi isto que
o Tribunal reconheceu: o Estado tem competência para regular a matéria. Logo, quando o Estado
prevê o Procurador-Geral como membro de carreira, exerce competência constitucional; e,
quando não prevê o cargo de Procurador-Geral como de carreira, mas equiparado ao de Secretário
de Estado e, portanto, próprio de agente político, também o Estado está exercendo a mesma
competência na matéria. Então, os Estados têm liberdade para instituir se o cargo de Procurador-
Geral é de carreira - e, nesse caso, não se pode fazer nada, porque tem de ser dentro dos membros
da carreira - ou, então, que não é membro da carreira. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) - No
caso de São Paulo, entendeu-se constitucional a escolha entre os membros da carreira, mas não
se retirou a característica quanto à livre nomeação. Isso continuou a ser possível de se fazer. Aqui,
o que se pretende, na verdade, é declarar inconstitucional para impedir que o governador faça a
nomeação, entendendo que terá de ser feito sempre entre os membros da carreira. E sobre isso o
Tribunal não se pronunciou. O Tribunal apenas disse que era constitucional aquela fórmula,
entendendo que era um modelo conformativo. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Mas, Presidente, como relator e,
evidentemente aqueles que me acompanharam e subscreveram o voto proferido, já que não houve
ressalva, a premissa foi única na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.581-3/SP. Teve-se
presente princípio sensível na Carta Federal a direcionar a escolha, considerada a carreira. Por
isso é que não agasalhamos o pleito do Governador do Estado de São Paulo para que, realmente,
tivesse ele liberdade na nomeação do Procurador-Geral. Entendemos numa interpretação
sistemática da Seção II, que cogita da Advocacia Pública - que a Constituição foi expressa
distinguindo a Advocacia da União, viabilizando a livre escolha do respectivo Chefe e a
restringindo relativamente ao Procurador-Geral, que também exerce função consultiva e de
representação no contencioso do próprio Estado - aqueles integrantes da carreira. 

Foi essa a óptica que prevaleceu no caso e, tendo em conta a disciplina linear da Carta
de 1988, precisamos conceber que o tratamento deve ser único, não podendo variar de Estado
para Estado, segundo a opção político-normativa constitucional adotada.

E, veja Vossa Excelência – isso foi evocado da tribuna -, deu-se o trato da matéria,
quanto aos novos Estado, de forma toda especial até que viesse à balha a Constituição do Estado,
que deve deveria, pelo menos é o meu pensar, observar o princípio retratado no art. 132. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) –
Desculpe, Ministro Marco Aurélio, mas eu não consigo extrair do artigo 132 qualquer
determinação para o Procurador-Geral.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas, veja, Presidente, Vossa
Excelência não admite que o Procurador-Geral é órgão consultivo e também representa o Estado?
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Temos jungida a consultoria e a representação do Estado aos integrantes da carreira. 

Leio artigo 132 tão comentado: 

“Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira,” - e a
organização parte da base até o topo – “na qual o ingresso dependerá de concurso público
de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as
suas fases, exercerão' - não há qualquer exceção, esses concursados integrantes da carreira
"a representação judicial e a consultaria jurídica das respectivas unidades federadas.”

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Se Vossa Excelência me permite?
Recordo o voto em que reconsiderei outro naquela assentada, invocando norma que está
esquecida e é o artigo 235, VIII, da Constituição, o qual estatui: 

“até a promulgação da Constituição estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela
Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado advogados de notório saber, com
trinta e cinco anos de idade no mínimo, nomeados pelo Governador eleito e demissíveis

ad nutum;” 

Daí, meu voto consigna: 

“Tal norma atribui, ipso facto ao constituinte estadual o poder de definir os termos da
nomeação do Procurador-Geral.”

Isto é, a Constituição não dispôs a respeito, senão transitoriamente, até que a
constituição estadual definisse. Invoquei o Ministro Celso de Mello exatamente aqui: 

( ... )  “e reconsiderar meu voto, para julgar improcedente a ação, sem adentrar a
discussão a respeito do perfil do Federalismo, mas partindo do pressuposto de que - está
fora de discussão - a Constituição Federal, como citou o eminente Ministro Celso de
Mello, é a fonte do Poder Constituinte estadual, que está jungido, não apenas aos
princípios da Constituição Federal, mas sobretudo às regras da Constituição Federal. 

Neste caso, toda essa discussão, a mim me parece, com o devido respeito, inútil,”(...) 

A própria Constituição Federal dispôs a norma de caráter transitório que, a contrario
sensu, atribui ao constituinte estadual competência para definir qual será o regime do cargo de
Procurador-Geral do Estado.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) – E, do
ponto de vista prático, isso significa, na verdade, retirar do governador a possibilidade de fazer
esse tipo de escolha.

Veja que, no plano federal, o Advogado-Geral é escolhido livremente; o Procurador-
Geral da Fazenda é escolhido livremente, a despeito de haver carreira estruturada.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Senhor Presidente, se Vossa Excelência
me permite, acho até, mais que isso, que é o caso completamente diferente, por exemplo, do
Procurador-Geral da República. Por que o Procurador-Geral da República não é escolhido
livremente? Porque tem de ter total independência. O Procurador-Geral do Estado, não. Ele
defende os interesses do Estado que, de certo modo, são representados pelo juízos e orientações
do governador como o chefe superior da Administração Pública. Portanto, tem de ser alguém de
confiança do governador do Estado, não precisando ser de livre nomeação para efeito de exercer
independência que, no caso, não existe nos largos termos em que é concebida para o Ministério
Público Federal. 
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Senhor Presidente, certa vez fui
corrigido por uma das minhas filhas. Referi-me a ela como Procuradora do Governo do Distrito
Federal. Disse-me, então, que não era Procuradora do Governo do Distrito Federal, mas do Distri
to Federal, distinguindo o Governo da Unidade da Federação. Aplaudi a observação da
Procuradora Dra. Cristiana De Santis Mendes de Farias Mello. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) - Sim.
Agora, o Procurador-Geral do Distrito Federal tem a missão do Advogado-Geral da União. Ele é
o consultor jurídico do Distrito Federal, como os Procuradores-Gerais do Estado o são nos
Estados. Do contrário, inclusive, podemos contribuir para uma esquizofrenia que leva a engendrar
o reavivamento das consultorias jurídicas especiais, esvaziando essa função. 

Então, há até o risco, na verdade - aqui, uma teoria dos jogos - de nós induzirmos, por
essa vertente, por esse viés, a criação de cargos, porque, claro, é lícito ao governador ter pessoas
de sua confiança na sua assessoria jurídica.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.682-8 AMAPÁ 

À revisão de aparte do Senhor Ministro Gilmar Mendes (Presidente e Relator).

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO:

Senhor Presidente, não participei da votação no precedente anterior em que houve
uma divisão de votos, concluindo-se por reconhecer constitucional a regra da constituição do
Estado que autorizava a escolha do Procurador-Geral dentre os membros da carreira. 

Vou pedir vênia ao Ministro Marco Aurélio, mas tenho antigo posicionamento no
sentido de entender que o Procurador-Geral do Estado deve ser, necessariamente, de livre
nomeação do governador do Estado. Porque, na realidade, na forma em que a Constituição
Federal foi composta, o Procurador-Geral do Estado tem equivalência com o Advogado-Geral da
União, porque ele tanto faz as vezes de um consultor jurídico do governador, como faz as vezes
da representação do Estado judicialmente. Ou seja, numa palavra, ele se reveste de condições que,
ao meu sentir, devem por a sua nomeação no âmbito da livre escolha do governador do Estado. 

Todavia observo que realmente é um tema que deve ficar na competência dos
Estados-Membros. 

Nos estamos na Suprema Corte dando passos avantajados para rever o critério federal
brasileiro. Estamos saindo de interpretações anteriores que consideravam um tipo de constituição
extremamente hermética, que concentrava na União as competências principais, para chegar a
uma nova revisão do próprio federalismo brasileiro, de modo a garantir a autonomia dos Estados-
Membros, do constituinte estadual no regular a administração estadual.

Neste caso concreto, Senhor Presidente, verifico que, realmente, a regra das
Disposições Transitórias é perfeitamente compatível com a regra, até mesmo, do art. 131 da
Constituição Federal, no que diz com a Advocacia-Geral da União. E não vejo, portanto, nenhuma
inconstitucionalidade possível, com a devida vênia dos que pensam em sentido contrário, para
identificar nesta regra conflito com a Constituição Federal. 
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Por outro lado, a única dúvida que me assalta, Senhor Presidente, é no sentido da
extensão do voto de Vossa Excelência. Pelo que verifico, Vossa Excelência está apenas
excepcionando, quanto à constitucionalidade, a livre nomeação do cargo de Procurador-Geral do
Estado, mas está incluindo na vedação o Subprocurador-Geral e os procuradores-Chefes. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) – Sim.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO: 

Está também excluindo, podendo ser de livre nomeação, o Procurador-Corregedor?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) – O
Procurador-Corregedor, porque ele tem a função de substituto eventual do Procurador-Geral. Só isso.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO: 

Quer dizer, o Procurador-Corregedor que é o substituto, não é o Subprocurador?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) – Não
é o Subprocurador. O Subprocurador seria um cargo de carreira.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO: 

Então, neste caso, se existe essa regra explícita no sentido de que o Procurador-
Corregedor é o substituto do Procurador-Geral, é óbvio que deve seguir o mesmo rito de
nomeação. 

Portanto, acompanho inteiramente o voto de Vossa Excelência na declaração parcial
de inconstitucionalidade. 

VOTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Senhor Presidente, vou
pedir vênia também ao eminente Ministro Marco Aurélio para acompanhar Vossa Excelência, por
entender que a interpretação que está sendo dada por Vossa Excelência, na qualidade de Relator,
se mostra mais consentânea, data venia, com o princípio republicano que está agasalhado logo no
artigo 1º da nossa Carta Magna.

Verifico mais, Senhor Presidente, que há uma regra explícita, conhecida por todos os
constitucionalistas, do artigo 25, §1º, da Constituição que diz: 

“§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição.”

É aquela cláusula que diz respeito ao poder residual. Não verifico, com todo respeito,
em nenhum lugar do texto constitucional, alguma vedação a que os Estados regulem essa matéria.
Lendo atentamente o que se dispõe aqui, a partir do artigo 131, que trata da Advocacia Pública,
não encontro nenhuma vedação a que os Estados regulem a matéria livremente, como está sendo
feito neste caso. 

Como bem lembrado pelo Ministro Peluso, este entendimento é reforçado pelo que se
contém no artigo 235, VIII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que dá a
entender, realmente, que os Estados detêm a competência de regular livremente essa matéria. 

Portanto, com a devida vênia, acompanho Vossa Excelência.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU - Senhor Presidente, também peço vênia ao
Ministro Marco Aurélio mas, além de todas as razões que já se continham no voto de Vossa
Excelência, a alusão que foi feita pelo Ministro Cezar Peluso ao artigo 235, VIII, da Constituição
foi fundamental na determinação do meu convencimento. 

Acompanho Vossa Excelência. 

VOTO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA – Senhor Presidente, também eu,
coerente com o voto que proferi na ADI nº 2.581, voto acompanhando Vossa Excelência.

VOTO

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Senhor Presidente, também peço vênia
ao eminente Ministro Marco Aurélio, acompanho integralmente Vossa Excelência, dizendo o
seguinte: 

Se, do artigo 132 ou de qualquer outra norma das disposições permanentes da
Constituição Federal, se tirasse que o Procurador-Geral do Estado deveria ser este ou aquele, que
seria da carreira, ou seria de outro modo de determinação certa, o artigo 235, VIII, se transformaria
em norma absolutamente incompreensível. É que se, pelas disposições permanentes, à vista das
disposições permanentes, já se sabe qual a natureza do cargo do Procurador-Geral, o artigo 235,
VIII, como norma de caráter transitório, seria completo contra-senso. Isto é, não teria sentido
algum, porque já estaria predefinida, pela própria Constituição, a natureza do cargo. 

Isso significa, pois, a meu ver, com o devido respeito, que o Constituinte, não tendo
estabelecido, nas Disposições Permanentes, nada a respeito da natureza do cargo de Procurador-
Geral, permitiu, pela regra transitória, que as constituições estaduais exercessem livremente a
conseqüente e implícita competência de definir a natureza desse cargo, como sucedeu no caso. 

A mim me parece, por via de conseqüência, que os Estados têm competência para
dispor a esse respeito e, se o fazem, dispondo que o Procurador-Geral é cargo de carreira, teremos
um regime jurídico. E, se, como fez o Estado do Amapá, dispõe ser cargo de livre nomeação,
também exerce a sua competência constitucional. 

De modo que peço vênia, mais uma vez, ao eminente Ministro Marco Aurélio e
acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, o caleidoscópio gira e
gira porque a interpretação é, acima de tudo, um ato de vontade, ocorre segundo a formação
técnica e humanística daquele que a implementa.

Veja o artigo 235 do corpo permanente da Carta Federal, como regra transitória.
Regra que passou a dar respaldo, excepcionado o que se contém no artigo 132, à livre escolha do
Procurador do Estado pelo Governador, até que o Estado se fizesse organizado e regido por uma
Constituição local que, necessariamente, teria de observar o princípio constante da Federal. 

A esta altura, tenho de admitir que o Governador do Estado do Amapá poderá mais
do que o Governador da maior unidade da Federação – São Paulo -, porque, no julgamento a que
me referi – formalizado em 16 de agosto de 2007, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
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2.581-3/SP, tendo como requerente o próprio Governador do Estado de São Paulo, que buscou
alcançar a escolha livre do Procurador-Geral do Estado -, esta Corte assentou a vinculação da
escolha dos integrantes da carreira e revelou harmônico com a Constituição Federal o preceito da
Carta estadual prevendo a escolha vinculada do Procurador-Geral do Estado. 

Vossa Excelência, Presidente, está sendo coerente, porque Vossa Excelência ficou
vencido quando desse julgamento, juntamente com os ministros Maurício Corrêa, Joaquim
Barbosa e Ellen Gracie. Mas, interpretando a mesma Constituição Federal e homenageando - diria
mesmo -, no sentido maior, o mérito, tendo em conta o ingresso na carreira mediante concurso de
provas e títulos, o Tribunal proclamou a vinculação da escolha, para ocupar o cargo maior da
Procuradoria, aos integrantes da carreira. 

Em síntese, Presidente, o artigo 235 abriu uma janela, até a organização dos novos
Estados, visando à escolha livre pelo Governador. A partir da organização dos novos Estados,
organização que deveria ocorrer sob o ângulo da Constituição local, segundo princípios da Carta
Federal, passou-se a ter campo para a observação irrestrita do artigo 132. E teria sido muito fácil
para o Constituinte Federal de 1988 adotar o mesmo tratamento que adotou, de forma expressa,
quanto ao Advogado-Geral da União sem jungir a escolha à carreira no tocante aos Procuradores
do Estado. Mas não o fez. 

A falta de autorização, considerada a livre escolha, é eloquente, a revelar, para mim -
porque o Procurador-Geral exerce função consultiva quanto aos interesses do Estado e também
função de representação em Juízo quanto aos interesses do Estado - que ele deve ser e convém
que o seja - para que não prevaleça uma sigla consagrada em Brasília, mas quanto às quadras
internas, QI – escolhido entre os integrantes da carreira. 

Não vejo como possamos ter o trato da matéria a variar de Estado para Estado,
quando o Constituinte Federal se preocupou em disciplinar o tema de forma específica, fazendo-
o mediante o artigo 132 da Carta de 1988.

Há ainda a questão do Corregedor. E então nãos seria apenas o dirigente maior da
instituição, o Procurador-Geral do Estado, de livre escolha do Governador, mas também o
Corregedor.

A criatividade humana é muito grande. Quem sabe, amanhã ou depois, se tenha a
inserção, nesse campo da livre escolha, de outros integrantes da Procuradoria, conforme o cargo
administrativo temporariamente ocupado.

Com maior razão, não vejo como placitar norma estadual que também revela da livre
escolha do Governador o Procurador-Corregedor. Dir-se-á: mas ele substitui o Procurador-Geral
e admite-se que o Procurador-Geral seja de livre escolha. Substitui sim, mas eventualmente. A
atividade precípua dele não é substituir o Procurador-Geral. É a de exercer a correição, como a
própria nomenclatura “corregedor” demonstra.

Peço vênia a Vossa Excelência para julgar inteiramente procedente o pleito formulado
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que aqui não está defendendo – já que
se imagina que o Procurador-Geral e o Corregedor sejam profissionais da advocacia – a categoria
dos advogados. Está atuando, como é da tradição do Conselho, em prol da sociedade como um
grande todo. 
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Peço vênia para integralmente procedente o pedido.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) – Eu só
gostaria de fazer uma ressalva. É um pouco a realidade que discutimos ontem na sessão
administrativa. Eu até trouxe este caso relatado pelo Ministro Marco Aurélio, como anexo ao meu
voto, mas não incorporei, por uma razão singela: esta pauta desta ADI é de 2003, e o julgamento
do caso de São Paulo é de 2007.

Esse é o drama que nós estamos vivendo, e o Ministro Menezes Direito tem apontado,
dos seiscentos e cinqüenta processos em pauta e a dificuldade que nós temos; portanto, o processo
está em pauta. Julgar o que? Leva-nos até à necessidade de fazermos uma reatualização. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Em última análise, individualmente
produzimos mais do que em Colegiado.

EXTRATO DA ATA

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar
Mendes (Presidente), julgou parcialmente procedente a ação direta, vencidos, em parte, os
Senhores Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Ausentes, justificadamente, neste
julgamento, as Senhoras Ministras Ellen Gracie e Cármen Lúcia. Plenário, 12.02.2009. 

Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à sessão os Senhores
Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Ellen Gracie, Cezar peluso, Carlos Britto, Joaquim
Barbosa, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Cármen Lúcia e Menezes Direito. 

Procurador-Geral da República o Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza e o
Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. 

Luiz Tomimatsu
Secretário
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02/02/2009 TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE 916-8  MATO GROSSO

RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA

REQUERENTE : GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
TRIBUNAL DE CONTAS. NORMA LOCAL QUE OBRIGA O TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADUAL A EXAMINAR PREVIAMENTE A VALIDADE DE CONTRATOS
FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

REGRA DA SIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO SEMELHANTE
IMPOSTA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.

1. Nos termos do art. 75 da Constituição, as normas relativas à organização e
fiscalização do Tribunal de Contas da União se aplicam aos demais tribunais de contas.

2. O art. 71 da Constituição não insere na competência do TCU a aptidão para
examinar, previamente, a validade de contratos administrativos celebrados pelo Poder Público.
Atividade que se insere no acervo de competência da Função Executivo.

3. É inconstitucional norma local que estabeleça a competência do tribunal de contas
para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o Poder Público, 

Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente. Medida
liminar confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordem os ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do ministro Cezar Peluso, na conformidade da ata
do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade e nos temos do voto do Relator, em
julgar procedente a ação direta.

Brasília, 02 de fevereiro de 2009.

JOAQUIM BARBOSA – Relator

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOS – (Relator): Trata-se de ação
direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso contra a Lei
Ordinária Estadual 6.209/1993.

Transcrevo para fins de registro, o teor dos dispositivos impugnados:

“Art. 1º Todos os contratos celebrados entre o Governo do Estado e empresas particulares dependerão
de Registro Prévio junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 2º Os contratos a que alude o artigo anterior são os referentes à execução de obras e prestação de
serviços.

Art. 3º O Tribunal de Contas do Estado terá o prazo de cinco dias para exarar parecer quanto à
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legalidade do contrato, contados da data em que o mesmo deu entrada no protocolo da Corte de Contas.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Alega o autor que a lei viola o disposto nos arts. 2º, 71, 74, 75, 132 e 175 da
Constituição. Sustenta-se, em síntese vício de iniciativa e de forma em relação à lei que versa
sobre a organização do Tribunal de Contas.

Foram prestadas informações à fls. 129-144.

O Plenário da Suprema Corte, apreciando o pedido de medida liminar, deferiu-o por
unanimidade (Fls. 151-156). Transcrevo a ementa da decisão:

"EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 6.209, de 06 de maio de
1993, do Estado de Mato Grosso. Exigência de os contratos celebrados entre o
governo do Estado e as empresas particulares dependerem de registro prévio junto ao
Tribunal de Contas do Estado. Pedido de liminar. - Reconhecimento da relevância
jurídica do pedido e da conveniência de suspensão de eficácia da Lei impugnada.
Liminar concedida”.

A Advocacia-Geral da União manifestou-se à fls. 159-164 e o procurador-geral da
República, Dr. Geraldo Brindeiro, em seu parecer, opinou pela procedência do pedido (Fls. 167-169).

É o relatório. 

Distribuam-se, oportunamente, cópias aos demais Senhores e Senhoras Ministros da
Corte.

VOTO

O SENHOR MINISRO JOAQUIM BARBOSA – (Relator):

As normas tidas pro inválidas dispõem que os contratos de execução de obras e de
prestação de serviços celebrados entre Governo Estadual e empresas particulares devem ser
previamente registrados junto ao Tribunal de Contas Estadual e que este terá o prazo de cinco dias
para analisar sua validade.

Por força de regra de simetria, expressamente declinada no art. 75 da Constituição, as
normas aplicáveis à organização, composição e fiscalização ao Tribunal de Contas da União
estabelecidas na Carta Magna também são aplicáveis aos Tribunais de Contas dos Estados e
Distrito Federal.

A Constituição não prevê como competência do Tribunal de Contas da União o
controle prévio e amplo dos contratos celebrados pela Administração Pública. Nos termos do art.
71, I, da Constituição, os Tribunais de Contas devem emitir parecer prévio relativo às contas
prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo. Neste ponto, a prestação de contas a cargo
do Chefe do Governo tem amparo na responsabilidade geral pela execução orçamentária e não se
restringe à obrigação do Presidente da República, do Governador do Estado ou do Prefeito
Municipal unicamente como chefes de Poderes (cf. a ADI 849, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ
de 23.04.1999).
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Ao estabelecer obrigação não prevista na Constituição, a Lei 6.209/1993 do Estado

do Mato Grosso violou os arts. 71, I e II, e 75 da Constituição.

Na ocasião do julgamento da medida liminar, o então relator, Ministro Moreira Alves,

assim se manifestou: 

“Afigura-se-me relevante a alegação de que, embora tenha a atual Constituição ampliado as
atribuições dos Tribunais de Contas quanto ao controle externo - e a competência do Tribunal de
Contas da União, que se acha disciplinada no artigo 71 da Carta Magna, se aplica aos Tribunais de
Contas estaduais por força do disposto no art. 75-, não 1hes outorgou o controle prévio sobre os
contratos da Administração direta ou indireta, razão por que não pode a legislação
infraconstituciona1 lhe conferir essa competência que é estritamente fixada na Constituição Federal,
em face do princípio da separação dos Poderes. Nessa linha, sustenta HELY LOPES MEIRELLES
(Direito administrativo brasileiro. 15.ed. Atualizada pela Constituição de 1988, p. 600, Revista dos
Tribunais, São Paulo, 1990), invocado na inicial: 
‘Toda atuação dos Tribunais de Contas deve ser a posteriori, não tendo apoio constitucional qualquer
controle prévio sobre atos ou contratos da Administração direta ou indireta, nem sobre a conduta de
particulares que tenham gestão de bens ou valores públicos, salvo as inspeções e auditorias in loco,
que podem ser realizadas a qualquer tempo'.”

Do exposto, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei

6.209/1993 do Estado do Mato Grosso.

Assim, fica confirmada a decisão proferida pelo Plenário desta Corte na ocasião do

julgamento da medida liminar de 24.11.1993.

É como voto.

ESCLARECIMENTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO:

Nós temos até precedente também na Primeira Turma nesse sentido, de que eu fui

relator.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Até, naquela ocasião, era para o

registro dos pareceres, mas neste caso é para registro dos contratos. Então, sigo o Relator.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) – Registro prévio.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Lá nós discutimos parecer prévio,

no caso do Rio.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MENEZES DIREITO: Não, era registro

também.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Era registro? Pensei que era só o

parecer. De todo jeito, já repensei e vou acompanhar o voto do Relator.
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EXTRATO DE ATA

DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, julgou,
procedente a ação direta. Votou o Presidente. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os
Senhores Ministros Gilmar Mendes (Presidente) e Marco Aurélio. Presidiu o julgamento o Senhor
Ministro Cezar Peluso (Vice-Presidente). Plenário, 02.02.2009.

Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à sessão os Senhores
Ministros Celso Mello, Marco Aurélio, Ellen Gracie, Cezar Peluso, Carlos Britto, Joaquim
Barbosa, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Cármen Lúcia e Menezes Direito.

Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos.

Luiz Tomimatsu
Secretário

JURISPRUDÊNCIA
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11/02/2009 TRIBUNAL PLENO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 563.965-7  RIO GRANDE DO NORTE

RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA

RECORRENTE : MARIA AURÉLIA MORAIS DE PAIVA

ADVOGADO (A/S) : CLÉDINA MARIA FERNANDES

RECORRIDO (A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ADVOGADO (A/S) : PGE-RN – JOSÉ FERNANDES DINIZ JÚNIOR

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA
REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE
DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº
203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 

1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a
constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido
a regime jurídico. 

2. Nesta linha, a Lei Complementar nº 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte,
no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da
remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar
cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Ministro Cezar Peluso, na conformidade da ata
de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria, em conhecer e negar provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do voto da Relatora. Vencidos os Senhores Ministros Marco Aurélio e
Carlos Britto. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso (Vice-Presidente). Ausentes,
justificadamente, os senhores Ministros Celso de Mello e, neste julgamento, Gilmar Mendes
(Presidente).

Brasília, 11 de fevereiro de 2009.

CÁRMEN LÚCIA - Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – (Relatora): 

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Norte proferido nos termos que seguem: 

"ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
APOSENTADA. MAGISTÉRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 203/2001. MODIFICAÇÃO
DO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO QUE PASSA DE PERCENTAGEM PARA VALOR
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PECUNIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS.
AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO À IMUTABILIDADE DO REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ E TJRN. 
I - Com a edição da Lei Complementar Estadual n° 203/01, o cálculo de gratificações deixou de ser
sobre, a forma de percentual, incidente sobre o vencimento, para ser transformado em valores
pecuniários, correspondentes ao valor da gratificação do mês anterior à publicação da lei. 
II - O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Precedente do STJ" (fl. 256) 
Tem-se no voto do Relator do acórdão recorrido: 
"Da análise dos autos percebo que a parte apelada é aposentada e vinha recebendo as gratificações
supra mencionadas, sendo estas calculadas no percentual sobre o vencimento-base e que, após a
promulgação da Lei Complementar n° 203/2001, teve a forma de cálculo modificada para estabelecer
o valor pecuniário correspondente ao mês anterior à publicação da norma legal. 
Ou seja, a gratificação que era calculada em percentagem sobre o valor do vencimento da servidora,
foi fixada no quantum correspondente ao valor da gratificação do mês anterior à publicação da lei.
Assim sendo, não vislumbro nenhuma redução salarial, pois o valor correspondente à gratificação
continua sendo pago. 
Para melhor esclarecer faz-se necessário transcrever os artigos 1º e 5° da Lei Complementar n°
203/2001, a saber: 
'Art. 1° Os adicionais e gratificações atribuídos aos servidores inativos, do Poder Executivo,
compreendendo a Administração direta, autárquica e fundacional, representados e calculados em
forma de percentual incidente sobre o vencimento (art. 53 da Lei Complementar n° 122, de 30 de junho
de 1994) ficam transformados, com as exceções previstas nesta Lei, nos valores pecuniários
equivalentes, constantes dos contra-cheques relativos ao mês imediatamente anterior ao' da
publicação da presente Lei.' 
'Art. 5° Os valores pecuniários correspondentes aos adicionais e gratificações, cuja forma de cálculo
e pagamento foi transformada nos termos do art. 1° desta Lei, poderão ser majorados mediante lei
ordinária.' 
A meu ver, não houve nenhuma redução dos vencimentos da aposentada apelada, mas tão somente a
modificação do cálculo da gratificação, o que é permitido 1ega1mente.
Com relação ao Regime Jurídico, é pacífico o entendimento na doutrina e jurisprudência de que não
há direito adquirido à permanência indefinida de uma mesma disciplina legal sobre determinada
matéria. 
( ... ) 
No direito constitucional e administrativo, o exemplo mais típico é o da relação entre o servidor e a
entidade estatal à qual se vincula. O fato de haver ingressado no Serviço Público sob a vigência de
determinadas regras não assegura ao servidor o direito à sua imutabilidade. Embora a jurisprudência
seja casuística na matéria, é corrente a afirmação de que há Regime Jurídico - e, conseqüentemente,
não há direito adquirido - quando determinada relação decorre da lei, e não de um ato de vontade das
partes, a exemplo do contrato. 
É pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores quanto à inexistência de direito adquirido a
regime jurídico por parte dos Servidores Públicos ocupantes, de cargo público. Diz-se, nestes casos,
que a relação jurídica que o servidor mantém com o Estado é legal ou estatutária, ou seja, objetiva,
impessoal e unilateralmente alterável pelo Poder Público. A disciplina geral da função pública é
considerada inapropriável pelo servidor público e, portanto, tida como sujeita a modificação com
eficácia imediata tanto no plano constitucional quanto infraconstitucional" (fls. 259-262). 

2. A Recorrente interpôs recurso extraordinário em 30.7.2007 e, após
desenvolver preliminar sobre a repercussão geral da questão constitucional, relata o que
segue: 

"Demonstramos na inicial que todos os percentuais sempre foram calculados sobre o valor do salário
base (fato que se prova pelos contracheques inclusos). O artigo 53 da Lei Complementar nº 112 de 30
de junho de 1994 (Lei Estadual), que regulamenta o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis
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prevê: 

'Vencimento é o valor certo, fixado em lei, como retribuição pelo exercício de cargo público.' 

A Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (ADST) de 30%, foi concedida com fundamento no
art. 75, parágrafo único, da Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994 (Lei Estadual) que assim
dispõe: 

'O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por cento) por qüinqüênio de serviço
público efetivo, até o limite de 07 (sete) qüinqüênios, incidindo sobre o vencimento que se refere o art.
53, acrescido, se for o caso, da representação prevista no art. 68, observado o disposto no art. 117, §
3°. 

Parágrafo único. O servidor faz jus ao adicional a partir do mês em que completar o qüinqüênio'. 

A gratificação de título ou aperfeiçoamento, especialização e atualização profissionais de 5% é
prevista nos seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 049 de 22 de• outubro de 1986, que dispõe
sobre o Estatuto do Magistério Público de 1º e 2º graus e dá outras providências: 

'Art. 61. O Professor e o Especialista de Educação fazem jus, além das vantagens previstas no Estatuto
dos Funcionários Civis do Rio Grande do Norte, às seguintes vantagens pecuniárias especiais: 
IV.  Percentual de aperfeiçoamento, especialização e atualizações profissionais. 
Art. 64. A gratificação de que trata o inciso IV do artigo 61 é concedida aos portadores de cursos de
aperfeiçoamento, especialização ou atualização, nos percentuais de 5%, 10% e 15%, incidentes sobre
o vencimento-base do cargo e correspondentes à duração dos cursos, que devem somar um total igual
ou superior a 180, 360 e 720 horas, respectivamente.' 

A gratificação de exercício em sala de aula (GESA) foi concedida no percentual de 145% (cento e
quarenta e cinco por cento), com fundamento no artigo 1º, da Lei Complementar nº 134, de 22 de junho
de 1995 (Lei Estadual), vejamos:

'Art. 1° A Gratificação de Exercício em sala de aula, instituída pela Lei Complementar nº 079, de 26
de abril de 1990, e alterada pela Lei Complementar nº 114, de 20 setembro de 1993, passa a ser
atribuído como limite máximo  mensal o percentual de 145% (cento e quarenta e cinco por cento),
incidente sobre o salário básico dos cargos de Professor e de Especialista de Educação, a partir do mês
de maio de 1995.' 

No tocante ao direito de receber a gratificação de exercício em sala de aula (145%) sobre os
vencimentos, como já alhures aduzido, esta se encontra amparada no artigo 29, § 5° da Constituição
Estadual do Rio Grande do Norte e no art. 1º da Lei Complementar nº 134 de 22 de junho de 1995, in
verbis:

'Os proventos da aposentadoria dos servidores da administração pública direta, autárquica e das

fundações públicas são revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a

remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios

ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.'

'Art. 1° A Gratificação de Exercício em sala de aula, instituída pela Lei Complementar nº 079, de 26 de

abril de 1990, e alterada pela Lei Complementar nº 114, de 20 de setembro de 1993, passa a ser atribuído

como limite máximo mensal o percentual de 145% (cento e quarenta e cinco por cento), incidente sobre

o salário básico dos cargos de Professor e de Especialista de Educação, a partir do mês de maio de 1995.' 
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Desta forma as gratificações e adicionais de caráter permanente são calculados sobre os vencimentos,
conforme previsão legal as quais foram transcritas. 
Em 5 de outubro de 2001 o Governo do Estado do Rio Grande do Norte sancionou a Lei Complementar
nº 203 que entre outros transformou as gratificações pagas em percentuais em valor pecuniário e
posteriormente no dia 26 de outubro de 2001, através da Lei Complementar 206, deu um aumento de
20% (vinte por cento) sobre a Gratificação de Exercício em Sala de Aula (GESA), após a sua
transformação em valor pecuniário. Conforme art. 1° e 2° das leis citadas e já transcritos na peça
contestatória. Manobra que a princípio nos leva crê que não houve redução, no entanto a partir do
momento que a recorrente deixa de receber suas gratificações com base nos vencimentos, e o Estado
incorpora o abono ao provento e congela aquelas, fica mais do que claro a redução. Veja que as
gratificações eram pagas com base nos proventos e existia um abono como forma de complementação
salarial. Ora se eu incorporo o abono e congelo as gratificações com base nos proventos anteriores à
incorporação, claro e evidente que há redução. 
Ocorre, Excelências, que a recorrente adquiriu o seu tempo de aposentadoria e teve sua respectiva
publicação, antes da entrada em vigor das leis que operaram a mudança nas gratificações em forma de
percentuais para valor pecuniário. A publicação da aposentadoria por tempo de serviço se deu no dia
06 de abril de 1995, no cargo de Supervisor Pedagógico SP-2, nível 'J', carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais, do Quadro Geral de Pessoal do Estado - Secretaria de Educação, Cultura e Desportos.
Note-se 06 de abril de 1995, enquanto as leis são posteriores, mais precisamente outubro de 2001. 
A recorrente tem claramente o DIREITO ADQUIRIDO de receber sua aposentadoria de conformidade
com a publicação no Diário Oficial do Estado e conforme transcrevemos" (fls. 270-272, grifos no
original). 

3. O Recorrido apresentou contrarrazões (fls. 282-291).

4. Admitido o recurso extraordinário, os autos chegaram ao Supremo Tribunal Federal
em 18.9.2007. 

No dia 29.2.2008, submeti estes e outros quinze casos, todos idênticos na matéria, à
análise de repercussão geral. Manifestei-me, naquela oportunidade, pela recusa dos recursos
extraordinários e sustentei tese de que não haveria que se dar inicio ao procedimento da
repercussão geral sempre que o acórdão recorrido estivesse de acordo com a súmula ou com a
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Fiquei vencida naquela e em outras
oportunidades (Recurso Extraordinário nº 467.454, Relator o Ministro Carlos Britto, e nas
Questões de Ordem nos Recursos Extraordinários nº 579.431, 580.108 e 582.650, todos de
relataria da Ministra Ellen Gracie), embora o Supremo Tribunal viesse adotar a tese no
julgamento do Recurso Extraordinário nº 576.121, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 

Em 20.3.2008, o Supremo Tribunal concluiu pela existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada no recurso extraordinário, tendo sido aberta vista à Procuradoria-
Geral da República em 8.7.2008. 

5. O Subprocurador-Geral da República Roberto Monteiro Gurgel Santos opinou pelo
não-conhecimento do recurso extraordinário e, se conhecido, pelo seu não-provimento.

Sustentou que "não está caracterizada a ofensa direta e frontal aos dispositivos
constitucionais invocados, sendo certo que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base
em legislação infraconstitucional e firme entendimento dessa Corte Suprema considera
descabido recurso extraordinário fundado em alegação de ofensa reflexa a norma
constitucional”(fl. 321). 
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No mérito, todavia, o Ministério Público Federal entende que o acórdão recorrido
estaria de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não deveria
ser provido. 

Os autos vieram-me conclusos em 3.9.2008.

É o relatório, cuja cópia deverá ser encaminhada a cada um dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal (art. 9º da Lei nº 9.868/1999 c/c o art. 87, inc. I, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal).

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – (Relatora):

1. A questão posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal traz debate que se
iniciou nos primeiros anos de vigência da Constituição da República de 1988, intensificando-se
com as reformas administrativas levadas a efeito na década de 90. 

Trata-se do instituto apelidado pela jurisprudência de estabilidade financeira, adotada
pelo direito administrativo antes mesmo do sistema constitucional de 1988. Entretanto, apenas
com o advento deste é que passou a ser objeto de discussões judiciais, sob alegação de choque
entre a vedação de vinculação entre acréscimos pecuniários à remuneração de servidores públicos
e a garantia da irredutibilidade da remuneração, conforme, respectivamente, os incisos XIV e XV
do art. 37 da Constituição da República. 

2. Este Supremo Tribunal inicialmente examinou a estabilidade financeira tendo em
vista o extinto instituto da agregação (também chamado apostilamento em algumas legislações),
que consistia na manutenção dos valores devidos a servidor que exercia, por determinado período,
cargo em comissão. Mesmo após a saída deste cargo, mantinha ele tais 'valores que se somavam
aos que lhe eram devidos por força de provimento de cargo efetivo. Quer dizer: o servidor
continuava a perceber valores remuneratórios que lhe eram devidos por ter exercido, durante
certo período, o cargo em comissão, e não o que lhe corresponderia pelo cargo de provimento
efetivo de que era titular. 

Para registrar a evolução histórica do instituto na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, cabe transcrever parte do voto proferido pelo Ministro Moreira Alves no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 88.896, Plenário, DJ de l5.8.1980: 

“Reza o artigo 1º do Ato Institucional nº 8/69:

'Art. 1°. Fica atribuída ao Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios de
população superior a duzentos mil habitantes, competência para realizar, por Decreto, a respectiva
reforma administrativa, observados os princípios fundamentais adotados para a Administração
Federal. Parágrafo único. A implantação da reforma administrativa não determinará aumento nas
despesas de custeio de pessoal.' 

Anteriormente, em 25.2.67, o Decreto-Lei Federal n° 200, depois de no Título II (Dos princípios
fundamentais') ter estabelecido (...) os princípios fundamentais da Administração Federal, preceituou,
no capítulo II do Título XI, o seguinte (artigo 109): 

'Art. 109. Fica revogada a legislação que permite a agregação de funcionários em cargos em comissão
e em funções gratificadas, mantidos os direitos daqueles que, na data deste Decreto-lei, hajam
completado as condições estipuladas em lei para a agregação, e não manifestem, expressamente, o
desejo de retornarem aos cargos de origem. 



JURISPRUDÊNCIA

494

Parágrafo único. Todo agregado é obrigado a prestar serviços sob pena de suspensão dos seus
vencimentos’. 

Esse artigo 109 do Decreto-lei 200 revogou, assim, o sistema de agregação estabelecido, no plano
federal, pelo artigo 60 da Lei 3.780, de 12.7.60, o qual dispunha: 

'Os funcionários que, por força da Lei n° 1.741, de 22.11.52, tiverem assegurados vencimentos de
cargos em comissão, ficarão enquadrados nos novos símbolos correspondentes a denominação desses
cargos e agregados aos respectivos quadros, considerando-se vagos automaticamente, para efeito de
provimento, os cargos efetivos de que são titulares' 

E revogou também, por via de conseqüência, o artigo 1° da Lei 1.741, de 22.11.52, que não havia
estabelecido a agregação, limitando-se à estabilidade financeira do funcionário e ao direito a ser
aproveitado em cargo equivalente do que lhe dera aquela estabilidade ('Ao ocupante de cargo de
caráter permanente e de provimento em comissão, quando afastado dele, depois de mais de dez anos
de exercício ininterrupto, é assegurado o direito de continuar a perceber o vencimento do mesmo
cargo, até ser aproveitado em outro equivalente'). E revogou esse artigo, por via de conseqüência,
porque ele, com o advento do artigo 60 da Lei 3.780 (que estabeleceu a agregação), passou a integrar
a legislação federal da agregação, e isso porque era ele que estabelecia o requisito (primeira parte do
artigo 60 da Lei 3.780) cuja conseqüência necessária era a agregação. 

Ora, ainda que se admita, como o admitiam os RREE 78.537 e 79.467, que o artigo 109 do Decreto-
lei 200 encerre princípio fundamental da Administração Federal a ser observado pelos Estados-
membros por determinação do A.I. 8/69 (...) , surge (...) esta indagação: a vantagem atribuída pelo
artigo 22 da Lei estadual 5.945/72 se consubstancia em agregação, ou diz respeito, inevitavelmente,
a ela? 

Tenho que não. 

Com efeito, a citada Lei estadual, em seu caput e em seu § 3° (que são os dispositivos ora discutidos),
reza: 

'Art. 22. Ao funcionário público, ocupante de cargo de provimento em comissão ou função gratificada,
que após 10 anos de exercício consecutivos ou não dele for afastado, sem ser a pedido ou penalidade,
ou se aposentar, fica assegurado o direito de continuar percebendo o vencimento do cargo ou função. 

§ 3°. Ficam ressalvados os direitos dos atuais ocupantes de cargo em comissão quanto ao tempo de
exercício para a obtenção do benefício a que se refere o art. 10, da Lei 4.185, de 30.5,66, equiparando-
se para efeito do disposto neste parágrafo a função gratificada ao cargo em comissão'

E a Lei 4.185, no artigo 10 acima referido, dispõe:

'Ao funcionário público, ocupante de cargo de provimento em comissão, que após quatro (4) anos de
exercício, dele for afastado nos termos da letra b do art. 106 da Lei 869, de 5.7.52, ou se aposentar,
fica assegurado o direito de continuar percebendo o vencimento do mesmo cargo'. 

Como se vê, nessa legislação estadual não se estabelece a agregação que era prevista na legislação
federal revogada pelo artigo 109 do Decreto-lei 200, e que se caracteriza, como ocorre com o instituto
da agregação em nosso direito administrativo - assim com relação a diplomatas e a militares pela
colocação do funcionário em quadro suplementar, desligando-o do cargo efetivo de que era titular,
cargo esse que passa a ser considerado vago para efeito de novo provimento. Essa legislação estadual,
aliás, não estabelece sequer- como determinava o artigo 1º, parte final, da Lei federal 1.741 - o
aproveitamento do beneficiário da denominada estabilidade financeira em cargo equivalente ao de
que decorrera essa estabilidade. 

Na realidade, o que a Lei estadual 5.945/72 fez foi assegurar, indiferentemente, a servidores da
atividade e da inatividade, a vantagem que o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei
1.711/52) assegurava - e continua assegurando, pois não foi revogado sequer pelo artigo 109 do
Decreto-Lei 200 - aos inativos, em seu artigo 180, letras ‘a’ e 'b', parte inicial: 

'Art. 180 - O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público será aposentado: 
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a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o
exercício abranja, sem interrupção, os cinco anos anteriores; 

b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão ou da função gratificada
tenha compreendido um período de dez anos, consecutivos ou não, ... ' (as palavras finais forma
revogadas pelo princípio constitucional que veda a percepção de proventos que excedam a
remuneração percebida na atividade). 

Trata-se de vantagem denominada, geralmente, estabilidade financeira que não se confunde com o
instituto da agregação, tanto que pode existir independentemente deste, como sucede no caso de
inativo e na hipótese prevista em leis estaduais como a presente, em que o funcionário continua a ser
titular de seu cargo efetivo, exercendo-o normalmente, mas com a vantagem de perceber (pela figura
da 'estabilidade financeira') os vencimentos de cargo em comissão anteriormente por ele ocupado.
Não há, pois, incompatibilidade entre norma que assegura apenas a estabilidade financeira' e norma
federal que revogue legislação concernente a agregação em cargo de vencimentos superiores aos do
cargo efetivo, desvinculando-se o funcionário deste, para efeito de ser considerado vago,
possibilitando novo provimento”. 

3. Esse tipo de benefício, ou seja, a incorporação de valores correspondentes ao exercício
de função ou cargo comissionado, sem desligamento do cargo efetivo ocupado pelo servidor público,
persistiu mesmo com o advento da Constituição de 1988, reafirmando o Supremo Tribunal a sua
constitucionalidade em outros julgamentos, como na Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.264, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 30.6.1995, segundo qual:

"O instituto da denominada 'estabilidade financeira' que garante a servidor efetivo, após determinado
tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado - a continuidade da percepção dos vencimentos
dele, ou melhor, da diferença entre estes e o seu cargo efetivo -, constitui vantagem pessoal (RE 141.788,
Pertence, 6.5.93), que, embora tenha por base a remuneração de cargo diverso daquele que o servidor
ocupa em caráter efetivo, não constitui a vinculação vedada pelo art. 37, XIII, da Constituição.”

Esse julgamento foi confirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando
do exame definitivo da ação direta, em 29.11.2007, oportunidade na qual afirmei que a
estabilidade financeira consiste em "previsão legal que não iguala ou equipara vencimentos,
apenas reconhece o direito dos que exerceram cargos ou funções comissionadas por certo período
de tempo em continuar percebendo esses valores como vantagem pessoal."

4. A União, o Distrito Federal e a grande maioria dos Estados e Municípios acolhem
aquele instituto sem suas respectivas legislações. 

Esse quadro foi alterado apenas à medida que o número de servidores públicos
beneficiários do instituto aumentou em excesso, como resultado de fatores diversos, dentre eles
interpretações que surgiram facilitando a incorporação de parcelas e a várias distorções no serviço
público, como, por exemplo, rodízios anuais de funções e cargos comissionados, de modo a que
todos os servidores lotados em determinado órgão administrativo tivessem a oportunidade de
incorporar uma parcela, ao menos, a suas respectivas remunerações. 

A estabilidade financeira, portanto, foi extinta na União e em outras unidades
federadas, embora em momentos distintos, havendo apenas os efeitos financeiros decorrentes
daquele instituto. 

Na união, a extinção da estabilidade financeira não gerou maiores transtornos pela
transformação das parcelas incorporadas em vantagem pessoal, desvinculando-as, portanto, da
função ou cargo comissionado ocupado anteriormente pelo servidor público. Tal tranqüilidade
não se repetiu, entretanto, nos Estados-membros. 
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5. São reiterados, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os julgamentos
relativos a alguns dos entes federados, como, por exemplo, Santa Catarina e Pernambuco, como
se vê das seguintes decisões: 

Servidor público estadual: ‘estabilidade financeira’: é legítimo que por lei superveniente, sem ofensa
a direito adquirido, o cálculo da vantagem seja desvinculado, para o futuro, dos vencimentos do cargo
em comissão outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada
segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Ademais, não havendo
'decesso de remuneração', não cabe a invocação da garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Precedentes: SS 844, Pertence, DJ 1º.2.96." (RE 233.958, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,
Primeira Turma, DJ 17.9.1999) 

"'Estabilidade financeira': inexistência de direito adquirido de servidores ativos e inativos à
permanência do regime legal de reajuste de vantagem correspondente. 

1. Pacífico no STF a inexistência de conflito entre a chamada 'estabilidade financeira' e o art. 37, XIII,
CF, que•proíbe vinculação entre vencimentos (cf. precedentes citados), daí não se segue, contudo, o
direito adquirido do servidor beneficiário da vantagem à preservação do regime legal de atrelamento
do valor dela ao vencimento do respectivo cargo em comissão: donde a legitimidade e a aplicabilidade
imediata da lei que desvincule o reajuste futuro da vantagem àqueles vencimentos do cargo em
comissão, submetendo-a aos critérios das revisões gerais dos vencimentos do funcionalismo. 

2. Nessa hipótese, o paradigma do inativo aposentado com a 'estabilidade financeira', para os efeitos
do art. 40, § 4º, CF, não é o ocupante atual do respectivo cargo em comissão, mas sim o servidor
efetivo igualmente beneficiário, na ativa, da vantagem decorrente do exercício anterior dele. 

3. Dada a garantia de irredutibilidade, da alteração do regime legal de cálculo ou reajuste de
vencimentos ou vantagens funcionais jamais poderá ocorrer a diminuição do quanto já percebido
conforme o regime anterior, não obstante a ausência de direito adquirido à sua preservação." (RE
226.462, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 25.5.2001) 

No mesmo sentido, dentre vários outros, SS 761-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence, DJ 22.3.1996; SS 844-AgR,-Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.9.1996; RE
193.810, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 6.6.1997; RE 303.673, Relator o
Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.6.2002; SS 2. 222-AgR-ED-AgR, Relator o
Ministro Maurício Correa, DJ 12.3.2004; RE 423.886-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ 27.8.2004; RE 233.413-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma,
DJ 22.4.2005; RE 446.767-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 3.3.2006;
RE 191.476-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 30.6.2006. 

6. No caso dos autos, apesar de não se tratar de modificação da forma de cálculo de
parcelas de funções ou cargos comissionados incorporadas por servidores públicos, tem plena
aplicação a jurisprudência construída pelo Supremo Tribunal Federal sobre a estabilidade
financeira, que consiste, basicamente, na ausência de direito adquirido à forma de cálculo da
remuneração, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Antes de passar à análise dos dados havidos na espécie em pauta, reafirmo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, posta em destaque no julgamento do Recurso
Extraordinário nº 226.462, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, segundo a qual não
desobedece a legislação infraconstitucional, federal ou local, a análise de leis em questões que
envolvam direito intertemporal,o que invariavelmente ocorre quando se discute a garantia
constitucional do direito adquirido haurido da vertente constitucional. Observou o Ministro
Sepúlveda Pertence naquela oportunidade: 
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"Sr. Presidente, como Relator vejo-me obrigado a breves palavras sobre a irrogação de que
estaríamos - em primeiro lugar o meu próprio voto - a substituir o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, na medida em que nos puséramos a verificar ou estabelecer o alcance de uma lei local, e,
com isso, sendo incoerentes com o bordão, que, repetimos algumas centenas de vezes a cada dia, de
que ofensa à Constituição, que dá margem ao recurso extraordinário, há de ser direta e imediata. 

Sr. Presidente, esse bordão é real, mas tem alcance limitado: refere-se aos recursos extraordinários,
pela letra 'a', em que se alega que determinada decisão, ou certo ato público ou privado, contraria a
Constituição, porque, primeiro, violou a lei e, por fazê-lo, ofendeu a Constituição: é afirmativa comum
à jurisprudência de todas as Cortes constitucionais que se recusam a esse exame da chamada
inconstitucionalidade mediata por violação de norma interposta, como dizem os juristas italianos
(v.g., G. Zagrebelsky, La Giustizia Costituzíonele, Bologna, 1977, p. 57). 

Mas há duas situações, pelo menos, em que, data venia, não é possível exercer a nossa função de
'guarda da Constituição sem primeiro interpretar a lei local. 

A primeira é a mais conspícua, mais iminente, das nossas funções constitucionais, o controle da
constitucionalidade da lei, seja ela federal ou local: não se declara inconstitucional ou constitucional
uma lei sem entendê-la. 

A segunda é que estamos praticando: recordo com saudade as lições aqui dadas a esse propósito, com
a elegância de estilo que legou ao filho, pelo Ministro Luiz Gallotti, a mostrar que não é questão de
direito local a solução dos chamados conflitos no tempo de leis locais, dada a garantia constitucional
da proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, contra a lei
superveniente: são questões cuja solução igualmente pressupõe que se entenda e se determine o
alcance das leis postas em confronto, ou não se poderá dizer da existência ou da inexistência de
retroatividade vedada."

7. No caso em foco, a remuneração dos professores do Estado do Rio Grande do
Norte compunha-se pelo vencimento básico e pelos seguintes percentuais: 

a) Adicional por tempo de serviço, "devido à razão de 5% (cinco por cento) por
qüinqüênio de serviço público efetivo, até o limite de 07 (sete) quinquênios, incidindo sobre o
vencimento" básico (art. 75 da Lei Complementar estadual nº 122/1994). Esta parcela era
individual e, portanto, dependida da situação de cada professor; 

b) Gratificação de aperfeiçoamento, especialização e atualização profissionais,
"concedida aos portadores de cursos de aperfeiçoamento, especialização ou atualização, nos
percentuais de 5%, 10% e 15%, incidentes sobre o vencimento-base do cargo e correspondentes
à duração dos cursos, que devem Somar um total igual ou superior a 180, 360 e 720 horas,
respectivamente" (arts. 61, inc. IV, e 64 da Lei Complementar estadual nº 49/1986). Parcela que
também tinha natureza individual; 

c) Gratificação de exercício em sala de aula, atribuída "como limite máximo mensal
o percentual de 145% (cento e quarenta e cinco por cento), incidente sobre o salário básico dos
cargos de Professor e de Especialista de Educação", cuja concessão dependia da "comprovação
da atuação dos Professores e Especialistas de Educação em atividades pedagógicas vinculadas à
sala de aula" (art. 1º da Lei Complementar estadual nº 134/1995).

Em 2001, o Estado do Rio Grande do Norte publicou a Lei Complementar nº
203, destacando-se em seus arts. 1º e 5º: 

“Art. 1º. Os adicionais e gratificações atribuídos aos servidores públicos e aos militares estaduais, ativos e
inativos do Poder Executivo, compreendendo a Administração Direta, autárquica e fundacional,
representados e calculados em forma de percentual previstas nesta lei, nos valores pecuniários equivalentes,
constantes do contra-cheques relativos aos mês imediatamente anterior ao da publicação da presente Lei." 
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"Art. 5º. Os valores pecuniários correspondentes aos adicionais e gratificações, cuja forma de cálculo
e pagamento foi transformada nos termos do art. 1º desta Lei, poderão ser majorados mediante lei
ordinária. 
Parágrafo único. Os índices da revisão geral da remuneração dos servidores públicos serão
obrigatoriamente aplicados aos adicionais e gratificações que passam a ser representados por valores
pecuniários, nos termos desta Lei."

Os dispositivos legais revelam ter sido preservado o montante percebido pela
Recorrente, ou seja, não ter havido redução da sua remuneração, o que foi confirmado pelo
acórdão recorrido. Houve, inclusive, expressa garantia de que "os índices da revisão geral da
remuneração dos servidores públicos serão obrigatoriamente aplicados aos adicionais e
gratificações que passam a ser representados por valores pecuniários”, conforme exige a
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 

8. Não houve, portanto, no caso, qualquer ofensa à garantia de irredutibilidade da
remuneração ou de proventos e não há, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal
Federal, direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, o que importaria
em direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual, penso, o acórdão recorrido não está a
merecer reforma, havendo de ser mantido. 

9. Pelo exposto, conheço do recurso extraordinário para negar-lhe provimento,
mantendo o acórdão recorrido. 

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO: 

Senhor Presidente, se a Procuradoria arguiu uma preliminar de não conhecimento,
que, creio, a Ministra Cármen Lúcia já repeliu e, na realidade, eu tenho entendido que, quando
a Corte reconhece a repercussão geral, ela passa a enfrentar a questão jurídica que foi posta. E o
que nós estamos fazendo hoje é exatamente enfrentar a questão jurídica que foi posta. No caso,
saber se existe ou não estratificação das pensões no tocante à modificação de lei posteriormente. 

A Ministra Cármen Lúcia, num voto belo, como sempre, disse claramente que a
nossa jurisprudência só encontra uma limitação: é que não pode haver decesso. Mantido o global
da remuneração, como no caso foi mantido expressamente por dispositivo legal, não há falar em
violação de princípio constitucional ou de dispositivo constitucional que possa impedir essa
alteração. 

Então, acompanho Sua Excelência. Conheço e nego provimento. 

VOTO

O SR. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Senhor Presidente, também
acompanho a eminente Ministra-Relatora, louvando-lhe o belíssimo voto.

Consta inclusive do acórdão recorrido que a servidora recorrente, ex-integrante do
magistério estadual, não sofreu qualquer redução em seus proventos. E da Tribuna também foi
demonstrado esse fato documentalmente – evidentemente, a palavra do advogado tem fé pública.
Houve apenas uma alteração na forma de cálculo dos proventos: eliminaram-se os percentuais, e
eles encontraram expressão agora em pecúnia. A atualização anual é feita em conformidade com
a atualização geral dos vencimentos de todos os servidores públicos estaduais. 
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Não vejo, portanto, ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos nem ao
direito adquirido, mesmo porque o servidor público não tem direito a uma determinada fórmula
de cálculo de seus vencimentos. 

Acompanho, assim, integralmente o belo voto da Relatora.

Obs.: Texto sem revisão. (§3º do artigo 96 do RISTF, com a redação da Emenda Regimental nº
26, de 22 de outubro de 2008).

VOTO

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Senhor Presidente, ouvi atentamente o
voto da eminente Relatora, rigorosamente na linha da jurisprudência consolidada da Casa, mas
tenho extrema dificuldade para absorver a tese.

De fato, quando a Constituição fala de vencimento e de remuneração, parece-me que quis
mesmo fazer a distinção entre um vencimento-base – como se diz tradicionalmente – e acréscimos
estipendiários, que vigoram paralelamente a ele, de modo a compor a remuneração do servidor.

O nome “vencimento-base” é autoexplicativo. Ele é base para cálculo de outras
gratificações, não todas. Se a lei cria uma vantagem e a atrela ao vencimento-base, tendo sempre
a entender – a lei não estava obrigada a fazer isso; podia criar uma vantagem estipendiária a latere
do vencimento-base – que, se a lei faz isso, não pode mais recuar.

Prometo trazer um voto, em outra oportunidade, mais bem elaborado. Neste
momento, porém, peço vênia para divergir e dou provimento ao recurso.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, indago à relatora qual
defeito do extraordinário teria ficado suplantado com a admissibilidade da repercussão geral. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) – Por que me
manifestei contra a repercussão, contra o procedimento ou quanto à preliminar do Ministério
Público?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Qual seria a preliminar?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) – O Ministério
Público argüiu que a matéria seria infraconstitucional porque a decisão administrativa
questionada estaria baseada na lei complementar do Estado do Rio Grande do Norte. Por isso
mesmo trouxe aquela jurisprudência.

Obs.: Texto sem revisão da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia (§3º do artigo 96 do RISTF, com
a redação da Emenda Regimental nº 26, de 22 de outubro de 2008).

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, apenas para firmar
convencimento, penso que a admissibilidade da repercussão geral não é um bill de indenidade
quanto a defeitos do extraordinário. 

É possível, por exemplo, já que não enfrentamos essa matéria ao nos pronunciar, no
âmbito da informática, quanto à repercussão, que se admita o instituto no tocante a um recurso
inexistente, por não ter o subscritor instrumento de mandato, a procuração. É possível que se
admita a repercussão geral levando em conta a falta de oportunidade da demonstração de
irresignação, na interposição do recurso. Essas matérias, evidentemente, ficam abertas para a
apreciação pelo Colegiado. 
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A meu ver, não prevalece o que apontado pelo Ministério Público. Faz-se em jogo
discussão sobre direito adquirido e tem-se, no acórdão impugnado, os parâmetros da controvérsia,
do conflito existente entre o Estado e a aposentada. 

Presidente, creio não podermos potencializar a máxima segundo a qual não há direito
adquirido a regime jurídico. Há, sim, toda vez que a inobservância do regime repercuta no campo
patrimonial do servidor. E, se formos à Lei 8.112/90, lei especial que rege a relação jurídica entre
servidor e União, veremos que no ato da admissão do servidor, é lavrado termo - e ninguém
acoimou esse artigo de inconstitucional – do qual constarão direitos e obrigações. E vem a cláusula
final a revelar as balizas como inalteráveis por qualquer das partes. O que, evidentemente, é
consequência do que acabei de dizer: regime jurídico não é uma cláusula fechada, não é algo que
se possa empolgar para afastar o reconhecimento de direito do servidor. Toda vez que a
observância do regime jurídico novo implicar prejuízo para o servidor, é possível ter-se o
reconhecimento desse prejuízo em Juízo e, portanto, a condenação do tomador dos serviços. 

O que ocorreu na espécie, Presidente? Aposentou-se a servidora em 1995,
considerados certos parâmetros. A aposentadoria não gera, em termos de pensão, valor absoluto.
Quanto à administração pública, o contracheque continua revelando as parcelas que compõem os
proventos. Em 2001 - e não houvesse prejuízo patrimonial, não estaríamos aqui a nos defrontar
com este processo -, o Estado resolveu alterar, no tocante evidentemente aos servidores da ativa,
mas com almejada repercussão também nos proventos dos inativos, os parâmetros da
gratificação. E essa alteração veio a ser placitada pela Corte de origem quanto a essa servidora
aposentada, segundo o regime todo próprio, seis anos antes. 

Peço vênia, Presidente, para conhecer do recurso e o prover, acolhendo o pleito
formulado na inicial, acompanhando, portanto, o ministro Carlos Ayres Britto no voto proferido.

EXTRATO DE ATA

Decisão: O Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário,
contra os votos dos Senhores Ministros Carlos Britto e Marco Aurélio. Votou o Presidente,
Ministro Cezar Peluso (Vice-presidente). Não votou o Senhor Ministro Gilmar Mendes
(Presidente), ante a necessidade de ausentar-se para recepcionar o presidente da República da
Namíbia. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello. Falou pelo recorrido o
Dr. Marcone Medeiros. Plenário, 11.02.2009. 

Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à sessão os Senhores
Ministros Marco Aurélio, Ellen Gracie, Cezar Peluso, Carlos Britto, Joaquim Barbosa, Eros Grau,
Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Menezes Direito. 

Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. 

Luiz Tomimatsu
Secretário
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28.469 - MG (2008⁄0274647-1)

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER

RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS - APEMINAS 

ADVOGADO : SEBASTIÃO HASENCLEVER BORGES NETO E OUTRO(S)

RECORRIDO : ESTADO DE MINAS GERAIS 

PROCURADOR : MARCO ANTÔNIO REBELO ROMANELLI E OUTRO(S)

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VERBA INDENIZATÓRIA. CONCESSÃO A PROCURADORES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS EM EXERCÍCIO NO DISTRITO FEDERAL.
ESPECIFICIDADE FÁTICA DA SITUAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE
EXTENSÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CARREIRA. SÚMULA Nº 339 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE.

I - A Lei nº 15.969⁄06, do Estado de Minas Gerais, criou verdadeira espécie
indenizatória aos Procuradores do Estado em exercício no Distrito Federal, assemelhada à figura
do auxílio moradia, paga a servidores de outras esferas de governo, inclusive da própria União.

II - A finalidade da verba criada e a especificidade fática da situação que ensejou a
sua concessão afastam possível violação ao princípio constitucional da isonomia.

III - A extensão do benefício a todos os integrantes da Carreira de Procurador do
Estado encontra óbice no enunciado da Súmula 339 do c. STF.

Recurso ordinário desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, negar
provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima e Jorge Mussi
votaram com o Sr. Ministro Relator. Votou vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
que dava provimento ao recurso. 

SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. JOSÉ ALFREDO BORGES (P⁄ RECTE) E
DR. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES ANDRADA (P⁄ RECDO)

Brasília (DF), 02 de abril de 2009. (Data do Julgamento).

MINISTRO FELIX FISCHER 
Relator
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RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se da recurso ordinário em
mandado de segurança interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - APEMINAS, com fulcro no art. 105, inciso II, alínea "b", da Constituição
Federal, contra v. acórdão do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que restou assim ementado:

"PRELIMINAR - INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL - NECESSIDADE
DE SUBMISSÃO DA QUESTÃO À CORTE SUPERIOR - INTELIGÊNCIA DO CPC
481. - Compete ao Plenário ou ao órgão especial declarar a inconstitucionalidade de lei
estadual, de acordo com o CPC 481, exceto quando já houver pronunciamento deste ou
do plenário do STF sobre a questão.

V.V.

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO LIMINAR - LEI ESTADUAL
N. 15.969, DE 10.01.2006 - VERBA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AOS
PROCURADORES DO ESTADO LOTADOS NO DISTRITO FEDERAL - NATUREZA
INDENIZATÓRIA - INEXISTÊNCIA, TRATAMENTO REMUNERATÓRIO -
DISCRIMINAÇÃO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE, BEM COMO AO IGUALITÁRIO REGIME
JURÍDICO DA CARREIRA - NECESSÁRIA EXTENSÃO DA VERBA. - A Lei estadual n.
15.969, de 2006, discrimina e, em conseqüência, afronta direito líquido e certo dos
demais Procuradores do Estado de Minas Gerais, ocupantes de cargo efetivo, por
instituir verba nitidamente remuneratória a uma parcela da carreira lotada na
Advocacia Regional do Estado no Distrito Federal" (fl. 141).

Insurge-se a recorrente contra ato da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão,
que indeferiu pedido de extensão, a todos os Procuradores do Estado de Minas Gerais, ativos e
inativos, de verba indenizatória instituída para integrantes da carreira lotados no Distrito Federal.

Afirma que a vantagem criada pela Lei Estadual nº 15.969, de 10 de janeiro de 2006,
ao invés do alegado caráter indenizatório, constituiria verdadeiro "aumento disfarçado de
remuneração concedido apenas a pequena parcela de servidores ocupantes de cargos efetivos de
Procuradores de Estado, quais sejam, os lotados na Advocacia Regional do Estado no Distrito
Federal" (fl. 08).

Alega inconstitucionalidade na concessão do benefício, por violação ao princípio da
isonomia.

Enfatiza a inaplicabilidade do Enunciado nº 339 da Súmula do c. STF ao caso, por
não se subsumir aos precedentes que teriam dado origem ao entendimento sumular.

E requer, diante da impossibilidade de se retirar dos beneficiários originários a
vantagem concedida pela lei (em face do princípio da irredutibilidade de vencimentos), que ela
seja estendida a todos os integrantes da Carreira de Procurador do Estado de Minas Gerais, quer
em atividade, quer aposentados.

Na origem, o c. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria de votos, denegou
a segurança (138⁄173), reconhecendo a validade do benefício criado pela Lei nº 15.969⁄06.

Nas contra-razões (fls. 204⁄217), o recorrido reafirma a natureza meramente
indenizatória da verba aplicada aos servidores lotados no Distrito Federal, a constitucionalidade
da concessão do benefício, a aplicação da Súmula 339 do c. STF e relata, ainda, a existência de
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vantagens similares criadas em outros Estados, inclusive na esfera da própria União, cuja
legalidade não fora, até então, objeto de questionamento.

O d. Representante do Ministério Público Federal também opina pelo desprovimento
do recurso.

É o relatório.

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO. VERBA INDENIZATÓRIA. CONCESSÃO A PROCURADORES DO ESTADO DE
MINAS GERAIS EM EXERCÍCIO NO DISTRITO FEDERAL. ESPECIFICIDADE FÁTICA
DA SITUAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO A TODOS OS
INTEGRANTES DA CARREIRA. SÚMULA Nº 339 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.

I - A Lei nº 15.969/06, do Estado de Minas Gerais, criou verdadeira espécie
indenizatória aos Procuradores do Estado em exercício no Distrito Federal, assemelhada à figura
do auxílio moradia, paga a servidores de outras esferas de governo, inclusive da própria União.

II - A finalidade da verba criada e a especificidade fática da situação que ensejou a
sua concessão afastam possível violação ao princípio constitucional da isonomia.

III - A extensão do benefício a todos os integrantes da Carreira de Procurador do
Estado encontra óbice no enunciado da Súmula 339 do c. STF.

Recurso ordinário desprovido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Noticiam os autos que o recorrente
se insurge contra ato da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas
Gerais, que negou pedido de extensão de vantagem a todos os membros da carreira de Procurador
do Estado, tendo em vista disposição contida na Lei Estadual nº 15.969/06.

Por meio do diploma legal objeto da discórdia, fora instituída verba indenizatória para
os Procuradores do Estado lotados na Procuradoria Regional do Distrito Federal, nos seguintes
termos:

"Art. 1º Fica instituída verba indenizatória de serviço fora do Estado, a ser paga a até
dez ocupantes de cargo efetivo de Procurador do Estado, da carreira da Advocacia
Pública do Estado, lotados na Advocacia Regional do Estado no Distrito Federal, que
não sejam proprietários de imóvel residencial quitado no Distrito Federal. 

§ 1º A verba de que trata o caput deste artigo será de 100% (cem por cento) do valor do
vencimento básico do cargo de Procurador do Estado nível I grau A e não constitui base
de cálculo para nenhum adicional nem integra a remuneração do beneficiário para
nenhum efeito."

De plano, observo que a lei traz elementos que evidenciam, por si só, tratar-se o
benefício de espécie de verba indenizatória. Veja-se, nesse sentido, que somente  procuradores
lotados fora do Estado de Minas Gerais podem ser destinatários da verba. Não só isso, os
beneficiários, para receberem o montante devido, não podem possuir imóvel quitado no Distrito
Federal. Por fim, a regra deixa claro que a vantagem não integrará, para nenhum efeito, a
remuneração ou provento dos servidores a que se destina.
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Também reforçam essa linha de entendimento as justificativas contempladas na
exposição de motivos do projeto que dera origem à Lei Estadual nº 15.969/06, cuja transcrição
faço abaixo:

"(...) a reestruturação da Advocacia Regional do Estado em Brasília, hoje aparelhada
com instrumental à altura da nossa representação judicial junto aos Tribunais Superiores,
exigiu a presença de um grupo de competentes operadores do direito, os resultados já
obtidos são auspiciosos, como é de conhecimento geral.

Entretanto, a situação dos Procuradores daquela Regional reclama um tratamento
diferenciado, a partir do momento em que se considere uma série de fatores que
envolvem o dia-a-dia de todos eles.

Assim é que, como é sabido de todos, o curso de vida do Distrito Federal é
significativamente mais elevado do que o de Belo Horizonte ou outra cidade do Estado,
para não dizer do País. Os encargos com moradia têm destaque especial neste enfoque,
uma vez que imóveis e aluguéis são em média 30% mais caros, comparados com os de
nossa Capital."

Com efeito, na medida em que tem a finalidade de compensar gastos advindos com a
residência no Distrito Federal, a vantagem instituída pelo Estado de Minas Gerais assemelha-se
à figura do "auxílio moradia", já existente e aplicável, por exemplo, no âmbito da lei federal nº
8.112/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais). 

Não visa a verba, portanto, acobertar mudanças ou deslocamentos esporádicos do
servidor, tampouco atribuir-lhe aumento remuneratório. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de
indenizá-lo das despesas permanentes oriundas do exercício em local excepcional, fora da
jurisdição do Estado de Minas Gerais, e na qual o custo de vida seria maior que nas cidades-sede
das demais Procuradorias Regionais.

Verifico, além do mais, que os argumentos erguidos pelo Estado de Minas Gerais para
justificar a abrangência restrita da vantagem prevista na legislação criada afiguram-se razoáveis,
considerando-se que o seu pagamento se dá para servidores em situação diversa dos demais.

Para ilustrar a especificidade fática que permeia a questão, destaco trecho do voto do
e. Des. Wander Marotta no v. acórdão recorrido, segundo quem:

"(...) Brasília tem mesmo peculiaridades que foram apontadas pela ilustre autoridade.
Sabe-se que, desde a época da inauguração, o serviço público federal, como ficou
salientado da tribuna, fornece moradia para os servidores mais qualificados e isso, num
reconhecimento, ao meu ver, explícito, de que é problemático o imóvel de Brasília, ou
mesmo a possibilidade de vida no Planalto, havendo, conseqüentemente, um
reconhecimento no plano federal da necessidade de tratamento diferenciado que se fez
com a cessão prematura dessas moradias. Por uma questão que, ao meu ver, é
absolutamente discricionária, o Estado de Minas Gerais - que poderia, em tese, adquirir
apartamentos funcionais em Brasília para esses servidores e não o fez, preferindo
instituir uma verba que indenizasse o pagamento da moradia - age, portanto, dentro de
limites que não me parecem ilegais ou inconstitucionais" (fls. 160/161).

Saliento, também, os argumentos suscitados pelo recorrido, que pondera:
"(...) Brasília situa-se fora dos domínios de exercício das competências do Estado de
Minas Gerais, revelando que a unidade da Advocacia do Estado lá existente tem caráter
de excepcionalidade, frente às outras existentes.
Tudo isso reflete no fato de que se o Estado não viesse a indenizar essas despesas,
acabaria sendo natural o desinteresse de grande parte dos procuradores em se instalar
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naquela Regional, criando quadro de alta rotatividade de pessoal em manifesto prejuízo
para a regular tramitação de feitos contenciosos de alta complexidade que se avolumam
nos Tribunais Superiores e demandam profissionais experientes" (fls. 211⁄212).

Por essas razões, não vislumbro, por parte da legislação atacada, violação ao princípio
da isonomia.

Lado outro, também se erige, como obstáculo à pretensão recursal, o enunciado nº
339 da Súmula do c. STF, segundo o qual: 

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos
de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

É que, mesmo em se tratando de agentes da mesma carreira, a extensão do benefício
a todos os Procuradores do Estado de Minas Gerais estaria condicionada às regras que a
Constituição fixa sobre o tema, como a que condiciona a concessão de vantagens à autorização
específica na lei de diretrizes orçamentárias (art. 169, § 1º, II, CF⁄88) - matéria de inequívoca
competência do Poder Legislativo.

Por fim, não prospera o argumento de que a Lei nº 869, de 5 de julho de 1992
(Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais), não teria contemplado em seu
texto a referida espécie de indenização, que seria, portanto, ilegal. Naturalmente, a Lei Estadual
nº 15.969⁄06, que detém idêntica condição hierárquica frente ao Estatuto dos Servidores, pode
promover-lhe aprimoramentos, criando novos direitos e vantagens, de modo a adequar as
demandas do Estado às circunstâncias da realidade. 

Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É o voto.

VOTO VENCIDO

(MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO)

1. Senhores Ministros, as razões levantadas pelo Dr. Procurador-Geral do Estado de
Minas Gerais são extremamente ponderáveis, respeitáveis e sérias.

2. A questão, a meu ver, deve ser focada na natureza do adicional percebido pelos
Procuradores que trabalham no Distrito Federal, e não nas razões por que a percebem, que estas
são relevantes e justas, mas o que nos importa é a natureza desse adicional.

3. A meu ver, a natureza desse adicional aos Procuradores que trabalham no Distrito
Federal é nitidamente remuneratória, com a devida vênia da maioria que já se formou em sentido
contrário, e não apenas porque o custo de vida também é alto em outras cidades do País, e,
particularmente, em Belo Horizonte.

4. Ademais, o fato de possuir imóvel quitado e não ter o direito a percepção
caracteriza, a meu ver, mais ainda a natureza remuneratória, pois quem comprou um imóvel no
Distrito Federal e pagou o preço correspondente, desfez ou descapitalizou-se do correspondente
a essa aquisição, portanto, deveria ser indenizado. Se fosse indenizatório.

5. O fato de o Procurador do Estado de Minas Gerais ter comprado um imóvel e por
isso deixar de perceber a remuneração de eventual aplicação financeira dos recursos que
empregou na compra do imóvel, não é o mesmo que não ter dinheiro para fazer a aplicação
justamente porque aplicou no imóvel e não vai ser indenizado?
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6. Se fosse indenização, penso que não deveria contemplar simplesmente quem está
fora do espaço territorial do Estado de Minas Gerais, o que, na minha avaliação, já é um castigo
- deixar de morar, por exemplo, em Pouso Alegre e vir morar em Brasília.

7. Penso que a natureza remuneratória desse adicional, na minha avaliação, é
reconhecível sem grande dispêndio de imaginação ou de esforço intelectual, até porque se dependesse
disso não poderia fazer, porque careço desses recursos. Penso que o descrímem não me parece
razoável em relação aos Procuradores que trabalham em Belo Horizonte e nas Regionais dentro do
país mineiro, daí por que, a meu ver, a natureza remuneratória parece preponderar, na minha visão,
sobre a natureza meramente indenizatória. Além do mais, a respeitável Súmula 336 do Supremo
Tribunal Federal tem aplicação, pelo menos vinha tendo aplicação quando se tratava de exercentes
de cargos ou de carreiras distintas. Aí, sim, o Poder Judiciário não pode estabelecer nenhum tipo de
igualdade e nenhum tipo de isonomia nem de raciocínio algum para determinar equiparações. Mas,
no caso, dentro da mesma carreira, não me parece, mais uma vez, que seja razoável, a meu ver,
estabelecer-se essa vedação de atuação jurisdicional no sentido de reequiparar as remunerações.

8. Assim, louvando a exímia sustentação do douto Procurador Geral do Estado de
Minas Gerais, sempre brilhante e preciso e também do ilustre advogado da Associação e pedindo
vênia aos votos que me antecederam, todos da maior consistência jurídica, peço vênia a todos
para dar provimento ao recurso em mandado de segurança da Associação e determinar que o
Estado de Minas Gerais pague igualmente a seus Procuradores, onde quer que exerçam as suas
relevantes atividades. Não me parece, com a devida vênia, que a atuação perante o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais ou perante os juízos da capital ou do interior seja menos relevante, nem
isso foi afirmado, do que a Advocacia pública exercida perante as Cortes Superiores.

9. Com a devida vênia, voto pelo provimento do recurso em mandado de segurança.

AUTUAÇÃO

RECORRENTE :ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - APEMINAS

ADVOGADO :SEBASTIÃO HASENCLEVER BORGES NETO E OUTRO(S)

RECORRIDO :ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCURADOR :MARCO ANTÔNIO REBELO ROMANELLI E OUTRO(S)

ASSUNTO : Administrativo - Servidor Público Civil - Remuneração

SUSTENTAÇÃO ORAL

SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. JOSÉ ALFREDO BORGES (P⁄ RECTE) E DR. JOSÉ
BONIFÁCIO BORGES ANDRADA (P⁄ RECDO)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por maioria, negou provimento ao recurso."

Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima e Jorge Mussi votaram com o
Sr. Ministro Relator. 

Votou vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que dava provimento ao recurso.

Brasília, 02 de abril de 2009. - LAURO ROCHA REIS - Secretário
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.08.159427-7/001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS 

NÚMERO DO PROCESSO: 1.0024.08.159427-7/001(1)

RELATOR: BARROS LEVENHAGEN 

RELATOR DO ACÓRDÃO: BARROS LEVENHAGEN 

DATA DO JULGAMENTO: 26/02/2009

DATA DA PUBLICAÇÃO: 17/03/2009 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - DEPÓSITO DE REMUNERAÇÃO
DE SERVIDOR PÚBLICO - DIREITO DE ESCOLHA - SEGURANÇA DENEGADA. - É
facultado aos Entes Federativos a autonomia para organização de suas folhas de pagamento, não
existindo direito líquido e certo do servidor à escolha da instituição financeira.- Recurso não
provido. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.08.159427-7/001 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - APELANTE(S): ADELMAR PEREIRA DAMASCENO - APELADO(A)(S):
ESTADO MINAS GERAIS - AUTORID COATORA: DIR CENTRAL PROCESSAMENTO
PAGAMENTO PESSOAL SECRET ESTADO PLANEJ GESTÃO - RELATOR: EXMO. SR.
DES. BARROS LEVENHAGEN 

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª 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 NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2009. - DES. BARROS LEVENHAGEN - Relator 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

O SR. DES. BARROS LEVENHAGEN - Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADELMAR PEREIRA DAMASCENO contra decisão proferida às fl. 15/21, pela Magistrada
Lílian Maciel Santos, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra o
DIRETOR CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, denegou a segurança
pleiteada. 

Em suas razões recursais (fl. 22/25), o Apelante, em apertada síntese, alega que a Lei
nº 13.722/2000 lhe assegura o direito líquido e certo de escolha da instituição bancária através da
qual pretende receber seus vencimentos. Requer, por fim, o provimento do recurso e consequente
reforma da decisão agravada. 

O Apelado apresentou contra-razões às fl. 29/36, impugnando as razões argüidas pelo
Apelante e requerendo o não provimento do recurso. 

A Ilustre Procuradora de Justiça entende ser desnecessária sua intervenção. 

É o relatório. 

Conheço do recurso, visto que presentes seus pressupostos de admissibilidade. 
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A par de entendimento divergente de meus pares, entendo seja corolário da autonomia
concedida pela Constituição da República aos Entes Federativos para sua organização, a facudade
de centralização do pagamento de seus servidores através de contratação de uma instituição
financeira exclusiva. 

A medida, aliás, privilegia o princípio da eficiência elevado a 'status' constitucional,
na medida em que reduz os gastos do erário com a assunção do encargo. Como é sabido o Poder
Executivo Estadual possui milhares de servidores ativos e inativos e a pulverização de seu
pagamento em diversas instituições financeiras comprometeria a eficiência do serviço e, ademais,
atentaria contra o princípio da razoabilidade. 

Ademais, como salientou a r. sentença, o servidor público estadual é isento de tarifas
bancárias e pode transferir o numerário creditado na conta oficial para qualquer outra de sua
escolha sem ônus. 

Esta Corte já se pronunciou neste sentido, decidindo caso análogo: 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE PROVIMENTO LIMINAR -
TRANSFERÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA - DEPÓSITOS DE SALÁRIO DO
SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE ABUSO POR PARTE DA AUTORIDADE
IMPETRADA - SEGURANÇA DENEGADA. ""Inexiste direito líquido e certo que
tenha o condão de amparar a pretensão ínsita em mandado de segurança impetrado por
servidor público, quer da ativa ou aposentado, voltado no sentido de que seus proventos
sejam depositados pelo Tribunal de Justiça no BANCO de sua preferência ou
conveniência"".(TJMG, processo nº 1.0000.08.472898-9/000, Relator: ALVIM
SOARES, Data da Publicação: 21/11/2008) 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS.
INDICAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NORMA INCONSTITUCIONAL.
FALTA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO. A Lei Estadual nº 13.722,
de 2000, por conflitar com o disposto no art. 66, III, da Constituição do Estado de Minas
Gerais, não enseja o reconhecimento de direito líquido e certo à opção e indicação, pelo
servidor público estadual, de instituição bancária para o recebimento dos vencimentos
ou proventos. Denega-se a segurança. (TJMG, processo nº 1.0000.08.474984-5/000,
Relator: ALMEIDA MELO, Data da Publicação: 07/11/2008) 

REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES -- LEI
ESTADUAL Nº 13.722/2000 - RESOLUÇÃO Nº 3.709 DO COMANDO GERAL DA
PMMG - ALTERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA FINS DE
RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE
PÚBLICO - PREVALÊNCIA - PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E
RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA(TJMG, processo nº
1.0701.05.109684-3/001, Relator: ARMANDO FREIRE, Data da Publicação:
29/05/2007) 

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. 

Custas pelo Apelante. 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): DORIVAL
GUIMARÃES PEREIRA e MARIA ELZA. 

SÚMULA: NEGARAM PROVIMENTO. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0699.04.036705-3/001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS 

NÚMERO DO PROCESSO: 1.0699.04.036705-3/001(1)

RELATOR: HELOISA COMBAT 

RELATOR DO ACÓRDÃO: HELOISA COMBAT 

DATA DO JULGAMENTO: 06/03/2009

DATA DA PUBLICAÇÃO: 17/03/2009 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
DATIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.- É
função institucional da Defensoria Pública a atuação como curador especial.- A nomeação de
defensor dativo ocorre nos casos excepcionais em que a Defensoria Pública não pode atuar.- A
nomeação de defensor dativo deve ser precedida, portanto, de manifestação da Defensoria
Pública local. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0699.04.036705-3/001 - COMARCA DE
UBÁ - AGRAVANTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADO MINAS GERAIS -
AGRAVADO(A)(S): JANIO TEIXEIRA - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. HELOISA COMBAT 

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª 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, 06 de março de 2009. - DESª. HELOISA COMBAT - Relatora 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

A SRª. DESª. HELOISA COMBAT - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais contra a r. decisão da MM. Juíza da 2ª Vara Cível
da Comarca de Ubá, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, nomeou como curador do
agravado o Dr. Egídio Freitas Morais Jr. 

Em suas razões, alega o recorrente que no caso em epígrafe, MM. Juíza simplesmente
nomeou o Dr. Egídio Freitas Morais Jr. Defensor dativo, sem que houvesse qualquer manifestação
da Defensoria Pública da Comarca de Ubá. 

Aduz que compete ainda à Defensoria Pública, por força de Lei Complementar
n°80/1994, exercer a curadoria especial como função institucional. 

Sustenta que o CPC, em seu artigo 9°, preconiza que o juiz dará curador especial ao
revel citado por edital ou com hora certa, bem como ao preso e também ao incapaz quando os
seus interesses colidirem com os de seu representante legal. 

Sendo assim, informa que não restam dúvidas de que pelo ordenamento jurídico em
vigor, o múnus de curador especial deve, em regra, recair sobre um defensor público e não sobre
um advogado dativo. 

Declara que a nomeação de advogado dativo em locais onde a Defensoria Pública
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existe sem sequer intimá-la a se manifestar, abre perigoso precedente, na medida em que dá
interpretação contrária aos dispositivos legais. 

Com estas razões, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e seja dado
provimento ao recurso. 

Deferido o efeito suspensivo às fls.55/56. 

Informações da MM. Juíza a quo à fl.62. 

Conheço do recurso, posto que satisfeitos os requisitos de sua admissibilidade. 

Creio que assiste razão ao agravante. 

A nomeação de curador especial para o réu revel citado por edital é medida que se
impõe, segundo o sistema processual pátrio (art. 9º, II do CPC), sob pena de nulidade, visando
garantir a ampla defesa e contraditório ao réu que não comparece ao processo. 

No entanto, como bem ressaltado pelo agravante, tal nomeação, via de regra, recairá
sobre um defensor público, podendo ser nomeado defensor dativo entre os quadros da OAB somente
excepcionalmente, quando por algum motivo o defensor público não puder assumir a causa. 

Entre as funções institucionais da Defensoria Pública está a atuação como curador
especial, a nomeação de defensor dativo está prevista legalmente apenas como meio de suprir as
lacunas que possam ser eventualmente deixadas pelo órgão. 

Neste sentido as seguintes previsões legais: 

LC n° 80/1994 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 

(...) 

VI - atuar como Curador Especial, nos casos previstos em lei; 

Lei Estadual n° 13.166/1999 

Art. 4º - Nas comarcas onde estiver implantada a Defensória Pública, a nomeação do
defensor dativo só poderá ocorrer em causas justificáveis, a critério do Juiz competente,
após prévia manifestação da Defensória Pública. 

Assim, a nomeação de defensor dativo deve ser precedida, obrigatoriamente, de
manifestação da Defensoria Pública, uma vez que cabe a tal órgão, primordialmente, a função de
atuar como curador especial. 

A insurgência recursal, portanto, encontra guarida na legislação federal e estadual e
tem razão de ser, pois, caso atue defensor dativo na presente ação e o Estado saia vencido, este
terá de arcar, ainda, com os honorários do defensor dativo, o que não ocorreria se houvesse a
atuação da defensoria pública. 

Verifica-se, em consulta ao site da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais
(http://www.defensoriapublica.mg.gov.br), que existe Defensoria Pública instalada na comarca de
Ubá, no endereço Praça São Januário, 28 - Fórum - CEP: 36500-000 - Ubá, tel: (32) 3531-1645. 

Destarte, para que haja nomeação direta de defensor dativo em detrimento da atuação
de defensor público, há que haver justificativa do juízo e manifestação da Defensoria Pública
local, o que não consta nos autos. 
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Ao prestar informações, a MM. Juíza a quo informou que "foi nomeado o curador
especial Dr. Egídio de Freitas Morais Junior, advogado atuante da Comarca, tendo em vista o
quadro deficitário da Defensoria Pública da Comarca. Como o curador acima mencionado já foi
intimado, tendo inclusive, apresentado defesa, não há mais como exercer o juízo de retratação".

Conclui-se que, apesar de tal informação não constar quando da nomeação do
defensor dativo, a MM. Juíza de Direito ao prestar informações acerca do agravo afirmou haver
deficiência nos quadros da Defensoria Pública de Ubá. No entanto, mister que haja prévia
manifestação da Defensoria Pública local reiterando a impossibilidade de assumir a presente
ação, somente se tal ocorrer a nomeação do advogado dativo poderá subsistir. 

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO, para cassar a decisão atacada,
determinando que o juízo a quo proceda a intimação da Defensoria Pública de Ubá no endereço
já mencionado neste voto. 

Caso haja possibilidade da Defensoria assumir o patrocínio, a MM. Juíza a quo
deverá, ainda, fixar remuneração proporcional ao trabalho já realizado pelo defensor dativo
(contestação). 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): EDIVALDO
GEORGE DOS SANTOS e WANDER MAROTTA. 

SÚMULA: DERAM PROVIMENTO. 
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MEDIDA CAUTELAR Nº 13.912 - MG (2008/0047889-7)

RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES

REQUERENTE :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIDO :ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCURADOR :BRUNO RESENDE RABELLO E OUTRO(S)

REQUERIDO :INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

PROCURADOR :JAIME NAPOLES VILLELA E OUTRO(S)

REQUERIDO :INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – 
DEPARTAMENTO DE MINAS GERAIS - IAB/MG

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA PARA
EMPRESTAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. PERDA
SUPERVENIENTE DE OBJETO. MANIFESTA CESSAÇÃO DO RISCO AO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. "CIRCUITO CULTURAL DA PRAÇA DA LIBERDADE".
INSTALAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA MINEIRA EM LOCAL
APROPRIADO. MANTENÇA DO TOMBAMENTO ENCERRADO SOBRE O
PRÉDIO DA ANTIGA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.

DECISÃO

Trata-se de medida cautelar com requerimento para concessão de provimento liminar
inaudita altera pars ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, objetivando
conferir efeito suspensivo a recurso especial ainda sujeito ao crivo de admissibilidade do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Noticiam os autos que o ora requerente ajuizou ação civil pública visando impedir a
execução de projeto de modificação do prédio da Secretaria de Estado da Fazenda, que compõe
o conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte/MG, e é objeto de
tombamento integral em nível municipal e estadual;

O requerente alega que o Juízo singular deferiu a liminar pleiteada, mas a revogou
posteriormente. Naquela Feita, manejou agravo de instrumento que não foi provido pelo TJMG.

Ato contínuo, interpôs recurso especial e extraordinário, sendo que, no bojo daquele,
sustentou a infringência dos arts. 535, II, do CPC e 17 do DL 25/37.

O nobre ministro José Delgado entendeu por bem deferir o requerimento liminar, sob
os seguintes fundamentos, in verbis:

O caso analisado, pelo que dos autos consta, amolda-se a uma singular excepcionalidade
que demonstra, de pronto, que se tornará absolutamente inócua a providência
jurisdicional caso o recurso especial não produza incontinenti o efeito de suspender os
termos do acórdão de segundo grau.
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É absolutamente claro que a matéria deverá ser analisada com maior profundidade por
ocasião do julgamento do recurso especial. De pronto, entretanto, avulta-se a
argumentação do acórdão recorrido no sentido de que, segundo os autos, não é possível,
em sede de cognição sumária, dizer que a intervenção restauradora a ser conduzida pelo
IEPHA tenha por objetivo destruir, demolir ou mutilar o imóvel tombado.
Essa argumentação, desprovida de certeza quanto aos limites de execução das obras, é
suficiente para amparar a tutela que se vindica. Somente na instrução do feito
Documento: 5048595 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJ: 27/04/2009 Página 1
de 3 Superior Tribunal de Justiça originário - ação civil pública - é que se alcançará
melhor convicção a respeito. 
Recorda-se que o recurso especial vinculado à presente ação cautelar advém de um
agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu os efeitos da liminar
concedida na ação civil pública. 
Na espécie, há risco de ineficácia do provimento principal e há plausibilidade do direito
alegado, que, presentes, demonstram a inexorabilidade de concessão da tutela liminar
para que se proteja o patrimônio cultural assinalado. 
Estão plenamente evidenciados, portanto, os pressupostos autorizadores da medida
acautelatória.
Nesse contexto, visualizando a consistência das razões registradas na inicial suficientes
para amparar a tutela de urgência vindicada, DEFIRO a liminar pleiteada.
Cite-se a parte adversa.
Publique-se.

A Primeira Turma, em sede de agravo de instrumento, manteve o decisum singular,
em acórdão cuja ementa está consignada nos seguintes termos, litteratim:

ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR. DANO AO PATRIMÔNIO
CULTURAL. IMÓVEL TOMBADO.
1. Deve ser mantido juízo provisório que, em sede de liminar no curso de ação cautelar,
empresta efeito suspensivo a recurso especial interposto pelo Ministério Público com o
fim de modificar acórdão que, aparentemente, afeta proteção a bem tombado.
2. Presença da fumaça do bom direito e do periculum in mora.
3. Agravos regimentais não-providos.

Sucede que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em petitório acostado às
fls. 1.674-1.687, informa que o requerido, o Estado de Minas Gerias, implicitamente reconheceu a
procedência do pedido deduzido nos autos da ação da civil pública, da qual a presente medida
cautelar é tirada, ao apresentar, ao Conselho Estadual de Patrimônio Cultura - Conep, as concepções
do Memorial de Minas Gerais, que irão compor o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, a ser
instalado no antigo prédio da Secretaria de Fazenda mineira, destinando outro local para instalação
da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que exige um espaço maior. Segundo o Parquet , tal
mudança se deu em razão de seu entendimento, segundo o qual o projeto arquitetônico para
implementação da Orquestra Sinfônica mineira contraria os aspectos do tombamento do prédio.

Ao final, pleiteia a extinção dos embargos declaração opostos pelo Estado de Minas
Gerias, ao argumento da perda de objeto.

Nesse sentido, junta cópia da notícia publicada na imprensa oficial mineira, no dia 28
de agosto de 2008, e do Comunicado do Conep n. 11/2008.

Em sua manifestação, o Estado de Minas Gerias aduziu ser descabida a manifestação
do Parquet nos autos desta cautelar, pois o objeto da medida extrema tão somente respeita a
conferir efeito suspensivo a recurso especial já inadmitido pelo TJMG. Alegou que falece a
competência do STJ para apreciar medida cautelar objetivando destrancar apelo nobre ainda
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pendente de admissibilidade na instância de origem. Acrescentou, ainda, que a manifestação do
Ministério Público denota a perda de objeto deste feito e que é absurda a tese de que apenas os
seus embargos declaratórios teriam perdido o objeto.

Por fim, requereu a cassação da liminar anteriormente deferida; a uma, pois foi
concedida por órgão incompetente, a duas, porque a irresignação especial foi inadmitida, e a três,
porquanto a medida cautelar perdeu objeto (fls. 1.693/1.695).

O Ministério Público Federal opinou pela extinção dos embargos declaratórios,
opostos pelo Estado de Minas Gerais e pela procedência da medida cautelar, a fim de assegurar o
efeito suspensivo atribuído ao recurso especial (fls. 1.700/1.705).

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico e Minas Gerais - IEPHA/MG,
às fls. 1.708-1.710, noticia que o Estado de Minas Gerais não mais irá implementar o projeto para
adequação do prédio da antiga sede da Secretaria de Fazenda à sede da Orquestra Sinfônica de
Minas Gerais, porquanto se optou em dar nova destinação ao referido prédio, qual seja, o
"Memorial Minas Gerais". Assevera, quanto a esse particular, que novo projeto arquitetônico foi
devidamente aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo
Horizonte. Junta documentação nesse sentido.

Em face da petição supra e da documentação que a ela guarnece, foi determinada
nova vista dos autos às partes.

O MPF requereu a celebração de termo de ajustamento de conduta a ser firmado pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com a intervenção do Instituo do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, como condição para extinção desta cautelar.

O Estado de Minas Gerais, por seu turno, repisa o seu petitório anterior e roga pela
extinção do feito.

É o relatório.

A presente medida cautelar merece ser extinta em face da sua perda superveniente de
perda de objeto. E a manifestação do requerente corrobora isso, ao consignar que a Secretaria de
Cultura de Minas Gerais apresentou ao Conselho Estadual de Patrimônio Cultura - Conep as
concepções do "Memorial de Minas Gerais", com a instalação da Orquestra Sinfônica de Minas
Gerais fora dos limites do "Circuito Cultural da Praça da Liberdade", de modo a preservar o
tombamento do prédio da antiga Secretaria de Fazenda mineira (fls. 1.685-1.686). Não é outra a
conclusão a que se chega com análise da petição e dos documentos que a instruem apresentados
pelo IEPHA/MG, às fls. 1.708-1.709. Logo, se não mais subsiste o risco ao patrimônio histórico
e cultural, falece o objeto do feito.

Por outro lado, o documento de 1.732 evidencia que o recurso especial, do qual esta
medida cautelar é tirada, foi inadmitido pela Primeira Vice-Presidência do TJMG em 26 de
setembro de 2008, e, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, infere-se que
não houve interposição de recurso de agravo de instrumento contra o decisum denegatório.

A inadmissão do apelo nobre contamina a medida cautelar e torna, portanto, inviável
de se acolher a pretensão do Parquet; seja para julgar extinto os embargos de declaração opostos
pelo Estado de Minas Gerais, e tão somente manter o efeito suspensivo, seja para firmar termo de
ajustamento de conduta, como requisito para extinção deste processo.para a ordem liminar.
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Isso posto, julgo a presente medida cautelar extinta em face da sua perda
superveniente de objeto.

Brasília (DF), 16 de abril de 2009. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Relator
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SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 9, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008 

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: 

"Fica dispensada a interposição de recurso contra decisão judicial que reconhecer o direito
de servidor público estadual ao reajuste de 10% previsto no Decreto Estadual nº 36.829/95,
cujo quadro especial de servidores esteja contido em anexo do Decreto nº 36.033/94, desde
que seja respeitada a prescrição qüinqüenal (Súmula 85/STJ)." 

LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.961, de 14 de dezembro de 1992; Lei Estadual nº 11.510, de
07/07/1994; Decreto Estadual nº 36.829, de 27 de abril de 1995 e Decreto Estadual nº 36.033, de
14/09/1994. 

JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: AgRg no Ag 1.023.605/MG, 6ª Turma, DJe
22/09/2008; AgRg no REsp 895.345/MG, 5ª Turma, DJe 08/09/2008; AgRg no Ag 938.978/MG,
5ª Turma, DJe 05/05/2008; AgRg no Ag 950.176/MG, 5ª Turma, DJe 07/04/2008; AI nº
1.050.028/ MG, DJ 20/06/2008; REsp 659.146/MG,5ª Turma, DJ 21/11/2005. Decisões
monocráticas, em hipóteses idênticas: Ag nº 1.029.293/MG, Relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, in DJ 3/6/2008; Ag nº 1.030.432/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, in DJ
15/5/2008; Ag nº 1.039.609/MG, Relator Ministro Nilson Naves, in DJ 8/5/2008, Ag nº
950.525/MG; Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, in DJ 19/12/2007; Ag nº 923.492/MG;
Relatora Ministra Jane Silva, in DJ 18/12/2007; e Ag nº 940.537/MG, Relator Felix Fischer, in DJ
27/11/2007. TJMG: 1ª CACIV - 1.0433.07.215011-6/001, 1.0433.06.194119-4/001, 2ª CACIV -
1.0433.06.197242-1/001, 1.0433.06.194074-1/001; 3ª CACIV - 1.0433.06.196785-0/001,
1.0433.06.194103-8/001; 4ª CACIV - 1.0433.07.217370-4/001, 1.0433.06.194247-3/001; 5ª
CACIV - 1.0433.06.194123-6/001, 1.0433.06.194079-0/001; 6ª CACIV - 1.0433.06.995289-
3/001, 1.0433.06.196797-5/001; 7ª CACIV - 1.0433.06.194760-5/001, 1.0433.07.212069-7/001;
8ª CACIV - 1.0433.07.216542-9/001, 1.0433.06. 995288-5/001, 1.0433.06. 196541-7/001. 

SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 10, DE 6 DE ABRIL DE 2009.

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:

"Fica dispensada a interposição de recurso contra decisão judicial que afastar a
compulsoriedade da contribuição ao custeio de saúde prevista no parágrafo 5º do art. 85 da
Lei Complementar Estadual nº 64/2002, desde que seja reconhecido que a suspensão dos
descontos desobriga a prestação dos serviços pelo IPSEMG, sem a restituição das parcelas
anteriormente descontadas."

LEGISLAÇÃO: Lei Complementar Estadual nº 64, de 24 de março de 2002.

JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: RMS 21.061/MG, 1ª Turma, DJ 31/05/2007
e RMS 18.422/MG, 1ª Turma, DJ 06/03/2008. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
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Corte Superior - Incidente de Inconstitucionalidade nº 1.0000.05426852-9/000;1ªCâmara Cível -
1.0145.07.418439-4/001 e 1.0145.07.419077-1/001; 2ª Câmara Cível - 1.0024.07.791657-5/001
e 1.0024.06.075336-5/001; 3ª Câmara Cível - 1.0024.07.550173-4/001 e 1.0145.07.419053-
2/001; 4ª Câmara Cível - 1.0145.07.429848-3/001,1.0145.07.409533-5/001; 5ª Câmara Cível -
1.0701.07.204698-3/001 e 1.0145.07.404615-5/001; 6ª Câmara Cível - 1.0153.07.060613-9/001
e 1.0024.06.992217-7/002;7ªCâmara Cível - 1.0024.07.770022-7/001e 1.0024.08.041815-5/001;
8ª Câmara Cível - 1.0024.07.465112-6/001 e 1.0024.06.151610-0/004.

SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 11, DE 15 DE JUNHO DE 2009.

O ADVOGADO-GERAL DO ESTADO, no uso da atribuição que lhe confere o art.8º da Lei
Complementar nº 75, de 13 de janeiro de 2004, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter
obrigatório a todos os órgãos jurídicos de representação judicial do Estado de Minas Gerais:

"Fica dispensada a interposição de recurso contra decisão judicial que pronunciar a
prescrição intercorrente da execução fiscal paralisada por período superior a 5 (cinco) anos,
após 1 (um) ano de suspensão (Súmula 314/STJ), por não ter sido localizado o devedor ou
encontrados bens penhoráveis, desde que, observado o disposto no art. 40, § 4º da Lei nº
6.830, de 1980, inexista causa impeditiva ou suspensiva da prescrição, como tal não se
compreendendo a ausência de intimação pessoal do despacho que deferir pedido de
suspensão da execução. Nas execuções fiscais em que não tenham sido citados os devedores
ou, se citados, não tenham sido localizados bens penhoráveis, verificada a ocorrência da
prescrição intercorrente, deve ser pedida a extinção do processo, sem ônus sucumbenciais."

LEGISLAÇÃO: Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, arts. 25 e 40 e §§; Lei Estadual nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975, art.227, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: Súmula 314; Súmula 83; AgRg no REsp
1.015.002/SC, 1º Turma, DJ 30/03/2009; AgRg no REsp 1.006.977/PE, 2ª Turma, DJ 16/02/2009;
REsp 1.081.209/MG, 1ª Turma, DJ 13/11/2008; AgRg no REsp 1.057.560/RJ, 1ª Turma, DJ
01/09/2008; REsp 1.002.557/SE, 2ª Turma, DJ 22/09/2008; AgRg no REsp 495.904/ES, 2ª
Turma, DJ 31/05/2006. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 1ª Câmara Cível -
1.0024.97.033384-5/001 - 1.0024.97.099997-5/001 - 1.0024.98.106355-5/001 - 1.0024.97.022144-
6/001 - 1.0024.94.080126-9/001; 2ª Câmara Cível - 1.0035.97.006960-1/002 - 1.0024.94.078221-
2/001 - 1.0024.97.031751- 7/001; 3ª Câmara Cível - 1.0024.99.046653-4/001; 4ª Câmara Cível -
1.0024.98.023547-7/001 - 1.0480.99.008047-9/001 - 1.0024.91.777644-5/001; 5ª Câmara Cível -
1.0024.94.032458-5/001 - 1.0024.97.096131-4/001 - 1.0024.97.112877-2/001 - 1.0024.97.081495-
0/001 - 1.0024.96.080759-2/001 - 1.0079.97.000090-1/001 - 1.0035.97.007754-7/001 -
1.0024.97.074965-1/001 - 1.0024.93.020943-2/001 - 1.0024.93.031971-0/001 - 1.0024.95.083109-
9/001; 7ª Câmara Cível - 1.0024.93.057303-5/001 - 1.0024.98.029126-4/001 - 1.0024.01.095082-
2/001 - 1.0024.96.077770-4/001 - 1.0313.00.013636-3/001 - 1.0024.91.788910-7/001 -
1.0024.95.071192-9/001 - 1.0024.96.081383-0/001 - 1.0024.01.590291-9/001; 8ª Câmara Cível -
1.0702.99.029794-8/001 - 1.0024.97.077697-7/001 - 1.0024.90.738717- 9/002.
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LEGISLAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

LEIS

LEI Nº 18.017, de 08 de janeiro de 2009. 
Institui a Gratificação Complementar de Produtividade - GCP - na carreira da Advocacia Pública
do Estado. 

LEI Nº 17.951, de 23 de dezembro de 2008. 
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico da carreira de Advogado Autárquico. 

DECRETOS

DECRETO Nº 45.103, de 20 de maio de 2009.
Autoriza a Advocacia-Geral do Estado - AGE a assumir a representação judicial da Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM, nos casos que menciona. 

DECRETO Nº 45.064, de 17 de março de 2009. 
Define as atribuições e identifica as Funções Gratificadas de Direção e Assessoramento Superior
- DAS, criadas pelo art. 5º da Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009. 

DECRETO Nº 45.059, de 11 de março de 2009.
Altera o Decreto nº 44.651, de 7 de novembro de 2007, que fixa o Quadro de distribuição, por
localidade, dos Integrantes da Advocacia-Geral do Estado - AGE. 

DECRETO Nº 45.056, de 10 de março de 2009. 
Altera o quantitativo e a distribuição de cargos de provimento em comissão e gratificações
temporárias estratégicas no âmbito da Advocacia-Geral do Estado. 

DECRETO Nº 45.000, de 05 de janeiro de 2009.
Altera o Decreto nº 44.113, de 21 de setembro de 2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica da
Advocacia-Geral do Estado - AGE.

DECRETO Nº 44.975, de 05 de dezembro de 2008.
Altera o Decreto nº 44.154, de 17 de novembro de 2005, que delega competência ao Secretário
de Estado de Planejamento e Gestão.

DECRETO Nº 44.957, de 20 de novembro de 2008.
Identifica e define a forma de recrutamento de cargos de provimento em comissão estimados à
Secretaria de Estado de Governo, nos termos do art. 3º da Lei nº 17.356, de 18 de janeiro de 2008,
e remaneja valores atribuídos a DAD-unitários da Advocacia-Geral do Estado para a Secretaria
de Estado de Governo. 

DECRETO Nº 44.949, de 14 de novembro de 2008.
Determina à Procuradoria do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais - IEPHA, a prestação de consultoria e assessoramento jurídicos à Secretaria de Estado de
Cultura e dá outras providências. 
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DECRETO Nº 44.933, de 03 de novembro de 2008.
Estabelece as diretrizes para a alteração de cargos de provimento em comissão dos Quadros
Específicos da Advocacia-Geral do Estado, de que tratam os arts. 81 e 82 da Lei Complementar
nº 30, de 10 de agosto de 1993, da Secretaria de Estado de Fazenda, a que se refere o art. 12 da
Lei nº 6.762, de 23 de dezembro de 1975, e do Tesouro Estadual, a que se refere o § 1º do art. 1º
da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 44.897, de 17 de setembro de 2008.
Aprova a Resolução nº 223, de 17 de setembro de 2008, do Advogado-Geral do Estado.

DECRETO S/N, de 18 de julho de 2008.
Aprova a Resolução do Advogado-Geral do Estado que concede Progressão na Carreira aos
Procuradores do Estado.

DECRETO Nº 44.847, de 25 de junho de 2008.
Regulamenta o disposto no § 3º do art. 32 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004.

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 238, de 25 de junho de 2009. 
Dispõe sobre a cobrança de multa ambiental e sua inscrição na Dívida Ativa Ambiental do Estado.

RESOLUÇÃO Nº 237, de 20 de maio de 2009.
Estabelece rotina de comunicação de decisões judiciais aos órgãos delas destinatários e dá outras
providências.

RESOLUÇÃO Nº 236, de 13 de maio de 2009.
Fixa as atribuições das coordenações da Subadvocacia-Geral do Contencioso e dá outras
providências. 

RESOLUÇÃO Nº 235, de 23 de abril de 2009.
Concede Progressão na Carreira a Procuradores do Estado. 

RESOLUÇÃO Nº 234, de 31 de março de 2009.
Dispõe sobre a coordenação do "Projeto Tribunus". 

RESOLUÇÃO Nº 233, de 23 de janeiro de 2009.
Concede Progressão na Carreira à Procurador do Estado. 

RESOLUÇÃO Nº 232, de 21 de janeiro de 2009.
Concede Progressão na Carreira aos Procuradores do Estado. 

RESOLUÇÃO Nº 231, de 13 de janeiro de 2009.
Altera a Resolução nº 194, de 30 de agosto de 2007, que institui Comissão Permanente de
Avaliação de Documentos de Arquivo da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais.
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RESOLUÇÃO Nº 230, de 05 de janeiro de 2009.
Concede Progressão na Carreira aos Procuradores do Estado. 

RESOLUÇÃO Nº 229, de 25 de novembro de 2008.
Concede promoção por escolaridade adicional aos Advogados Autárquicos. 

RESOLUÇÃO Nº 228, de 10 de novembro de 2008.
Cria o Núcleo de Direito Disciplinar Militar. 

RESOLUÇÃO Nº 223, de 17 de setembro de 2008.
Dispõe sobre o rateio dos honorários de sucumbência devidos aos integrantes da carreira de
Advogado Autárquico. 

RESOLUÇÕES CONJUNTAS

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 4.104, de 14 de maio de 2009. 
Disciplina os procedimentos operacionais a serem observados nas hipóteses de pagamento de
créditos tributários mediante dação em pagamento ou adjudicação de bem móvel ou imóvel. 

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 4.075, de 03 de fevereiro de 2009.
Altera a Resolução Conjunta nº 4.067, de 09 de janeiro de 2009, que disciplina o Parcelamento
Especial para contribuinte optante do Simples Nacional. 

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 4.069, de 19 de janeiro de 2009.
Disciplina o Sistema de Parcelamento Fiscal.

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 4.067, de 09 de janeiro de 2009.
Disciplina o Parcelamento Especial para contribuinte optante do Simples Nacional. 

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 4.030, de 16 de outubro de 2008.
Dispõe sobre o Arrolamento Administrativo de Bens e Direitos e sobre a Medida Cautelar Fiscal. 

OBS.: O inteiro teor da legislação acima citada encontra-se no sítio da Advocacia-Geral do
Estado: www.age.mg.gov.br.
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O periódico DIREITO PÚBLICO: Revista Jurídica
da Advocacia-Geral do Estado pretende divulgar
estudos, artigos, ensaios, enfim trabalhos jurídicos,
da ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.

Os artigos enviados para publicação na Revista
Jurídica da AGE deverão obedecer as normas da
ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas.

As peças processuais e pareceres dispensam a
adoção desta padronização, embora possam ser
adaptadas, em sede de revisão, em concordância
com as normas previstas na ABNT.

Serão aceitos originais preferencialmente inéditos
ou apresentados em eventos públicos.

ORIENTAÇÃO EDITORIAL:

1) Apresentação do artigo.

Os trabalhos destinados à Revista serão precedidos
de folha de rosto em que se fará constar: o título do
trabalho, o nome do autor (ou autores), endereço,
telefone, fax e e-mail, mencionando também a
situação acadêmica do autor (ou autores), títulos e
instituição à qual pertença.

Caso o artigo tenha sido publicado ou apresentado
anteriormente em eventos públicos (congressos,
seminários etc.) deverá ser feita referência à
publicação ou ao evento.

Em anexo ao artigo, deverá também ser juntada
autorização do(s) autor(es) para publicação,
conforme modelo a seguir.

Os artigos deverão ser enviados em disquete de 3
1/2 polegadas, no formato RTF (Rich Text Format),
acompanhados de 2 provas impressas do texto,
com os critérios descritos a seguir: processado em
Word for Windows, fonte Times New Roman, Preta,
corpo 12 para todo o trabalho e corpo 14 para o

título do artigo e título das seções e subseções;
margem superior 3 cm, margem inferior 2 cm,
margem esquerda 3 cm, margem direita 2 cm,
cabeçalho e rodapé 1,45 cm; em papel A4, com
digitação apenas no anverso da folha. A ordem de
apresentação será: título (:subtítulo), nome do
autor(es), sumário, texto e referência bibliográfica.

2) Título

O título do artigo, com destaque para essa parte, é
indicado na parte superior da primeira folha,
centralizado e em letras maiúsculas (fonte Times
New Roman, preta, corpo 14); podendo
complementar o título, o subtítulo segue abaixo do
título, diferenciado tipograficamente, ou separado por
dois pontos (:), centralizado e em letras minúsculas
(fonte Times New Roman, preta, corpo 12).

3) Autor

O nome do autor é indicado por extenso abaixo do título,
centralizado e em letras maiúsculas (fonte Times New
Roman, corpo 14). 

As indicações de formação acadêmica, títulos e
instituição que pertence serão feitas em nota de
rodapé precedida de símbolo gráfico (*).

As opiniões emitidas pelo autor em seu trabalho são de
sua exclusiva responsabilidade, não representando,
necessariamente, o pensamento da AGE/MG. 

Agradecimentos e auxílios recebidos pelo autor (ou
autores) podem ser mencionados ao final do artigo,
antes das referências bibliográficas.

4) Sumário

Com a finalidade de visualizar a estrutura do trabalho e
refletir sua organização, o artigo conterá um sumário logo
abaixo do nome do autor, e nele serão mencionados os
principais pontos a serem abordados pelo trabalho,
através de numeração progressiva das seções.

ORIENTAÇÃO EDITORIAL:

normas para envio de artigos para publicação na

Revista Jurídica da AGE
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Será apresentado em fonte Times New Roman, Preta,
corpo 12, parágrafo com recuo a 2 cm da margem
esquerda e direita, alinhamento justificado;
espaçamento simples. 

5) Corpo do Texto

O corpo do texto será apresentado em fonte Times New
Roman, Preta, corpo 12, parágrafo com recuo a 2 cm da
margem esquerda e alinhamento justificado;
espaçamento simples, entre linhas antes e depois de
parágrafos, 6 pt ou automático;para todo o trabalho.

Todo destaque que se queira dar ao texto impresso deve
ser feito com o uso de itálico. Deve-se evitar o uso de
negrito ou sublinha. Citações de textos de outros autores
deverão ser feitas entre aspas, sem o uso de itálico.

6) Capítulo

O capítulo ou títulos das seções e subseções,
digitados em letra maiúscula, obedecerão a mesma
fonte do texto, corpo 14, negrito; entre linhas
precedidos de espaço 1,5 e espaço duplo que os
sucederem; alinhado na margem esquerda; com
numeração progressiva. 

7) Citação 

A citação obedecerá à mesma fonte do texto, corpo
10; recuo 4 cm, se ultrapassar 3 linhas. Caso as
citações diretas limitem-se a esse espaço, deverão
estar contidas no texto entre aspas duplas.

A transcrição literal de parte de normas jurídicas terá o
recuo de parágrafo a 4 cm da margem esquerda e será
precedida da expressão latina (em itálico) in verbis:.

Apud = citado por, conforme, segundo (usado para
indicar citação de citação)

Ibidem ou Ibid. = na mesma obra (usado quando se
fizer várias citações da mesma obra)

Idem ou Id. = do mesmo autor (usado quando se
fizer citação de várias obras do mesmo autor)

Opus citatum ou Op. cit. = na obra citada (usado
para se referir à obra citada anteriormente e é
precedida do nome do autor)

Loco citato ou Loc. cit. = no lugar citado

Sequentia ou Et. Seq. = seguinte ou que se segue

Passim = aqui e ali; em vários trechos ou
passagens

Confira ou Cf. = confira, confronte

Sic = assim mesmo, desta maneira

As notas de referência para indicar as citações de
fonte bibliográfica ou considerações e comentários
que não devem interromper a seqüência do texto
aparecerão em notas de rodapé: 

8) Notas de rodapé

As notas de rodapé de página obedecerão à mesma
fonte do texto, corpo 10; parágrafo de 0,5 cm da
margem esquerda; alinhamento justificado;
espaçamento entre linhas simples; numeração
progressiva.

9) Referência bibliográfica

As referências bibliográficas serão apresentadas
de acordo com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), no final do artigo. 

Os trabalhos publicados pela Revista poderão ser
reimpressos, total ou parcialmente, por outra
publicação periódica da AGE, bem como citados,
reproduzidos, armazenados ou transmitidos por
qualquer sistema, forma ou meio eletrônico,
magnético, óptico ou mecânico, sendo, em todas
as hipóteses, obrigatória a citação dos nomes dos
autores e da fonte de publicação original,
aplicando-se o disposto no item anterior.

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

Pelo presente termo de autorização, cedo ao
Conselho Editorial da Revista Jurídica da
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO de Minas Gerais,
Praça da Liberdade, s/nº, 1º andar – Funcionários –
Belo Horizonte – MG, a título gratuito e por tempo
indeterminado, os direitos autorais referentes ao

artigo doutrinário de minha autoria, intitulado

_________________________________
_____________ para fins de divulgação
pública em meio impresso e eletrônico através das
publicações produzidas pelo órgão.

(cidade), (data)

(nome)
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Adalberto Cabral da Cunha
Aderbal Rêgo
Adilson Albino dos Santos
Adriana Gonçalves Myhrra
Adriana Mandim Theodoro de Mello
Adriano Antônio Gomes Dutra
Adrienne Lage de Resende
Alan Lourenço Nogueira
Alana Lúcio de Oliveira
Alberto Guimarães Andrade
Alda de Almeida e Silva
Alessandra Nogueira Nunes
Alessandro Fernandes Braga
Alessandro Henrique Soares C. Branco
Alessandro Rodrigues
Alexandre Diniz Guimarães
Alexandre Moreira de Souza
Aline Almeida Cavalcante de Oliveira
Aline Cristina de Oliveira Amaranti
Aline Di Neves
Aline Guimarães Furlan
Aloísio Vilaça Constantino
Alyne Basílio de Assis
Amélia Josefina Alves N. da Fonseca
Ana Carolina Oliveira Gomes
Ana Cristina Sette Bicalho Goulart
Ana Luiza Goulart Peres
Ana Maria de Barcelos Martins
Ana Maria Jeber Campos
Ana Maria Richa Simon
Ana Paula Araújo Ribeiro Diniz
Ana Paula Ceolin Ferrari Bacelar
Ana Paula Muggler Rodarte
Ana Silvia Lima Azevedo
Anamélia de Matos Alves
André Luis de Oliveira Silva
André Sales Moreira
Andréa Maura Campedelli Machado Piedade
Angela Regina Soares Leite
Anna Carolina Heluany Zeitune Pires 
Antônio Carlos Diniz Murta
Antônio Fernando Armentano
Antônio Olímpio Nogueira
Aparecida Imaculada Amarante

Armando Sérgio Peres Mercadante
Arthur Pereira de Mattos Paixão Filho
Atabalipa José Pereira Filho
Aurélio Passos Silva
Barney Oliveira Bichara
Beatriz Lima de Mesquita
Benedicto Felippe da Silva Filho
Breno Rabelo Lopes 
Bruno Rodrigues de Faria
Bruno Matias Lopes
Bruno Resende Rabello
Caio de Carvalho Pereira
Camila Franco e Silva Velano
Carlos Alberto Rohrmann
Carlos Augusto Góes Vieira

Carlos Eduardo Tarquíneo
Carlos Frederico Bittencourt R. Pereira
Carlos José da Rocha
Carlos Roberto Meneghini Cunha
Carlos Torres Murta
Carlos Vicente Magalhães Viola
Carlos Victor Muzzi Filho
Carolina Borges Monteiro
Carolina Couto Pereira
Cássio Roberto dos Santos Andrade
Catarina Barreto Linhares
Cédio Pereira Lima Júnior
Celeste de Oliveira Teixeira
Célia Cunha Mello
Célio Lopes Kalume
Celso de Oliveira Ferreira
César Raimundo da Cunha
Christiano Amaro Correa
Clara Maria Hoehne Sepúlveda Nunes
Clara Silva Costa
Claudemiro de Jesus Ladeira
Claudia Lopes Passos
Cláudio Roberto Ribeiro
Cléber Maria Melo e Silva
Cléber Reis Grego
Cornélia Tavares de Lanna
Cristiane de Oliveira Elian
Cristiano César Pimenta Dayrell da Cunha

Advogado-Geral do Estado
José Bonifácio Borges de Andrada

Advogado-Geral Adjunto Advogado-Geral Adjunto
Marco Antônio Rebelo Romanelli Alberto Guimarães Andrade

Procuradores de Estado
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Cristina Andrade Melo
Cristina Grossi de Morais
Daniel Bueno Cateb
Daniel Luiz Barbosa
Daniel Monteiro de Barros Colen
Daniel Santos Costa
Daniela Victor de Souza Melo
Danilo Antônio de Souza Castro
Dario de Castro Brant Moraes
Débora Val Leão
Denise Maria Soares
Denise Soares Belém
Diógenes Baleeiro Neto
Dirce Euzébia de Andrade
Éder Sousa
Edgar Saiter Zambrana
Edrise Campos
Eduardo de Mattos Paixão
Eduardo Goulart Pimenta 
Elaine Coura
Elisângela Soares Chaves 
Eliza Fiúza Teixeira
Elmo Toledo de Castro
Emerson Madeira Viana
Érico Andrade
Érika Gualberto Pereira de Castro
Ester Virgínia Santos
Esther Maria Brighenti dos Santos
Evandro Coelho Taglialegna
Evânia Beatriz de Souza Cabral
Fabiana Kroger Magalhães
Fabiano Ferreira Costa
Fábio Diniz Lopes
Fábio Murilo Nazar
Fabíola Pinheiro Ludwig Peres
Fabrícia Barbosa Duarte Guedes
Fabrícia Lage Fazito Rezende
Fernanda Barata Diniz
Fernanda Carvalho Soares
Fernanda de Aguiar Pereira
Fernanda Saraiva Gomes Starling
Fernando Antônio Chaves Santos
Fernando Antônio Rolla de Vasconcelos
Fernando Barbosa Santos Netto
Fernando Márcio Amarante Ribeiro
Fernando Salzer e Silva
Flávia Bianchini Mesquita Gabrich
Flávia Caldeira Brant Ribeiro de Figueiredo
Francisco de Assis Vasconcelos Barros
Françoise Fabiane Ferreira Diniz
Gelson Mário Braga Filho
Geralda do Carmo Silva
Geraldo Ildebrando de Andrade
Geraldo Júnio de Sá Ferreira

Gerson Ribeiro Junqueira de Barros
Gianmarco Loures Ferreira
Giselle Carmo e Coura
Gleide Lara Meirelles Santana
Gleuso de Almeida França
Glória Maria de Oliveira Gários
Grazielle Valeriano de Paula Alves
Guilherme Bessa Neto
Guilherme do Couto Almeida
Guilherme Guedes Maniero
Gustavo Albuquerque Magalhães
Gustavo Brugnoli Ribeiro Cambraia
Gustavo Chaves Carreira Machado
Gustavo de Oliveira Rocha
Gustavo Luiz Freitas de Oliveira Enoque
Gustavo Vargas de Mendonça
Hebert Alves Coelho
Helena Retes Pimenta Bicalho
Heloíza Saraiva de Abreu
Henrique Lucas de Miranda
Humberto Rodrigues Gomes
Iara Rolim Freire Figueiredo
Irene Ribeiro de Lima 
Jader Augusto Ferreira Dias
Jaime Napoles Villela
Jalmir Leão Santos
Jamerson Jadson de Lima
Jane Maria Gomes Marotta
Jaques Daniel Rezende Soares
Jason Soares de Albergaria Neto
Jayme Zattar Filho
Jerusa Drummond Brandão Regazzoni
Joana Faria Salomé
João Calcagno Bandeira de Melo
João Lucas Albuquerque Daud
João Lúcio Martins Pinto
João Paulo Pinheiro Costa
João Viana da Costa
Joel Cruz Filho
José Antônio Santos Rodrigues
José Benedito Miranda
José dos Passos Teixeira de Andrade
José Helvécio Ferreira da Silva
José Hermelindo Dias Vieira Costa
José Horácio da Motta e Camanducaia Júnior
José Maria Brito dos Santos
José Maria Couto Moreira
José Mauro Catta Preta Leal
José Roberto de Castro
José Roberto Dias Balbi
José Sad Júnior
Josélia de Oliveira Pedrosa
Juarez Raposo Oliveira
Juliana Campos Horta de Andrade
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Juliana Faria Pamplona
Juliana Rizzato Silva
Juliana Schmidt Fagundes
Juliano Lomazini
Júlio César Peixoto
Júlio José de Moura
Karen Cristina Barbosa Vieira
Kleber Silva Leite Pinto Júnior
Lais D’angela Gomes da Rocha Azevedo
Larissa Maia França
Leandro Almeida Oliveira
Leandro Lanna de Oliveira
Leandro Moreira Barra
Leandro Raphael Alves do Nascimento
Leonardo Augusto Leão Lara
Leonardo Bruno Marinho Vidigal
Leonardo Canabrava Turra
Leonardo Oliveira Soares
Levy Leite Romero
Liana Portilho Mattos
Lina Maia Rodrigues de Andrade
Lincoln D’aquino Filocre
Lincoln Guimarães Hissa
Lucas Leonardo Fonseca e Silva
Lucas Pinheiro de Oliveira Sena
Lucas Ribeiro Carvalho
Luciana Ananias de Assis Pires Pimenta
Luciana Guimarães Leal Sad
Luciana Trindade Fogaça
Luciano Neves de Souza
Luciano Teodoro de Souza
Luis Gustavo Lemos Linhares
Luísa Carneiro da Silva
Luísa Cristina Pinto e Netto
Luiz Eduardo Coimbra Ubaldo
Luiz Francisco de Oliveira
Luiz Gustavo Combat Vieira 
Luiz Henrique Novaes Zacarias
Luiz Marcelo Cabral Tavares
Lyssandro Norton Siqueira
Magaly de Carvalho
Maiara de Castro Andrade
Manuela Teixeira de Assis Coelho
Marcelino Cristelli de Oliveira
Marcelo Barroso Lima Brito de Campos
Marcelo Berutti Chaves
Marcelo Cássio Amorim Rebouças
Marcelo de Castro Moreira
Marcelo Pádua Cavalcanti
Márcio de Vasconcelos Martins
Márcio dos Santos Silva
Marco Antônio Gonçalves Torres
Marco Antônio Lara Rezende
Marco Antônio Paulinelli de Carvalho

Marco Antônio Rebelo Romanelli
Marco Túlio Caldeira Gomes
Marco Túlio de Carvalho Rocha
Marco Túlio Fonseca Furtado
Marco Tulio Gonçalves Gannam
Marconi Bastos Saldanha
Margarida Maria Pedersoli
Maria Antônia de Oliveira Cândido
Maria Aparecida dos Santos
Maria Cecília de Almeida Castro
Maria Clara Teles Terziz
Maria da Consolação Lanna
Maria Elisa de Paiva Ribeiro Souza Barquete
Maria Letícia Séra de Oliveira Costa
Maria Teresa Lima Lanna
Mariana Oliveira Gomes de Alcântara
Mariana Santos de Brito Alves
Mariane Ribeiro Bueno Freire
Mário Eduardo Guimarães Nepomuceno Júnior
Mário Henrique Silveira de Almeida
Mário Roberto de Jesus
Marismar Cirino Motta
Mateus Braga Alves Clemente
Maurício Bhering Andrade
Maurício Barbosa Gontijo
Maurício Leopoldino da Fonseca
Max Galdino Pawlowski
Melissa de Oliveira Duarte
Mila Oliveira Grossi
Milena Franchini Branquinho Lima
Moacyr Lobato de Campos Filho
Moises Paulo de Sousa Leão
Mônica Stella Silva Fernandes
Murilo Sílvio de Abreu
Nabil El Bizri
Nadja Arantes Grecco
Naldo Gomes Júnior
Nardele Débora C. Esquerdo
Nayra Rosa Marques
Nilber Andrade 
Nilce Madureira Leão
Nilma Rogéria Cândido
Nilton de Oliveira Pereira
Nilza Aparecida Ramos Nogueira
Núbia Neto Jardim
Olir Martins Benadusi
Onofre Alves Batista Júnior
Orlando Ferreira Barbosa
Osvaldo Nunes França
Otávio Machado Fioravante Morais Lages
Paloma Inaya Nicolleti da Silva
Patrícia Campos de Castro Véras
Patrícia de Oliveira Leite Leopoldino
Patrícia Martins Ribeiro
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Patrícia Mota Vilan
Patrícia Pinheiro Martins
Paula Abranches de Lima
Paula Maria Rezende Vieira
Paula Souza Carmo de Miranda
Paulo da Gama Torres
Paulo Daniel Sena Almeida Peixoto
Paulo de Tarso Jacques de Carvalho
Paulo Fernando Cardoso Dias
Paulo Fernando Ferreira Infante Vieira
Paulo Gabriel de Lima
Paulo Henrique Alves de Freitas
Paulo Henrique Gonçalves Pena Filho
Paulo Murilo Alves de Freitas
Paulo Roberto Lopes Fonseca
Paulo Sérgio de Queiroz Cassete
Paulo Valadares Versiani Caldeira Filho
Priscila Vieira de Alvarenga Penna
Rafael Assed de Castro
Rafael Augusto Baptista Juliano
Rafael Cascardo Lopes
Rafael Rezende Faria
Rafaella Barbosa Leão
Ranieri Martins da Silva
Raquel Correa da Silveira Gomes
Raquel Guedes Medrado
Raquel Melo Urbano de Carvalho
Raquel Oliveira Amaral
Regina Lúcia da Silva
Renata Couto Silva
Renata Viana de Lima Netto
Renato Antônio Rodrigues Rego
Ricardo Adriano Massara Brasileiro 
Ricardo Magalhães Soares 
Ricardo Sérgio Righi
Ricardo Silva Viana Júnior
Roberto Portes Ribeiro de Oliveira
Robson Lucas da Silva
Rochelle Costa Cardoso
Rodolpho Barreto Sampaio Júnior
Rodrigo Maia Luz
Rodrigo Peres de Lima Netto
Rogério Antônio Bernachi
Rogério Guimarães Salomé
Rogério Moreira Pinhal
Romeu Rossi
Rômulo Geraldo Pereira
Ronaldo Maurílio Cheib
Roney de Oliveira Júnior
Roney Luiz Torres Alves da Silva
Rosalvo Miranda Moreno Júnior
Rubens de Oliveira e Silva
Saulo de Freitas Lopes
Sávio de Aguiar Soares

Sérgio Adolfo Eliazar de Carvalho
Sérgio Duarte Oliveira Castro
Sérgio Pessoa de Paula Castro
Sérgio Timo Alves
Sheila Glória Simões Murta
Shirley Daniel de Carvalho
Shirley Terezinha Tassini
Silvana Coelho
Silvério Bouzada Dias Campos
Simone Ferreira Machado
Soraia Brito de Queiroz Gonçalves
Stela Maria Lírio Reis e G. Vieira
Taciana Mara Corrêa Maia
Tatiana Sales Cúrcio
Telma Regina Pereira Santos Rodrigues
Tércio Leite Drummond
Thaís Caldeira Gomes
Thereza Cristina de Castro Martins Teixeira
Thiago Elias Mauad de Abreu
Tiago Anildo Pereira
Tiago Maranduba Schroder
Tuska do Val Fernandes
Valéria Duarte Costa Paiva
Valéria Maria de Campos Frois
Valério Fortes Mesquita
Valmir Peixoto Costa
Vanessa Almeida Cruz
Vanessa Lopes Borba
Vanessa Saraiva de Abreu
Victor Hugo Versiani Nunes Lacerda
Vinicius Rodrigues Pimenta
Wagner Mendonça Bosque
Wallace Alves dos Santos
Wallace Martiniano Moreira
Walter Santos da Costa
Wanderson Mendonça Martins
Wendell de Moura Tonidandel
Wilson Medeiros Pereira

ADVOGADOS AUTÁRQUICOS

Abdala Lobo Antunes
Aloísio Alves de Melo Júnior
Alesxandro Marota Crispim Prates
Antônio Eustáquio Vieira
Bernardo Werkhaizer Felipe
Christiano de Senna Micheletti Dias
Cíntia Rodrigues Maia Nunes
Cláudio José Resende Fonseca
Débora Cunha Penido de Barros
Daniel Francisco da Silva
Eneida Criscoulo Gabriel Bueno Silva
Fabíola Peluci Monteiro
Fernanda de Campos Soares
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Flávia Baião Reis Martins
Gladys Souza de Reque
Humberto Gomes Macedo
João Augusto de Moraes Drummond
Laurimar Leão Viana Filho
Márcio Roberto de Souza Rodrigues
Marcos Ferreira de Pádua
Maria Beatriz Penna Misk

Maria Estela Barbosa Figueiredo

Reynaldo Tadeu de Andrade

Rosália Silva Bicalho

Simone Alves de Queiroz

Valéria Magalhães Nogueira

Valéria Miranda de Souza

Wagner Lima Nascimento Silva
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