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Entregamos a classe e ao meio jurfdico o decimo segundo
numero da "Estudos de Direito Publico".
Nascida da necessidade da divulga<;ao dos trabalhos dos
procuradores do Municipio de Sao Paulo, a publica<;ao encontra, hoje,
13p6s todas as dificuldades tfpicas de peri6dicos nao-comerciais e de
entidades de classe, seu espa<;o e· a garantia de sua permanencia e
continuidade.
0 es.pa<;o foi conquistado merce a qualidade dos trabalhos
editados e o interesse que desperta em todos aqueles que militam no
campo do direito publico, em especial no do direito municipal. Daf
se sucederem os pedidos de colegas, advogados ou procuradores de
outros municfpios e de outros Estados, de faculdades e de bibliotecas, no sentido de receberem a nossa publica<;ao .
A permanencia e a continuidade sao frutos da firme disposi<;ao da classe de contribuir, tecnica e financeiramente, ,para que
sua revista seja editada, com a qualidade e a regularidade indispensaveis .
ALVARO LUIZ BRUZADIN FURTADO
Presidente
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ETICA PROFISSIONAL- PROCURADOR MUNICIPAL- PROCURADOR EM DEFESA DE LITISCONSORTE DO PODER
PUBLICO MUNICIPAL - PUBLICACAO DE TRABALHOS.
Ana Maria Cruz de Moraes
Procuradora-Geral do Municipio -

SJ

Os pontos fundamentais deste trabalho referem-se basicamente as seguintes indagac;:6es:
A - 0 Procurador Municipal, nao sujeito ao Regime de
Dedicac;:ao Profissional Exclusiva, pode figurar como advogado em
ac;:ao em que e parte a Municipalidade de Sao Paulo (litiscons6rcio
ativo ou passivo)?
B - 0 Procurador Municipal pode divulgar livremente, fora
do ambito da Municipalidade, parecer, arrazoado ou qualquer manifestac;:ao que tenha e·xarado em expediente administrative?
C --: Nas hip6teses em que o Procurador Municipal divirja
do entendimento da Administrac;:ao, pode ele expressar esse entendimento ou deve abster-se, declinando essa circunstancia?
D - Quais as providencias que deve a Administrac;:ao adotar, se presentes situac;:6es como as enunciadas acima?
A materia, com efeito e de suscetfvel . interesse para os
Procuradores e para a propria Administrac;:ao e esta de urn lado profundamente relacionada com os princfpios gerais que regem o exercfcio da profissao, a etica profissional e a livre manifestac;:ao de
pensamento (liberdade intelectual), e de outro encerra tambem rna~
teria de cunho estatutario, relativa as obrigac;:6es e restric;:6es que
suscitam o exercfcio do cargo e func;:ao publica.
No caso dos Procuradores quer parecer que o exercfcio da
func;:ao publica correspondente envolve, com certeza, aspecto dife-
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renciado, posto que, diferentemente dos demais funcionarios, eles
acumulam em uma unica investidura as atribuic;6es de advogados do
Poder Publico e agentes incumbidos de imparcialmente, de acordo
com a Constituic;ao, a lei e os principios gerais de direito, orientar
o Poder Publico na emanac;ao dos atos administrativos, propondo, se
reputar necessaria, alterac;6es de cunho normativo de forma a possibilitar possa a Administrac;ao bern e completamente cumprir o seu
papel politico de gestora dos servic;os pr6prios do Estado direcionados em proveito da coletividade.
No geral, para bern examinar a materia e abstraindo-se inicialmente da func;ao especifica dos Procuradores, e evidente que
todo e qualquer profissional, no exercfcio do seu offcio, deve, para
bern desempenha-lo, deter a necessaria liberdade e autonomia.
Esta liberdade que rege, como principia, o exercicio da profissao, e que nao se subsume tao-somente ao direito de escolher e
exercer uma determinada profissao, a tear do artigo 153, § 23, da
atual Constituic;ao, e uma liberdade decorrente de urn direito geral
inerente a pessoa humana, que como brac;o se estende por todos os
aspectos de sua vida, inclusive sabre o profissional e nele se acentuando pela necessidade de bern desempenhar o seu oficio .
0 exercicio dessa liberdade s6 encontra limite na lei constitucionalmente emanada e nos principios eticos, decorrentes de uma
moral socialmente reconhecida.
No caso dos Advogados, genericamente colocados, ou seja
todos aqueles inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, eles,
a latere de uma moral geral que regula o seu comportamento enquanta pessoa, estao umbilicalmente ligados ao Estatuto da sua corporac;ao, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e aos preceitos eticos especificos para a sua profissao que estao reunidos
no C6digo de l:tica Profissional.
Ambas as codificac;6es (Estatuto e C6digo de l:tica) contem,
ao lado de principios programaticos a orientar a conduta generica do
advogado, uma gama de direitos e obrigac;6es, todos eles erigidos
com a finalidade inequivoca de alc;ar a profissao a uma condic;ao de
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indiscutivel dignidade, e . de real<;ar o prestigio da classe, cuja funcaracterizada a tear do artigo 68 da Lei Federal n.o 4.215/63
como de servi~;o publico, e indispensavel, ao lado do Ministerio Publico e da Magistratura, para a Administra~;ao da Justi~;a.
~;ao,

No exercicio desse mister o advogado, como principia indissociavel da sua profissao, tern o direito e o dever de, na defesa
do cliente e com o intuito de buscar, por intermedio da boa aplica~;ao da lei e do respeito aos principios, agir com liberdade e ir.dependencia, nao devendo recear eventual impopularidade que possa
surgir do efetivo cumprimento dos seus deveres, conforme se dessume do artigo 88 do Estatuto e do C6digo de Etica (Se~;ao Ill, item II) .
Assim, a liberdade, a independencia e o livre posicionamento
frente a lei e aos principios, exigindo o seu devido respeito, sao mandamentos a reger, programaticamente, a existencia do advogado, e
a permear, como regra, o exercicio especifico da sua profissao .
Nenhuma circunstancia que venha a minimizar ou mais precisamente reduzir tais principios, qljais sejam, a liberdade, a independencia e a livre expressao do seu pensamento na defesa da ordem
juridica, da Constitui~;ao e na defesa especifica dos seus clientes ,
pode ser bem-vinda ao advogado, devendo, portanto, ser recha~;ada
por contrariar preceitos basicos do seu Estatuto, do C6digo de Etica,
que resguardam, pela dignidade da profissao e eficiencia na consecu~;ao dos seus objetivos, tais principios .
Feitas estas considera~;oes, cumpre agora analisar a fun~;ao
do Procurador Municipal, ou seja se, no exercicio do cargo publico,
pode ele se afastar dos principios gerais inscritos no Estatuto da
Ordem dos Advogados e no C6digo de Etica Profissional.
Que-r parecer, s.m.j., que a resposta e negativa e assim o
e nao somente pelo aspecto formal, qual seja de estar o Procurador
Municipal integrado aos quadros da Ordem dos Advogados como
advogado inscrito, sujeito aos impedimentos da Lei n.o 4.215/63.
Afigura-se que a materia, por seu conteudo, extrapola o
plano tao-somente formal para ser melhor colocada e examinada sob
o enfoque de urn plano maior, mais substancial e significativo.
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Ser Procurador Municipal e deter uma condic;ao que se soma,
como "plus", a figura do advogado.
Assim todos os pressupostos e prerrogativas que orientam
a condic;ao e a profissao de advogado, que lhes atribui direitos e
obrigac;6es, sao aplicaveis ao Procurador Municipal.
No entanto, muito mais que o advogado, cuja condic;ao, que
deve finalisticamente ser preservada, de guardiao das leis, da Constitui<;ao e dos princfpios gerais de direito, se projeta alem de, sua
vida profissional, o Procurador Municipal, pela inerencia das func;6es
publicas que desempenha em razao do cargo, e pela propria qualidade diferenciada destas func;6es, acaba par deter inexoravelmente
uma legitimidade social, que se abalada acaba par prejudicar nao
apenas a sua imagem enquanto pessoa e profissional, mas a propria
lnstituic;ao para a qual presta servic;os.
Se o reflexo de urn born aparelhamento do Estado, apto a
bern atingir as suas finalidades, e consequencia nao apenas das diretrizes trac;adas pelos governantes, mas em especial da qualidade e
dedicac;ao de seus funcionarios em geral, pode-se com seguranc;a
afirmar que o grau de legitimidade dos atos do mesmo Poder e medido pelo grau de isenc;ao, de competencia, de integridade e de hd'nradez daqueles que orientam juridicamente o Poder Publico na emanac;ao dos atos e o defendem em Jufzo.
Nem se diga· que o fato de os Procuradores estarem ligados
ao Poder Publico pelo liame estatutario da ensejo a que se tornem
subjulgados, a reduzir a sua independencia e a sua livre manifestac;ao em defesa da Constituic;ao, das leis e dos princfpios gerais de
direito.
Ora se assim o fosse, isto seria, como absurdo, negar nao
so a sua condic;ao de advogado, que encerra todos estes princfpios,
como tambem a sua condic;ao em somatoria de Procurador Municipal
incumbido de, a latere da qualidade de defensor do Poder Publico,
orientar este mesmo Poder imparcialmente, dentro do principia da
legalidade e da legitimidade que deve estar e fnsita em todo e qualquer ato administrativo , orientac;ao esta que e dada ao agente poll-
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tico, que no momenta, em representa<;ao, exerce o poder, e tudo
com o intuito de melhor satisfazer o interesse publico, em beneficia
da coletividade.
0 Procurador Municipal e ou deve ser ferrenho, parcial na
defesa do interesse publico questionado em juizo, na defesa dos atos
administrativos impugnados perante o Poder Judiciario, mas deve ser
indiscutivelmente imparcial na orienta<;ao juridica que lhe e solicitada no plano administrativo para que sejam baixadas as normas, os
regulamentos e os atos administrativos, bern assim, imparcial, para
questionar administrativamente atos que, ainda que submetidos ao
Poder Judiciario, eventualmente se distanciem dos principios inscritos no ordenamento juridico.
Tal dever lhe compete como munus publico, em razao da
natureza do cargo que exerce.
Ve-se, pais, que o vinculo estatutario do Procurador Municipal nao reduz e nem pode reduzir, par contrario a natureza do cargo
e das fun<;oes publicas par ele exercidas, a liberdade e a independencia profissional.
A elimina<;ao ou diminui<;ao destas condi<;oes resultara em
evidente prejuizo para o interesse publico e para a propria Administra<;ao, que nao tera urn profissional inteiro e completo, totalmente
livre e assim, par consequencia, apto para bern refletir e orienta-fa
nas diversas questoes que envolve inclusive muitas vezes uma mesma problematica .
Estas condi<;oes, que em urn processo dialetico que chega
bern se encontram caracterizadas na figura do Procurador
Municipal, nao eliminam, no entanto, a sua subsun<;ao ao regime
estatutario que lhe impoe direitos e deveres , muito ao contrario com
ele se harmonizam .

a sintese

Com certeza o Procurador Municipal, preservada a sua liberdade e independencia profissional no sentido acima exposto ou
seja como e configurado pela natureza da sua profissao e das fun<;oes
publicas exercidas , esta submetido ao regime hierarquico, que se
nao lhe retira a autonomia profissional lhe impoe, dentro de urn plano
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etico-moral nao distanciado inclusive da rela<;ao advogado-cliente,
certa cautela de conduta dada a natureza complexa, estratificada, da
lnstitui<;ao para a qual presta servi<;os.
Tal cautela que, dentro da area judicial, na defesa da Municipalidade, normalmente nao desponta quando se trata de adotar medidas e instrumentos postos a sua disposi<;ao e que julga necessarios para a defesa do ato e do interesse publico envolvido, aparece
bern clara e pertinente quanta ao posicionamento na esfera ' administrativa.
Com efeito, pode e deve o Procurador, observada a sua
convic<;ao que e alcan<;ada a partir de uma atividade intelectual livre,
manifestar-se, posicionando-se quanta as quest6es submetidas ou
chegadas ao seu exame e conhecimento, indicando, dentro do principia da liberdade e independencia profissional, este ou aquele caminho a ser trilhado para a boa observancia da Constitui<;ao, da lei
e dos principios gerais do direito.
Esta sua manifesta<;ao, no entanto, na esfera administrativa,
enquanto nao acolhida pela Superior Administra<;ao, tern carater de
mera opiniao, que pode, a luz de outros criterios juridicos e politicos,
nao ser adotada ou de imediato nao ser implementada.
E que, independentemente de qualquer macula, o direito, por
si, .por sua natureza, ja enseja inumeras interpreta<;6es, e as vezes
dados, fatos ou mesmo interferencias com outras areas, circunstancias estas que muitas vezes escapam das instancias menores, acabam por demonstrar que aquela opiniao nao e a melhor diretriz a
ser seguida pelo agente politico que detem, sem obviamente se afastar da legalidade e da legitimidade, condi<;6es de aquilatar a alternativa mais ajustada ao seu plano de Governo.
A harmoniza<;ao que, hermeneuticamente, a nivel das regras
legais e das normas de conduta, existe e que deve ser buscada de
todos estes principios, quais sejam:
1. liberdade e independencia no exercfcio da profissao;
2. postura do Procurador Municipal, cujas fun<;6es puplicas
diferenciadas se destinam precfpua e finalisticamente a defender em
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jufzo e administrativamente o interesse publico e a resguardar o respeito a Constituic,:ao, as leis e fazer cumprir as decis6es judiciais;
3. o carater estratificado da Administrac,:ao Publica que tambern por sua natureza, no ato final , na concretizac,:ao de sua atuac,:ao,
e una, a partir do posicionamento de todas as suas instancias ,
demonstra, no entanto, que o Procurador Municipal, ao qual compete
a sintetizac,:ao de todos estes princfpios deve, na pratica, constantemente estar atento para que a eventual valorizac,:ao extremada de
urn destes princfpios nao acabe por derrocar os outros, que com ele
deveriam se samar e nao restarem eliminados .
Situada a materia em seu plano geral, interpretativo, pode-se
agora , fixados tais conceitos, passar a resposta as indagac,:6es feita
pela Excelentfssima Senhora Procuradora-Geral do Municipio de Sao
Paulo.
I - Quanta ao item " a ", quer parecer inexistir substancialmente diferenciac,:ao entre a postura do Procurador Municipal quer
submetido ao regime de dedicac,:ao profissional exclusiva quer nao
submetido ao mencionado regime.
A sujeic,:ao ao ROPE afigura-se como limitac,:ao decorrente do
liame estatutario , da relac,:ao funcional que tern o Procurador Municipal com a Administrac,:ao Publica.
Pelo regime da Lei Municipal n.o 8.215/75 ao ingressar o
Procurador por sua livre opc,:ao, aceita pela Administrac,:ao, no mencionado regime , passa a prestar servic,:os em carater de exclusividade para a Administrac,:ao Publica Municipal.
Esta exclusividade, se rompida , dara ensejo a abertura do
devido processo legal destinado a apurar a infrac,:ao, e aplicar se for
o caso, a pena disciplinar devida.
·
No entanto, o Procurador Municipal nao sujeito ao ROPE, e
portanto sem a caracterfstica de prestac,:ao de servic,:o com carater
de exclusividade a Administrac,:ao Publica, nao se desinveste na sua
advocacia privada de sua condic,:ao de Procurador Municipal.
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Esta condi~;ao, como acentuado na parte de princfpios deste
trabalho, lhe da uma legitimidade social que ele carrega consigo na
sua vida privada e por conseqi.iencia, obviamente, na sua atua~;ao
profissional extramunicipalidade.
Esta marca de legitimidade, indissociavel, do Procurador enquanto tal, e que decorre do "plus" que esta qualidade produz em
somat6ria a de advogado, leva o interprete a situar a materia em urn
plano maior que extrapola a simples letra da lei, mas se encarta
mesmo numa dinamica de princfpios .
Com efeito, quer parecer que a materia nao pode ser taosomente resolvida com base no Capitulo Ill do Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil, que elenca as incompatibilidades e os impedimentos para o exercfcio da advocacia privada .
Muito ao contrario, estas incompatibilidades, que geram o
conflito total para a advocacia privada, e estes impedimentos, que
suscitam o conflito parcial de advogar, privadamente mesmo em causa propria, contra, no caso especffico dos Procuradores, as pessoas
de direito publico em geral ou manter rela~;ao com clientes que
possuam casos direta ou indiretamente relacionados com as fun~;oes
do cargo ou 6rgao a que servem, devem ser entendidas a luz dos
princfpios gerais, da etica profissional e da postura decorrente do
munus publico que detem enquanto agentes publicos, investidos em
fun~;oes de carater diferenciado.
Se com certeza para aqueles Procuradores que detem a
condi~;ao de agentes publicos com fun~;oes incompatfveis com o
exercfcio da advocacia, ou mesmo para aqueles que estao submetidos ao Regime de Dedica~;ao Profissional Exclusiva nao existe duvida, frente ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e frente ao
Estatuto do Municipio de Sao Paulo, quanto a impossibilidade do
exercfcio da advocacia privada, diferentemente ocorre com os Procuradores que estao livres para advogar, sujeitos apenas aos impedimentos do artigo 84, inciso V da Lei n.0 4.215/63.
Para estes ultimos, conforme acentuado por RUY DE AZEVEDO SODRE, in "Etica Profissional e Estatuto do Advogado", o exer-
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CICIO da profissao, diga-se da advocacia privada, requer cuidado e
zelo para nao incorrer em faltas. (Editora LTR, 1984, pag. 185).

Realmente, para o Procurador Municipal, relativamente aos
casos que na esfera particular, sao levados a seu exame, e necessaria bern perquirir, observados OS principios eticos, qual a postura
a ser adotada.
E bern verdade que o Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil elimina de plano, conforme artigo 85, inciso V, a possibilidade
de a advocacia ser exercida contra as pessoas juridicas de direito
publico em geral.
Resta saber, a teor da indagac;:ao, se pode o Procurador Municipal exercer a advocacia privada defendendo interesses de partes
situadas no mesmo polo do Poder Publico, ou seja em litiscons6rcio
ativo ou passivo.
Quer parecer, a priori e em tese que no geral inexiste, quanta ao Procurador Municipal, qualquer problema com rela<;:ao ao exercicio da advocacia, em litiscons6rcio ativo ou passivo, com o Poder
Publico da Uniao, dos Estados e respectivas Autarquias e outras Municipalidades, posto que em principia o interesse de ambas as partes
sao harmonicas, inexistindo posi<;:6es conflitantes e nem sequer, .por
inexistir qualquer rela<;:ao funcional com tais Poderes, ha prejuizo
quanto a independencia do Procurador, como defensor do particular.
Em surgindo no curso da a<;:ao qualquer circunstancia, como
exemplificativamente a oposh;ao de urn outro Poder, que gere impedimenta, a teor do artigo 85, inciso V do Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil, deve o Procurador Municipal adotar as medidas
necessarias no sentido de fazer cessar o exercicio procurat6rio sem
causar prejuizo ao cliente observada a regra do artigo 87, inciso XXI
da mesma Codifica<;:ao.
Quanto a figurar o Procurador Municipal em litiscons6rcio
ativo ou passivo junto com o Poder Publico Municipal ao qual presta
servi<;:os, quer parecer merece a materia melhor analise e cautela.
Com efeito, afigura-se de inicio que o Procurador Municipal, nas a<;:6es em geral e na defesa do Poder Publico junto ao Poder
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Judiciario, tern postura diferenciada da adotada pelo advogado na
defesa do interesse particular, e isto sem qualquer demerito para este
ultimo.
Ele, nao obstante tal qual o advogado defenda a Constituic;:ao, as leis e os princfpios gerais de direito, visualiza ou deve visualizar o interesse publico geral que se manifesta em todo e qualquer ato do Poder Publico, posto que tal qualidade e intrfnseca da
sua atuac;:ao, mesmo quando esta apenas organizando o aparelhamento estatal.
Assim, a gama de aspectos a serem examinados, a complexa interferencia que uma so questao pode envolver, acaba por
diferenciar a sua posic;:ao e a ensejar colocac;:6es, posicionamentos
diversos e qualitativamente importantes que nao seriam, mesmo existindo o ponto em comum, da parte que atua ao lado dele na defesa
do particular.
Se assim e, evidentemente, ainda que no mesmo polo da
ac;:ao, em litisconsorcio ativo ou passivo, nao pode o Procurador Municipal, que nao se desinveste desta condic;:ao, deixar de examinar
tais aspectos e posicionar-se quanta a eles, enquanto Procurador, e
contrariamente, como advogado, em defesa do particular, tais quest6es nao lhe sao pertinentes e nem do interesse do particular.
lsto demonstra que ainda que nao exista urn conflito, ou
mais precisamente interesses divergentes, ocorre ou pode concretamente ocorrer certa contradic;:ao, a tolher a propria liberdade e
independencia do Procurador na condw;:ao do caso, ou mesmo anteriormente na propria analise, de forma a prejudicar a sua postura
em relac;:ao as duas situac;:6es (Procurador do Poder Publico Municipal
e Advogado do particular) . .
A latere disto cumpre lembrar que, nao obstante deva ser
ferrenho, parcial, em defesa do Poder Publico em jufzo, pode o Procurador, ainda que em curso da ac;:ao e mesmo nao estando sob os
seus cuidados, em verificando qualquer irregularidade ou vfcio na
atuac;:ao do Poder Publico quanta a emana<;:ao do ato, questionar a
materia administrativamente, de forma a obter reexame.
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Enquanto a materia nao for definitivamente solucionada pelas
instancias superiores competentes, ou mesmo em caso de nao revisao do ato, par ter sido considerado legal e legitimo, deve o Procurador Municipal par obvio prosseguir com a defesa do ato em
juizo, bern utilizando todos os instrumentos colocados a sua dis.posi<;:ao para que o Poder Judiciario venha decidir em beneficia do
Poder Publico.
Tudo isto demonstra que, independentemente de qualquer
proibi<;:ao expressa, literal, da lei, deve, par uma postura de resguardo
da sua independencia e liberdade, e bern assim para evitar aleivosia
sabre sua postura etico-moral, quer dentro quer fora da Administra<;:ao, deveria o Procurador Municipal abster-se de exercer a advocacia privada em juizo ou fora dele, mesmo que ao lado, no mesmo
polo, do Poder Publico para o qual presta servi<;:o.
Conforme bern ressalta o mencionado Professor Ruy de
Azevedo Sodre, in op. cit., pag. 40/41, citando Maurice Gar<;:on, cita<;:ao esta que se faz dada a propriedade indiscutivel que tern para
bern nortear a postura do Procurador Municipal:
"A sua honestidade, a sua independencia e a sua modera<;:ao - que nao exclui a firmeza - devem estar acima de
toda a sus.peita; a sua autoridade sera tanto maior quanta
menos pasta der a critica."
Bern situada s.m.j. a materia no plano aos principios, pode-se
agora extrair a exata interpreta<;:ao do artigo 85, incisd IV, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, extensivo, pela letra do
inciso IV, aos Procuradores que exercem fun<;:ao junto aos Poderes
Pub Iicos, e em especifico aqui os Procuradores Municipais.
Com efeito, o artigo 85, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, assim disp6e:
"Artigo 85 - Sao impedidos de exercer a advocacia, mesmo em causa propria.
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IV - membros do Ministerio Publico da Uniao, do Distrito
Federal, dos ·Estados e territ6rios, contra as pessoas de
direito publico em geral, e nos processos judiciais ou extrajudiciais que tenham relagao, direta ou indireta, com as
fungoes de seu cargo ou do 6rgao a que servem;
V - Procuradores e Subprocuradores do Distrito Federal,
dos Estados e dos Municfpios, nos rr:esmos termos do inciso
anterior.
II

Ora, se a mens legis fosse tao-somente probir o advogar
contra nao have ria razao de existir a parte final do inciso IV, querendo parecer que a relagao de que trata o artigo e real mente a
de im.pedir fique sob os cuidados do Procura.dor, na advocacia privada, casas que interfiram ou envolvam direta ou indiretamente as
fungoes do seu cargo ou do 6rgao a que servem, interpretagao esta
que, com certeza, em perfeita simbiose, se harmoniza com os princfpios eticos acima explanados, e demonstra que a resposta a questao "A" deve ser negativa.
II

II

II

II

II - Relativamente ao item B afigura-se que o Procurador Municipal, enquanto pessoa, cuja profissao tern par natureza precf,pua a atividade intelectual, e que nessa atuagao produz bens culturais, tern liberdade ampla de livre manifestagao de pensamento e
expressao, podendo par conseqi.H~ncia livremente explanar e divulgar suas ideias, segundo a sua convicgao, verbal ou par escrito, mediante publicagoes inclusive.
II

II,

Este e o principia inafastavel que norteia a pessoa, enquanto
direito individual, e do qual nao se exclui o Procura.dor Municipal.
No entanto, em relagao as manifestagoes (pareceres, posicionamentos) que prolata, em decorrencia do exercfcio da fungao,
nos casas submetidos ou chegados ao seu conhecimento, ou seja
nos pronunciamentos que da na esfera administrativa com o intuito
de orientar ou nortear a conduta da Administragao, deve o Procurador agir com cautela, de forma a, enquanto nao emanado o ato final
ou enquanto nao sedimentado o posicionamento pela autoridade competente, em acolhimento da opiniao expendida, evitar, quando da
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divulgac;ao publica de sua tese, a referencia do caso concreto (nome, numero do processo, referencia a 6rgaos ou autoridades da Administrac;ao).
Ouer parecer, de urn lado, e por analogia, que esta posic;ao
nao se distancia da relac;ao advogado-cliente que nao pode a bel,prazer publicamente nominar seus casos, o nome do seu cliente,
ainda que, quanta as alegac;6es forenses, exista o direito de publicalas na imprensa, circunstancia esta que s6 podera ocorrer, pelo que
se depreende da leitura do artigo 103, XXI e inciso VI da Sec;ao Ill
do C6digo de Etica, se nao resultar, em face da nominac;ao, prejufzo
de qualquer ordem para o seu cliente, ou seja o caso concreto deve
ser examinado a partir de uma postura etico-moral frente ao seu
foro fntimo e em relac;ao as consequencias para o cliente.
Por outro lado, a Administrac;ao, nao obstante o .posicionamento de seus diversos 6rgaos (atuac;ao-meio) e una e indivisfvel
(atuac;ao final) sendo que o ato completo e acabado, ainda que existam posic;6es divergentes, e a soma, o resultado da atividade desempenhada pelos diversos estratos do aparelhamento, posto que todas
elas sao submetidas, como subsfdio, para firmar a convicc;ao da Autoridade competente e do agente politico .
Posto isto, afigura-se nao pertinente, e contrario com a natureza finalfstica do Poder Publico, que os 6rgaos inferiores impulsionem, deem ensejo, a que o interesse publico, ao final fnsito no
ato ou na decisao, seja questionado inclusive por eles mesmos que
tern assegurada internamente, como direito e dever, a via da representac;ao, assegurada estatutariamente.
Nem se diga que isto seria evitar a transparencia da Administrac;ao, posto que esta transparencia, que se quer e que se deve
dar aos representados, e uma prestac;ao de contas dos atos e das
decis6es da Administrac;ao, da gestao pelo governo encetada e nao
o retrato do cotidiano da maquina administrativa, das manifestac;6es
e das orientac;6es colhidas no ambito interno para a Superior Administrac;ao bern emanar o ato final.
Tanto isto e verdade que os procedimentos intermediarios,
as manifestaq6es exaradas , nao podem por si s6 dar ensejo a Ac;ao
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Popular ou mesmo a expedi9ao de certidao, cujo direito e assegurado, a teor do artigo 153 § 35 da Constitui9ao Federal e artigo 58
da Lei Organica dos Municipios, mas por evidente somente quanto ao
ato final, este sim que retrata o agir legal e legitimo ou o desvio
ou abuso de poder, a ilegalidade ou a lesividade enfim.
Assim sendo, em resposta a indaga96es constantes do item
"8 ", julga-se que o Procurador Municipal pode livremente, de acordo
com sua convic9ao, expor e divulgar suas ideias, suas teses, mediante publica96es inclusive.
Quando, no entanto, como dito acima, tais manifesta96es
forem exaradas em expedientes ou processos administrativos, ou seja
em decorrencia do exercicio estrito da fun9ao e com o intuito de
orientar ou nortear a atua9ao do Poder Publico, entende-se deva o
Procurador, nao obstante nao impedido de divulgar sua tese, absterse de identificar, mediante qualquer forma, o caso concreto, ou seja
deve eliminar referencia ao numero de processo, nome dos interessados e deixar de identificar os orgaos administrativos.
Evidentemente o debate restrito dentro da propria classe,
que nao extravase, ou nao tenha condi96es de extravasar, os limites
internos dos quadros da Administra9ao, nao esta abrangido pela limitavao.
Nestes casos, a livre circula9ao de ideias e feita dentro de
uma dinamica mais agil e abrangente em beneficio da propria Administravao, permitindo que aqueles que estejam direta ou indiretamente incumbidos de analisar o caso concreto e dar o parametro
legal e legitimo para o Poder Publico, melhor se posicionem, mediante
urn metodo mais amplo e rapido de coleta de dados, informa96es e
troca de ideias .
Ill -

Ouanto ao item "C" afigura-se ser negativa a res-

posta.
Com efeito, conforme acentuado na parte geral deste trabalho, o Procurador Municipal, cuja fun9ao se soma como "plus" a
figura do Advogado, deve exercer seu ministerio de acordo com os
principios da liberdade e independencia , manifestando-se livremente

Estudos de Dir. Publico, Sao Paulo VII (1 ), jan./jun. 1988

Assectacil rfos P'rocuradtra. tie Munlcl,le tie Sao Paur11

27

de acordo com sua convic<;:ao relativamente aos casas trazidos ou
chegados ao seu exame e conhecimento.
Ele tern, em decorrencia do exercfcio das
ciadas que exerce, o direito e o dever de, segundo
ele julga mais adequados e mais ajustados para bern
titui<;:ao, as leis e os princfpios de direito, indicar a
conduta a ser seguida .

tun<;:6es diferenos criterios que
cumprir a ConsAdministra((ao a

Nao pode, assim, recusar-se, sob alega<;:ao de entendimento
discrepante, a manifesta<;:ao que entende, de acordo com a sua convic<;:ao, a mais correta para o caso concreto, propondo, se pertinente,
altera<;:6es inclusive de cunho normativo que melhor se ajustem ao
ordenamento jurfdico.
Ouer par~cer, ao contrario, que em casas que tais, de existencia de posicionamento sedimentado divergente de seu entendimento, ciente que esta desta situa<;:ao, deve o Procurador na sua
manifesta<;:ao ja apontar os motivos pelos quais julga erroneo tal
posicionamento .
Deve deduzir, de forma firme em detesa da sua ideia, da
sua convic<;:ao, na sua manifesta<;:ao, que tern no entanto carater meramente opinativo, todos os elementos que julga juridicamente pertinentes para propiciar seja revisto o posicionamento anterior, que
julga incorreto.
IV - Quanta ao item "D" quer parecer que a materia, nao
obstante al<;:ada da propria interpreta<;:ao do Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil e do Codigo de Etica, bern assim da interpreta((ao da natureza mesma das fun<;:6es publicas exercidas e do ente
a que prestam servi<;:os, merece data venia inicialmente a edi<;:ao
de Orienta<;:ao Normativa com o intuito de bern nortear a conduta do
Procurador Municipal, a dar-lhe os parametros necessarios para que
a cautela, que deve adotar e que e delicada consoante demonstra a
propria extensao do trabalho, nao seja fruto somente de uma aferi<;:ao individual, a causar-lhe inseguranc;:a. mas o resultado de uma
diretriz baixada pela Administrac;:ao .
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Com certeza, uma vez baixada, os Procuradores Municipals,
ja hoje cientes de suas nobres fun~;6es, segui-la-ao como meio indispensavel a resguardar a sua postura e a do proprio Poder Publico
Municipal, de forma a evitar futuros desajustes que deem ensejo ao
questionamento administrative de sua conduta ou miniminizem a sua
postura social de Procurador MunicipaL
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A ACAO PENAL SUBSIDIARIA NA NOVA CONSTITUICAO
Antonio Claret Maciel dos Santos
Membra da Comissao dos Direitos Humanos da OAB e Procurador
em exercicio no Departamento Judicial da Procuradoria-Geral
do Municipio - SJ

Ao cidadao nao afeito ao Direito Penal o estatuido no Capitulo Primeiro do Titulo Segundo, denominado Dos Direitos e Deveres
lndividuais e Coletivos, artigo 5. 0 , inciso LIX de que "SERA ADMITIDA AC'AO PRIVADA NOS CRIMES DE AC'AO POBLICA, SE ESTA
'N'AO FOR INTENTADA NO PRAZO LEGAL ", podera parecer mais uma
novidade dentre as tantas existentes no texto constitucional recem
promulgado.
Ao profissional do Direito, contudo , o disposto no artigo 5. 0 ,
inciso LIX, acima reproduzido, pode parecer superfluo, a menos que
queira ele investigar as razoes que levaram o constituinte a transcrever " ips is litteris" para a Constituic;ao o ja disposto nos artigos
100, § 3.0 do C6digo Penal e 29 do C6digo de Processo Penal, Estatutos esses datados, respectivamente, de 7 de dezembro de 1940 a
3 de outubro de 1941 , ambos, ainda, em plena vigor.
Na verdade, a Constituic;ao, ao dispor que "sera admitida
ac;ao penal privada nos crimes de ac;ao publica, se esta nao for intentada no prazo legal", elevou ao patamar constitucional a conhecida
ac;ao penal subsidiaria, instituto que sempre foi alva de polemica
entre doutrinadores, arduamente combatido pelo Ministerio Publico ,
e que esteve em vias de ser extinto, como se le nos anteprojetos
NELSON HUNGRIA e FREDERICO MARQUES.
Sabre o assunto leciona BASI LEU GARCIA 1 que " a lei esclarece que se o Ministerio Publico nao apresentar a denuncia nos
(1) GARCIA, BASILEU- lnstituic;6es de Direito Penal, vol. I, tomo II , Max Limonad
Editor, 4.' ed., 1972, pag. 643) .
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prazos legais, o ofendido poden1 propor queixa. Os prazos legais sao
os de cinco dias, em se tratando de reu preso, e de quinze dias, em
se tratando de reu solto. Se o Ministerio Publico, em qualquer caso ,
nao apresentar denuncia dentro do prazo respectivo, a vitima do crime, ou o seu representante tern o direito de apresentar a sua queixa" . Para DIRCEU DE MELLO, citado por Vivaldo Jorge de Araujo 2 ,
" o procedimento privado subsidiario surge como modo de controlar
o desmazelo do Ministerio Publico". TOURINHO FILHO 3 sustenta, com
muita propriedade, que o "particular somente podera oferecer queixa
substitutiva da denuncia, quando houver relapsia, inercia, inatividade
do 6rgao do Ministerio Publico, vale dizer, quando a denuncia nao
for oferecida no prazo legal" . HELlO TOR NAG HI entende que, at em
da desidia do Ministerio Publico, tambem, o pedido de arquivamento
do inquerito policial pode dar ensejo a agao penal subsidiaria, nos
termos do artigo 29 do CPP 4 , no que e seguido por jurisprudencia,
embora nao unanime, inclusive do STF (RTJ 99/454 ; RTJ 95/493; RT
542/328; RTJ 112/473 e RT 612/285) .
Em repert6rios de jurisprudencia de nosso Estado, relativos
materia penal, encontram-se poucas alus6es a agao penal subsidiaria, o que nos leva a afirmar que esse procedimento, em que pese
sua importancia para a vitima, e pouco utilizado . 0 motivo para
esse fenomeno, com certeza, esta na eficiencia do Ministerio Publico
que nao se omite quanto a iniciativa do ajuizamento da agao penal
publica , nao deixando que a vitima the sobreponha no exercfcio de
seu mister legal.

a

Mas, vern a baila neste paragrafo, novamente, a razao de
ser desta reflexao: o que levou o constituinte a escrever no texto
constitucional urn direito ja existente na atual legislagao?
Teve o constituinte o cuidado de colocar a salvo, para o
futuro, dispositivo que sabe ele estar ameagado de extingao na legislagao infraconstitucional?
(2) ARAUJO, DE VIVALDO JORGE - Do Trancamento da A91io Penal Subsidiliria,
" in " Revista dos Tribunais 525/ 298 .
(3) TOURINHO FILHO - Processo Penal , vol. 1, 5.• ed., pag. 447, Editora Jalovi Ltda.
(4) Apud TOURINHO FILHO, obra citada, pag . 449.
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Tentou o constituinte equilibrar o Poder par ele mesmo concedido, com grande abastancia, ao Ministerio Publico?
Motivou o constituinte o intuito de destacar no texto constitucional a extrema valia da ac;ao penal subsidiaria para aquelas vitimas que, alem do infortUnio corporal ou moral que sofreram, tornaram-se vitimas do Poder economico ou politico de seu ofensor?
Cada indagac;ao acima comporta longa analise. Contudo, nos
parece mais acertado que a visao do constituinte nao e dirigida ao
Brasil do eixo Sao Paulo-Rio de Janeiro-Minas Gerais. Nesses Estados, e naqueles da parte sui do pais, com rarissimas excec;oes, a
vitima de uma ac;ao delituosa nao ve lanc;ado no esquecimento das
gavetas das repartic;oes judiciarias o inquerito policial instaurado a
partir do fato que a transformou em vitima. Ha, em que pesem os
percalc;os da maquina burocratica, uma atuac;ao relativa da policia e
do Ministerio Publico no sentido de fiscalizarem o andamento do
inquerito, para que a prescric;ao nao lhe fulmine, para que a conduta
do ofensor seja submetida ao Poder Judiciario.
No entanto, o mesmo nao se pode dizer com relac;ao aos
demais Estados da Federac;ao, especialmente naqueles onde o Poder
Economico e o Poder Politico moram sob o mesmo teto, amasiados
par urn atavismo hist6rico. Ha Estados em que na Policia Civil, desde
o delegado ate o carcereiro, todos sao leigos, nomeados e ·afastados
a todo o momenta, na mesma medida de vezes em que o Poder sofre
alterac;oes politicas ou e ferido em suas pretensoes. Ha Estados em
que, pela dimensao territorial, comarcas ficam destitufdas de sua
cupula judiciaria meses e anos inteiros. Ha Estados em que a vitima
rejubila-se diante de seu ofensor que poupou-lhe sofrimentos maiores. Tais fatos e outros mais dessa natureza nao sao novidade, estao
nas paginas dos jornais, na boca do povo, nos compendios de sociologia.
Cremos, pais, que a feliz iniciativa do constituinte ao transcrever na Constituic;ao o direito que a vitima tern em, ultrapassando a
desidia do Estado, buscar pela ac;ao privada a aplicac;ao da lei penal
ao seu ofensor, tern par escopo lembrar a todas as vftimas que foram
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lesadas duplamente que, se lan~;:arem mao de tal direito, nao verao
seus ofensores, impunes, gargalhando diante de seu sofrimento. A
interfen§ncia do constituinte nessa area tern o prop6sito de tornar
popular urn direito que sempre manteve-se esquecido na legisla~;:ao
especial, acessivel a poucos, direito, alias, bastante atual e que
precisa ser estimulado, especialmente entre as vitimas anonimas do
Poder Economico .
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SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL NA CONSTITUICAO DE 1988
Kiyoshi Harada
Procurador Diretor do Departamento de Desapropriac;;oes
da Procuradoria-Geral do Municipio - SJ
Advogado especializado em Direito Tributario

Nao pretendemos esgotar, neste artigo, o tema em epfgrafe
que daria para escrever um tratado. Pretendemos, no entanto, dar
um resumo do novo Sistema Tributario, previsto na atual Constitui~ao, em cotejo com o sistema anterior .

Da Discriminac;:ao de Rendas Tributaries

A exemplo da Constituic;:ao anterior a Carta Magna vigente
discriminou as rendas tributarias da Uniao, Estados, Municfpios e Distrito Federal que poderiio criar, atraves de leis pr6prias, os tributos
de suas respectivas competencias impositivas, respeitados os demais princfpios constitucionais tributarios e normas gerais pertinentes.
Esse principia constitucional, ao mesmo tempo que atribui
o poder tributario a cada entidade polftica contemplada, inibe o exercfcio desse poder em relac;:ao a entidade politica nao contemplada,
isto e, veda a invasao da esfera de competencia impositiva, mesmo
na hip6tese de inercia do poder tributante competente.
Nos termos do artigo 145 cada entidade politica pode instituir
os seguintes tributos :
I -

impastos;

II -

taxas de servic;:os e de polfcia;

Ill -

contribuic;:6es de melhoria, decorrentes de obras pu-

blicas .
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Alem dessas tres especies tributarias a Uniao pode, mediante lei complementar, instituir emprestimos compuls6rios: a) para
atender as despesas extraordinarias, decorrentes de calamidade
publica, de guerra externa ou sua iminencia (art. 148, I); b) no caso
de investimento publico de carater urgente e de relevante interesse
nacional, observado o principia da anualidade tributaria (art. 148, II).
No sistema anterior, o emprestimo compuls6rio , podia ser
decretado nos casas previstos na lei complementar, isto e, guerra
externa, calamidade publica e conjuntura que exigisse a abson;:ao
temporaria do poder aquisitivo (art. 15 do C.T.N). A ultima hip6tese
prevista no C.T.N. foi substitufda por investimento compuls6rio, pela
Constituivao atual.
Pode, ainda, a Uniao decretar as contribui96es sociais, de
intervenvao no domfnio econ6mico, de interesse das categorias profissionais ou econ6micas e de seguridade social (art. 149 e art. 195,
I, II e Ill) , como ja estava no sistema anterior. Ficou tambem com a
competencia residual, bern como, com a faculdade de decretar impastos extraordinarios (art. 154).
Os Estados, Municfpios e Distrito Federal poderao instituir
contribui96es de seus servidores para custeio dos respectivos sistemas de previdencia e assistencia social. (Paragrafo unico do art. 149).

A) Dos Impastos da Uniio

Alem dos impastos extraordinarios (art. 154, II), sao da
competencia da Uniao os impastos previstos no artigo 153:
I -

importavao de produtos estrangeiros;

II - exportavao , para o exterior, de produtos nacionais ou
nacionalizados ;
Ill -

renda e proventos de qualquer natureza ;

IV -

produtos industrializados ;

V - opera96es de credito, cambia e seguroc ou relativas
a tftulos ou valores mobiliarios ;
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propriedade territorial rural ;
grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

Em relac;ao ao sistema anterior a Uniao perdeu a competencia para criar o imposto sobre o transporte e comunicac;6es de natureza nao estritamente municipal , bern como, para instituir o chamado
imposto unico sobre combustiveis liquidos ou gasosos , energia eletric8 e minerais .
Ganhou a faculdade de instituir impastos sobre grandes fortunas. Ao que se depreende do§ 4. do artigo 153, esse imposto tera
func;ao nitidamente ordinat6ria, com fixac;ao de aliquotas que desestimulem a manutenc;ao de propriedades improdutivas. A parte final do
citado paragrafo, ao excluir da tributac;ao as pequenas glebas rurais
exploradas pelo proprietario ou sua familia, que nao possua outro
im6vel, choca-se com a propria conceituac;ao constitucional do impasto que , s6 pode recair sobre grandes fortunas.
0

Em virtude das conhecidas isenc;6es do lmposto de Renda
que favoreciam algumas classes a Constituic;ao Federal dispos expressamente sobre a vedac;ao de "instituir tratamento desigual entre
os contribuintes que se encontrem em situac;ao equivalente, proibida
qualquer distinc;ao em razao de ocupac;ao profissional ou func;ao por
eles exercida, independentemente da denominac;ao juridica dos rendimentos, titulos ou direitos (art. 150, II) . Na verdade, o principia
de isonomia previsto no § 1.0 do artigo 153 da Constituic;ao anterior
(repetido no artigo 5. 0 da Carta vigente) ja tornava inconstitucionais
aquelas isenc;6es subjetivas, que s6 nao foram questionadas no Judiciario porque o unico titular do direito de ac;ao de declarac;ao de
inconstitucionalidade, na ordem constitucional anterior, era o Procurador-Geral da Republica , entao demissivel "ad nutum Como decorrencia da reivindicac;ao popular a Carta Magna expressamente
proibiu aquelas isenc;6es subjetivas. 0 objetivo perseguido nao foi,
evidentemente, o acrescimo da receita com supressao de privilegios
de poucos, mas, a preservac;ao do principia etico da tributac;ao que
deve ser justa. E a justic;a fiscal, por sua vez , imp6e a todos o pagamento de tributos . Se , aqueles que consentem na tributac;:ao e
II

II.
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aqueles que aplicam a lei tributaria, nao estiverem sujeitos ao gravame fiscal nao poderao sentir e nem avaliar o peso dessa tributa(:ao
que oprime os contribuintes em geral. Leis tributarias justas induzem
ao cumprimento voluntario, contribuindo para desafogamento da atividade judiciaria, sobrecarregada com urn numero infindavel de processos envolvendo quest6es fiscais, alem de inibir a evasao legal
do impasto, a qual, tende a crescer sempre que as despesas com
o planejamento tributario passem a compensar o nao pagamento de
tributos injustos e demasiadamente gravosos .

B) Dos Impastos dos Estados e do Distrito Federal
Nos termos do artigo 155 compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir:
I -

impastos sobre :

a) transmissao "causa mortis" e doar;ao de quaisquer bens
ou direitos;
b) operar;6es relativas a circular;ao de mercadorias e sabre
prestar;ao de servi<;:os de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicar;ao;
c) propriedade de veiculos automotores.
II - adicional de ate cinco por cento do que for pago a
Uniao por pessoas fisicas ou juridicas domiciliadas nos respectivos
territ6rios, a titulo de impasto previsto no artigo 153, Ill, incidente
sabre Iueras, ganhos e rendimentos de capital.
Os Estados e Distrito Federal perderam em rela<;:ao ao sistema anterior o impasto sabre transmissao "inter vivos" de bens
im6veis e de direitos reais sabre o~rnesmos (sisal. conservando o
impasto sabre transmissao "causa mortis", que passa a incidir sabre
quaisquer bens ou direitos. Ganharam: a) o impasto sabre doa<;:ao
de quaisquer bens ou direitos; b) o impasto sabre presta<;:ao de
servi<;:os de transporte interestadual e intermunicipal e de comunica<;:ao; c) adicional do impasto de renda .
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A reintrodw;:ao do imposto "causa mortis" incidente sobre
transmissao de quaisquer bens ou direitos ira, certamente, atravancar
os processos de inventarios e arrolamentos, sem que haja uma efetiva
compensac;:ao financeira para os Estados. 0 Judiciario ja desgastado
e moroso ficara ainda mais Iento com a necessidade de nomear
peritos avaliadores nos aludidos processos, como ocorria antes da
Reforma Tributaria implantada pela Emenda n.o 18/65.
0 lmposto sobre Operac;:6es Relativas a Circulac;:ao de Mercadorias - o ICM - foi substitufdo pelo lmposto sobre Operac;:6es
Relativas a Circulac;:ao de Mercadorias e sobre Prestac;:ao de Servic;:os
de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunical(ao - o
ICMS .
0 novo imposto mantem o princfpio da nao-cumulatividade,
remetendo a lei complementar a instituic;:ao do regime de compensa<;:ao de imposto entre os Estados . Ao contrario do antigo ICM a
alfquota nao e uniforme para todas as mercadorias, pois o imposto
podera ser seletivo, em fun<;:ao da essencialidade das mercadorias
e dos servic;:os, a exemplo do que ocorre com o IPI.
Interessante notar que as tres teses vitoriosas na Suprema
Corte com rela<;:ao ao ICM - direito a credito na hip6tese de isenc;:ao
ou nao-incidencia, inconstitucionalidade da equiparac;:ao da operac;:ao
interestadual a operac;:ao interna tendo em vista a qualidade pessoal
do destinatario da mercadoria e, inexigibilidade do imposto sobre
importa<;:ao de bens de capital - foram soterradas pela atual Carta
Magna (art. 155, § 2. 0 , incisos II e VII, letra "b" e IX, letra "a") que
incorporou os textos da Emenda Constitucional n.o 23, de 1.0 de
dezembro de 1983. Naquela epoca, aprovar emendas constitucionais
era tarefa bern mais simples e celere do que aprovar uma lei ordinaria, principalmente, aquelas de interesse das Fazendas Publicas . Tratava-se de urn mau habito legislativo que punha por terra abaixo, da
noite para o dia, o paciente trabalho de elaborac;:ao da jurisprudencia,
desenvolvido a'o Iongo das decadas .
· No que tange ao adicional de ate 5% sobre o lmposto de
Renda, pago pelas pessoas ffsicas e jurfdicas, vale a pena lembrar
que a Constituicao limita a faculdade de tributac;:ao aquele incidente
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sabre Iueras, ganhos e rendimentos de capital. Vedada esta a ins·
titui<;:ao do adicional em rela~;:ao ao impasto incidente sabre rendi·
mentos do trabalho .

C) Dos lmpostos dos Municipios

De conformidade com o artigo 156 as Municfpios podem instituir as seguintes impastos:
a) propri-edade predial e territorial urbana;
b) transmissao "inter vivos", a qualquer titulo, por ato onerosa, de bens im6veis, par natureza au acessao fisica, e de direitos
reais sobre as im6veis, exceto as de garantia, bern como cessao de
direitos a sua aquisi~;:ao;
c) vendas a varejo de combustiveis liquidos e gasosos, ex·
ceto oleo diesel;
d) servi~;:os de qualquer natureza, nao compreendidos no
artigo 155, I, "b ", definidos em lei complementar.
Em rela~;:ao ao sistema anterior as Municipios ganharam o
impasto sabre transmissao "inter vivos" que, ate a Reforma Tribu·
taria de 1965, lhes pertencia, e, o impasto sabre vendas a varejo de
combustiveis liquidos e gasosos.
A faculdade de impor aliquota progressiva ao IPTU, pre·
vista no § 1.0 deve ser examinada conjugadamente com o que esta
no artigo 182, § 4.0 •
As aliquotas do impasto sabre vendas a varejo de combustiveis liquidos e gasosos, que nao exclui o ICMS, nao poderao exceder de 3% ate que sejam fixadas , par lei complementar, as ali·
quotas maximas (art. 34, § 1.0 das Disposigoes Transit6rias) e, ate
31/12/89 acha-se suspenso o principia da anualidade em rela~;:ao a
esse impasto, ao ISS, ao ICMS e ao Impasto sabre Transmissao
"causa mortis", as quais , podem ser cobrados 30 dias ap6s a publicagao da lei que as instituiu au aumentou (art. 4, § 6. 0 , das Disposi~;:oes Transit6rias) .
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Em relac;:ao ao ISS, lamentavelmente, repetiu-se a expressao
"definidos em lei complementar" que estava na Carta anterior e que
tantas confus6es trouxe nos campos doutrinario e jurisprudencial,
ensejando o aparecimento das teses da taxatividade e da exemplificabilidade das listas de servic;:os .
Nao poderfamos encerrar o t6pico referente a competencia
tributaria municipal sem registrar a tradicional timidez do legislador
constituinte nessa questao. Desde a Constituic;:ao de 1934 quando,
pela vez primeira, o Municipio foi contemplado na discriminac;:ao de
rendas tributarias tem sido atribuido a essa entidade polftica apenas
dois impastos de expressao financeira : o impasto predial e o territorial urbano.
Entretanto, desde a Carta de 1934 a autonomia municipal vem
sendo assegurada:
a) pela eleic;:ao de prefeito, vice-prefeito e vereadores (a
CF de 1937 suprimiu a eleic;:ao do prefeito) ;
b) pela administrac;:ao propria no que diz respeito ao seu
peculiar interesse, especialmente quanto a organizac;:ao de servic;:os
publicos locais e a decretac;:ao e arrecadac;:ao dos tributos de sua
competencia e· a aplicac;:ao de suas rendas.
Pela Constituic;:ao atual (art. 29) o Municipio reger-se-a por
lei organica votada pela Camara Municipal e a sua competencia vem
elencada no artigo 30 em substituic;:ao ao criteria anterior do "peculiar
interesse", expressao vaga que sempre se constituiu num empecilho a livre atuac;:ao do Municipio.
Entretanto, maior 6bice a autonomia municipal tem sido a
falta de recursos financeiros para o custeio dos servic;:os essenciais,
do seu funcionalismo, e, para pagamento da divida e investimentos
em setores prioritarios. Nao se pode falar em autonomia politicoadministrativa sem que haja autonomia financeira. As participac;:6es
nos produtos de arrecadac;:ao de impastos da Uniao e dos Estados,
de um lado, favorecem os Municipios na medida em que os livram
dos custos de implantac;:ao, fiscalizac;:ao e arrecadac;:ao, mas, de outro
lado, tolhem as suas autonomias nl'} medida em que os inumeros
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entraves burocrcHicos, inclusive os de natureza politica, se interp6em ,
dificultando o recebimento oportuno dessas participa<;6es, sem contar
as limitac;:6es e condicionamentos previstos na propria Carta Magna
e na legisla<;ao infraconstitucional, impondo o direcionamento dos
recursos que lhes sao transferidos. As opera<;6es de credito que
poderiam socorrer os Municfpios em suas necessidades mais prementes tambem encontram obstaculos, quer de natureza legal (satura<;ao do limite de endividamento), quer de natureza creditfcia propriamente dita - a tradicional falta de credibilidade dos Municfpios
perante as institui<;6es financeiras .
Diante desse quadro que se repete ao Iongo das decadas
era de se esperar que a nova Constitui<;ao dotasse os Municfpios
com instrumentos tributarios mais generosos. A competencia tributaria residual deveria ter sido conferida aos Municfpios e nao
Uniao que ja detem o poder de instituir emprestimos compuls6rios e
impastos extraordinarios, alem de ter ilimitados poderes nas areas
financeira e monetaria. Essa competencia residual deveria ter sido
atribufda aos Municfpios. Assim, os Municfpios gigantes - · verdadeiros p61os atrativos das popula<;6es mais carentes - que estao a
exigir recursos cada vez maiores para fazer frente aos problemas
imprevisfveis, que se multiplicam com o crescimento desordenado,
poderiam instituir impastos que mais lhes conviessem, quer do ponto
de vista fiscal, quer do ponto de vista ordinat6rio. Coincidentemente,
os grandes Municfpios sao os que estao aptos a operar com qualquer
tipo de impasto par mais complexo que seja . lnfelizmente, prevaleceu o velho preconceito e a tradic;:ao de destinar-lhes a fatia menor
do bolo tributario, privando os Municfpios de porte de preciosas
receitas, que pm:leriam ser canalizadas para eliminar ou minimizar
os cintur6es de pobreza nas periferias , os quais , se constituem em
causas de inumeros probl·emas .

a

Da Reparth;ao das Receitas Tributarias

Ap6s discriminar as rendas tributarias a Constitui<;ao Federal como que procurando fortalecer o princfpio da autonomia fi-
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nanceira dos Estados-membros e dos Municipios criou o mecanismo de participac;ao dos Estados , Distrito Federal e Municipios em
certas receitas da Uniao e, de participa<;:ao dos Municipios em algumas das receitas dos Estados .
1 -

Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal :

1.1 - 0 impasto de renda retido na fonte relativamente a
rendimentos pagos, a qualquer titulo, por eles, suas autarquias e
pelas fundac;6es que instituirem e mantiverem (art. 157, I) ;
1.2 - Vinte por cento do impasto que a Uniao arrecadar
pelo exercicio de competencia residual (art. 157, II) ;
1.3 - Os Estados e Distrito Federal integram, ainda , o
Fundo de participac;ao constituido de vinte e um inteiros e cinco
decimos por cento do produto de arrecadac;ao do lA e do IPI (art .
159, I, "a") ;
1.4 - Aecebem, finalmente, da Uniao dez por cento do
produto de arrecadac;ao do IPI, proporcionalmente ao valor das respectivas exportac;6es de produtos industrializados (art. 159, II) .
2 -

Pertencem aos Municipios :

2.1 - 0 impasto de renda retido na fonte por eles, suas
autarquias e fundac;:6es que instituirem e mantiverem (art. 158, I);
2.2 -

Cinquenta por cento do ITA (art. 158, II);

2.3 -

Cinquenta por cento do IPVA (art. 158, Ill) ;

2.4 -

Vinte e cinco por cento do ICMS (art. 158, IV);

2.5 - lntegram , ainda, o Fundo de Participac;ao constituido
por vinte e dais inteiros e cinco decimos por cento do produto de
arrecadac;ao do lA e do IPI (art. 159, I, "b") ;
2.6 - Sao, por fim, contemplados com repasse de vinte e
cinco por cento que os Estados recebem da Uniao a titulo de participac;ao destes no produto da arrecadac;ao do IPI (10%). proporcionalmente ao valor das respectivas exportac;6es de produtos industrializados (art. 159, § 3.0 ).
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A nos sa Constituic;ao Federal, ao contra rio das Constituic;6es de outros pafses, estruturou o Sistema Tributario Nacional de
forma completa. Entregou urn Sistema pronto e acabado nao dando
margem a contribuic;ao do legislador ordinario para preencher as lacunas ou para aprimora-lo. E verdade que a Constituic;ao, em materia
tributaria , nao e inflexfvel na medida em que comete ao legislador
complementar a tarefa de disciplinar varios aspectos da tributac;ao,
ainda que, tenha delimitado, previamente, o ambito de atuac;ao do
legislador infraconstitucional .
Entretanto, e fora de duvida que o Estatuto Magno, ao mesmo tempo que conferiu o poder de tributac;ao as entidades polfticas
(Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios), instituiu inumeros
principios tributarios , visando a preservac;ao do regime politico adotado, a saude da economia, o respeito aos direitos individuais e a
protec;ao dos valores espirituais . Tais principios tributarios configuram regras estaveis e eficazes que atuam como verdadeiros freios
que limitam o poder de tributac;ao. Daf porque esses princfpios se
inserem no ambito das chamadas limitac;:6es constitucionais ao poder
de tributar .
Examinemos, ainda que em voos rasantes, cada urn desses
princfpios:
a) Legalidade tributaria (art. 5.0 , II e 150, I) - Somente
a lei pode criar ou aumentar tributos. E sabido que a Constituic;ao
nao cria tributos , pois limita-se a repartir o poder de tributac;ao pelo
mecanismo da competencia tributaria .
b) Anualidade tributaria (art. 150, Ill)- Nenhum tributo pode
ser exigido no mesmo exercicio financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou . A exigencia da previa inclusao orc;amentaria deixou de figurar a partir da Carta de 1967.
Alias, a Emenda Constitucional n.o 7, de 22/05/64 ja havia suspendido, ate 31 I 12/ 64, o § 34 do artigo 141 da Constituic;ao de 1946 na
parte em que exigia a previa autorizac;ao orc;amentaria, que veio a
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ser revogado pela Emenda n.o 18/65. Tal principia nao se aplica em
rela<;ao aos impastos de importa<;ao; de exporta<;ao de produtos industrializados; de opera<;6es de creditos, cambia e seguro, ou relativas a titulos ou valores mobiliarios; e aos impastos extraordinarios.
c) lsonomia tributaria (art. 150, II) - Assim como o principia da legalidade tributaria configura repeti<;ao do que esta no
inciso II, do artigo 5. o principia de isonomia tributaria vern apenas
enfatizar no campo de tributa<;ao aquila que ja esta expresso no
"caput" do artigo 5. Esse principia, que vern das Constitui<;6es anterio res, impede as discrimina<;6es, como isen<;6es subjetivas que importem em tratamento fiscal diverso dos individuos que se encontram nas mesmas condi<;6es .
d) Veda<;ao do efeito confiscat6rio (art. 150, Ill) - Esse
principia, que decorre dos sistemas politico e econ6mico adotados
pela Constitui<;ao, impede a cria<;ao de tributos que absorvam inteiramente o valor da propriedade; que levem empresas a falencia;
que impe<;am o exercicio de qualquer atividade licita. Par isso, tal
principia ja estava implicito nas Cartas anteriores.
0

,

0

•

e) lmunidade do trafego interestadual e intermunicipal (art.
150, V) - Como consequencia da unidade econ6mica do territ6rio
nacional assegura-se a circula<;ao de pessoas, bens ou meios de transpartes que nao pode ser limitada ou embara<;ada par tributa<;ao interestadual ou intermunicipal, ressalvada a cobran<;a de pedagio.
f) lmunidade recfproca (art. 150, VI, "a") - Em razao da
coexistencia de tres esferas de governos independentes, lnerentes
ao sistema federativo brasileiro, as nossas Constitui<;6es vern inscrevendo o principia da imunidade reciproca, de sorte que, nenhuma
entidade politica, ressalvados os casas previstos na propria Carta
Magna, podera exigir impasto sabre o patrim6nio, renda ou servi<;os
de outra . 0 principia nao tern aplica<;ao quando se trata de explora<;ao de atividades econ6micas pelos Poderes Publicos.
g) lmunidade de templos (art. 150, VI, "b")- Visa prote<;ao
dos valores espirituais, cujo prop6sito, alias, decorre dos pr6prios
termos do preambulo da Carta Magna onde se invoca a prote<;ao de
Deus .
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h) lmunidade de patrimonio, renda ou servi<;:os de partidos
politicos, inclusive suas funda<;:6es, das entidades sindicais dos trabalhadores , das institui<;:6es de educa<;:ao e de assistencia social
(art. 150, VI, "c") - Essas institui<;:6es, pela importancia que tern
na sociedade, tambem gozam de imunidade fiscal. Devem, contudo,
preencher os requisites da lei (ver art. 14 do CTN). Para evitar abusos a Constitui<;:ao prescreveu que a imunidade das letras "g" e "h ",
compreendem apenas o patrimonio, a renda e os servi<;:os relacionados com as finalidades essenciais das entidades em questao (§ 4.0 ,
do art. 150) .
i) lmunidade de livros, jornais, peri6dicos e papel destinado
a sua impressao (art. 150, VI, "d")- Trata-se de incentivar a cultura
em geral e garantir a livre manifesta<;:ao do pensamento e o direito
de critica. A imunidade estatuida e de carater objetivo .
j) Uniformidade do tributo federal em todo o territ6rio nacional (art. 151, I) - Como decorrencia da unidade politica do Estado o territ6rio nacional se apresenta como urn todo do ponto de
vista economico. Em decorrencia desse principia qualquer contribuinte, localizado em qualquer Municipio, tern direito a igualdade de
tratamento no que diz respeito a tributo federal .
I) Uniformidade de tributo estadual ou municipal quanta a
procedencia ou destino de bens e servi<;:os de qualquer natureza
(art. 152) - Em yirtude desse principia nao podera haver impasto
sabre mercadorias "exportadas" para outros Estados ou deles "importadas ", bern como, qualquer outro tipo de barre ira tributaria entre
Estados ou Municfpios, que, no passado, tomaram Iongo tempo dos
tribunais .
m) Sujei<;:ao dos impastos incidentes sabre titulos da divida publica dos Estados , do Distrito Federal e dos Municfpios e
sabre vencimentos pagos par outras entidades polfticas, no maximo,
ao "quantum" exigi do pelo poder competente sabre os seus pr6prios
tftulos e vencimentos de seus funcionarios (art. 151, II) - Tratase de uma exce<;:ao a regra da imunidade recfproca. A Uniao pode
decretar impastos sabre tftulos da dfvida publica estadual ou mu-
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nicipal, ou sobre vencimentos pagos por outras pessoas de direito
publico interno, desde que observado o limite mencionado.
n) lmunidade do IR sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensao, pagos pela previdencia social da Uniao, dos
Estados, do Municipio e do Distrito Federal, a pessoa com idade
superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja constituida,
exclusivamente, de rendimentos do trabalho (art. 153, § 2. II)- Tratase de elevac;ao a nivel constitucional de urn principia da legislac;ao
ordinaria.
0

,

o) Principia da capacidade contributiva - (art. 145, § 1.0 ) Esse principia lastreia-se, fundamentalmente, na crenc;a de que a
justic;a fiscal repousa na personalidade e na graduac;ao dos tributos,
segundo a capacidade contributiva de cada urn. Portanto, o tributo
deveria ser de natureza pessoal e ter carater progressivo .
Todavia, tal principia nao e auto-aplicavel, pelo que, configura uma regra programatica. Entretanto, serve· como norteador da
atividade legislativa podendo, tambem, dar tom de comando ao proprio Judiciario dado o sentido de justic;a arraigado no principia em
questao .
Para torna-lo efetivo e eficaz devera haver conjugac;ao de
fatores tecnico-financeiros, economicos, politicos
morais .

e

A personalizac;ao e graduac;ao dos tributos exigira uma tecnica tributaria acurada. Nao e facil aferir a capacidade contributiva
de milh6es de contribuintes para manter o nivel de tributac;ao em
limite justo para cada pessoa .
Embora a Ciencia das Financ;as, atualmente, nao justifique a
desigualdade economica entre os individuos como base indispensavel da prosperidade social, a justic;a fiscal nao pode ser obtida, e
claro, de forma a destimular os investimentos e levar a ruina a economia do pais. Deve ser praticada dentro das possibilidades como diz
o texto Magno.
A tributac;ao pessoal e progressiva, por outro lado, e moral
e politicamente sustentavel. 0 sentido etico da tributac;ao que re-
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pousa no ideal de justic;a tem suas rafzes no acesso das massas ao
poder politico, como decorrencia do sufragio universal. Nada mais
l6gico que individuos politicamente organizados, em sendo desiguais
do ponto de vista econ6mico, paguem na medida de suas possibilidades contributivas .
p) Desvinculac;ao da receita de impastos a 6rgao, fundo ou
despesas (art. 167, IV) - Fora as excec;oes previstas na propria
Constituic;ao nao podera haver vinculac;ao de receitas.
q) Outros principios implfcitos existem como par exemplo,
o da destinac;ao publica dos tributos que decorrem do regime politico adotado e das garantias individuais expressas ou implicitamente
asseguradas .

Func;oes da Lei Complementar

A Constituic;ao Federal reservou a disciplina de certas materias, especialmente enumeradas, para o legislador complementar,
e, por excec;ao, todas as demais, ao legislador ordinaria.
Logo, nao pode haver superioridade hierarquica da lei complementar sabre a lei ordinaria, defendida par alguns autores que
argumentam com situac;ao topol6gica da lei complementar, colocada
logo abaixo das emendas constitucionais, e com o "quorum" especial
e qualificado. Posta que ambas as leis - complementar e ordinaria - extraem a sua validade diretamente da Lei Maior inexiste e
nem pode existir a propalada subordinac;ao de uma lei a outra.
0 artigo 146 da Constitui((ao Federal fixa a competencia do
legislador complementar para :
"I - dispor sabre conflitos de competencia, em materia
tributaria, entre a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios;

II -

regular as limitac;6es constitucionais ao poder de tri-

butar;
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Ill - estabelecer normas gerais em materia de legisla((ao
tributaria, especialmente sobre:
a) definic;ao de tributos e de suas especies, bern como, em
relac;ao aos impastos discriminados nesta Constituic;ao, a dos respectivos fatos geradores, bases de calculo e contribuintes;
b) obrigac;ao, lanc;amento, credito, prescri<;ao e decadencia
tributarios;
c) adequado tratamento tributario ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas."
Os incisos I a Ill correspondem ao desdobramento das hip6teses previstas no§ 1. do artigo 18 da C.F. anterior.
0

Tudo que esta previsto nos tres incisos e letras, com exce<;ao do mencionado na letra "c ", ja est a regulado pelo CTN, Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966.
0 acrescimo das letras "a" e "b", antes omissas, tern o
condao de resolver o problema da validade ou nao das normas da
legisla<;ao ordinaria que definam as materias ai previstas de forma
diferente das definidas no CTN. Agora, a competencia da lei complementar sobre a disciplina<;ao daquelas materias restou confirmada
de forma expressa. A lei complementar de que cuida o artigo 146 funciona como lei sobre leis de tributa<;ao; configura lei nacional, material e formalmente, caracterizando-se por conter normas perenes
e duradouras, pr6prias de legislac;ao codificada .
Mas, a Constitui<;ao Federal atribui
tras fun<;6es . Vejamos:

a lei

complementar ou-

a) lnstitui<;ao de emprestimo compuls6rio pela Uniao (art.
148) - Cabe a lei complementar criar esse tipo de exa<;ao fiscal e
nao simplesmente indicar os casos de sua institui<;ao, como estava
na Carta anterior.
b) lnstituic;ao de impastos pela Uniao, no exercicio da competencia residual (art. 154, 1). No sistema anterior a Uniao poderia
exercitar tal competencia por lei ordinaria .
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c) Regular instituic;ao do imposto de transmissao "causa
mortis" e doac;ao, de qualquer bens ou direitos se: I - o doador
tiver domicilio ou residencia no exterior; II - se o "de cujus" possuia bens e era residente ou domiciliado ou teve o seu inventario
processado no exterior (art. 155, § 1.0 , Ill) .
d) Definic;ao de produtos semi-elaborados para efeito de exclusao de produtos industrializados destinados ao exterior, sem incidencia do ICMS (art. 155, § 2.0 , X, "a") .
e) Definir, dispor, disciplinar, fixar, prever e regular todas
as materias concernentes do ICMS, na forma do inciso XII, do § 2.0 ,
do artigo 155.
f) Regular conflitos de competencia entre o ICMS e o ISS,
atraves de Iistas de servic;os (art. 156, IV).
g) Fixar aliquotas maximas de ISS e do imposto sobre vendas a varejo de combustiveis liquidos e gasosos (art. 156, § 4.0 , 1).
h) Excluir da incidencia do ISS a prestac;ao de servic;os
destinados ao exterior (art. 156, § 4. 0 , II) .
i) Definir valor adicionado para fins de creditar aos Municipios os 25% do produto de arrecada<;ao do ICMS (art. 161, 1).
j) Estabelecer normas sobre a entrega, pela Uniao, dos 47%
do produto de arrecadac;ao do IR e do IPI aos Estados, Distrito Federal e Municipios, notadamente sobre os criterios de rateios dos
Fundos formados com as parcelas desses impostos (art. 161, II).

I) Dispor sobre o acompanhamento, pelos respectivos beneficiarios, do calculo das quotas de liberac;ao das participac;6es dos
Estados, Distrito Federal e Municipios nos produtos de arrecadac;ao
de impostos da Uniao, e, das participac;6es dos Municipios no produto
de arrecadac;ao de impostos estaduais (art. 161 , Ill) .
0 exame dessas leis complementares, previstas na Constituic;ao, demonstra a existencia de algumas que atuam em campos
privativos e outras que funcionam como lei sobre leis de tributac;ao.
Nao constituem, pois, as leis complementares uma categoria legis-
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lativa unitaria, ainda que, formalmente todas elas decorram do artigo
59, II e do artigo 69 da Constitui<;ao Federal (aprova<;ao por maioria
absoluta das duas Casas do Congresso) .

Das Conclusoes
1) 0

novo Sistema Tributario, que entrara em vigor em
1. de mar<;o de 1989, (art. 34 das Disposi<;6es Transit6rias) representa urn pequenino avan<;o no que tange ao fortalecimento das autonomias financeiras dos Estados e Municfpios.
0

2) Ao incorporar textos da Emenda n.o 23/ 83, que desmoronou a salida jurisprud€mcia construfda pela Corte Suprema em
materia de ICM, podera ensejar o surgimento de legisla<;ao ordinaria
que neutralize, indiretamente, o princfpio constitucional da nao-cumulatividade do impasto, bern como, que desrespeite a natureza mercantil desse impasto, a qual decorre da conceitua<;ao dada pela Lei
maior.
Ademais, a incorpora<;ao do impasto sobre servi<;os de transporte interestadual e intermunicipal e de comunica<;6es que resultou
no ICMS, o qual, podera ser seletivo em fun<;ao da essencialidade
das mercadorias ou dos servi<;os, aliada a distin<;ao de alfquotas
internas, interestaduais e de exporta<;ao, alem de tornar infernal a
vida do contribuinte, certamente, ensejara conflitos entre os Estados,
diffceis de serem superados pela lei complementar.
3) 0 Sistema Tributario aprovado pela Carta vigente padece
de uma disposi<;ao met6dica, contendo dispositivos esparsos entre
artigos, paragrafos, incisos e letras. Contem, ainda, enunciados desnecessarios, como aquele que proibe a Uniao de decretar isen<;ao de
impastos estaduais e municipais, alem de prever complicados mecanismos de transferencias parciais de receitas entre as entidades
polfticas .
Tais mecanismos, burocratizam as pr6prias atividades dos
poderes tributantes, com sacriffcios de recursos humanos e materiais , e, de certa for)lla , nao se harmonizam com o princfpio federa-
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tivo, notadamente aquele repasse condicional de 25% aos Municfpios,
pelos Estados, da sua participac;:ao de 10% no produto de arrecadac;:ao do IPI.
4) Em materia de polftica tributaria o novo Sistema continua mantendo as isenc;:6es, de urn lado, e incentivos fiscais, de outro,
estes ultimos sempre discutfveis do ponto de vista do interesse
publico prestando-se, muitas vezes, a perpetuac;:ao de fraudes por
ausencia de mecanismo de controle eficaz. Seria desejavel que esses
incentivos fossem substitufdos por uma polftica fiscal transparente,
onde os beneffcios outorgados pudessem ser levantados e quantificados por 6rgaos especfficos que divulgariam os resultados para o
conhecimento da sociedade em geral. (Nota: Essa materia nao foi
abordada no corpo do artigo) .
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NOVOS INSTRUMENTOS DE ATUAC.AO DO PODER JUDICIARIO
NA CONSTITUICAO FEDERAL

CONFERENCIA DO MINISTRO SYDNEY SANCHES, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDA NO CENTRO DE
ESTUDOS JURfDICOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, EM 5 DE DEZEMBRO DE 1988.

1. Vou, em primeiro Iugar, resumir as principais inova~6es
da Constitui~ao Federal de 1988 sabre procedimentos de atua~ao
jurisdicional.
Necessariamente·, farei referencia a quest6es processuais e
procedimentais em novas a<;:6es e em novas recursos, inclusive em
alguns aspectos de instru~ao e de mera investiga~ao.
2. 0 inciso LXXII do artigo 5. estabelece: conceder-se-a "habeas data":
0

"A" - para assegurar o conhecimento de informa~6es relativas a sua pessoa, constantes de registros ou bancos de dados de
entidades governamentais ou de carater publico;
"B" - para a retifica~ao de dados, em nao se preferindo
faze-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
Trata-se, como se ve, ao menos quanta a letra "a" de urn
mandado de seguran~a especifico, relacionado com dados pessoais
do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de carater publico. Quanta a letra .. b"'
se se entender que a hip6tese e tambem de mandado de seguran~a
especifico, dependera de prova pre-constituida. Caso contrario, s6
por a~ao de procedimento comum ou especial sera possivel a retifica~ao, dependendo, neste ultimo (procedimento especial) de lei
propria.
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Foi tratado o "habeas data" no Titulo II, destinado aos "DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS ", rna is precisamente no Capitulo I, relativo aos "DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAlS E COLETIVOS ", cujo artigo 5. come<;:a par enunciar a igualdade de todos perante a lei, sem distin<;:ao de qualquer natureza, assegurando aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pafs a inviolabilidade
do direito a vida, a liberdade, a igualdade, ·a seguran<_;:a e a propriedade, nos termos que aponta em seus incisos, inclusive o ja referido inciso LXXII, "a" e "b".
0

Quanta ao processo e· procedimento do "habeas data", cuidaremos mais adiante.
3. Conceder-se-a mandado de injun<_;:ao sempre que a falta de
norma regulamentadora torne inviavel o exercfcio dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes a nacionalidade, a soberania e a cidadania (inciso LXXI do art. 5.o).
Trata-se de inova<_;:ao no direito constitucional e processual
brasileiro, inspirado no direito alienfgena, mas com tratamento bern
diverso.
Visa, segundo alguns juristas, ordem judicial que ililponha
ao poder competente a regulamenta<_;:ao de normas constitucionais,
que possibilite o exercfcio dos direitos e liberdades nela previstos,
quaisquer que eles sejam, inclusive quanta a prerrogativas ali referidas. Outros juristas sustentam o carater constitutive - e nao
apenas mandamental - do mandado de injun<_;:ao.
A primeira questao a respeito e se se trata de norma constitucional auto-aplicavel, ou se, tambem ela, depende de regulamenta<_;:ao. Nesse ultimo caso, curiosa seria que urn mandado de injun<_;:ao pudesse ensejar a regulamenta<_;:ao do proprio mandado de injun<;:ao.
Outra quesHio, se se entender que se trata de norma-aplicavel, diz respeito ao processo e ao procedimento.
Sabre tudo isso falaremos mais adiante .
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4. 0 § 21 do artigo 153 da Constituic;:ao Federal de 1967/1969
dizia: conceder-se-a mandado de seguranc;:a para proteger direito 11quido e certo nao amparado par " habeas corpus", seja qual for a
autoridade responsavel par ilegalidade ou abuso de poder.
A nova Constituic;:ao amplia expressamente o alcance do
" writ", dizendo, no artigo 5. inciso LXIX, conceder-se-a mandado de
seguranc;:a para proteger direito liquido e certo, nao amparado par
" habeas corpus" ou "habeas data", seja o responsavel pel a i legalidade ou abuso de poder autoridade publica ou agente de pessoa
jurfdica no exercfcio de atribuic;:6es do Poder Publico.
0

,

0 texto estende a legitimidade passiva ao agente de pessoa
jurfdica no exercfcio de atribuic;:6es do Poder Publico, praticamente
acatando a orientac;:ao jurisprudencial que ja se formara sob a egide
da Constituic;:ao anterior.
5. A Constituic;:ao de 1967/1969, a lei de mandado de, seguranc;:a em vigor e o proprio Codigo de Processo Civil nao preveem
expressamente a possibilidade mandado de seguranc;:a coletivo.
A LMS (1.533/31-12-51) alude a direito liquido e certo de
gerando o entendimento de que se trata de
" alguem" (art. 1.
direito subjetivo .
0

),

E o artigo 6. 0 do Codigo de Processo Civil ainda esclarece:
ninguem podera pleitear, em nome proprio, direito alheio , salvo quando autorizado par lei.
A nova Constituic;:ao , no artigo 5.0 , inciso LXX, altera esse
quadro, ao dizer: o mandado de seguranc;:a coletivo pode ser impetrado par :
"A " -

partido politico com representac;:ao no Congresso Na-

cional;
"B" - organizac;:ao sindical, entidade de classe ou associac;:ao legalmente constitufdo e em funcionamento ha pelo menos urn
ana, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.
Quanta ao processo do mandado de seguranc;:a coletivo ,
hao de ser observadas as normas da LMS (1.533/ 51) e, subsidiaria-
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mente, as do C6digo de Processo Civil, exceto quanto a legitimi·
dade ativa, pois sua impetra<;:ao como se viu, podera ser feita pelas
entidades referidas .
6. Ouanto ao "habeas corpus", seu cabimento era expressa·
mente excluido pela Constitui<;:ao anterior nas transgress6es disci·
plinares (§ 21 do art. 153) .
Ja o inciso LXVIII do artigo 5. da nova Constituic;:ao nao faz
essa exclusao expressa.
0

7. 0 artigo 129, inciso I, do novo texto, estabelece a competencia privativa do Ministerio Publico para promover a a<;:ao penal
publica, na forma da lei, mas o inciso LIX do artigo 5. esclarece que
sera admitida a<;:ao privada nos crimes de a<;:ao publica, se esta nao
for intentada no prazo legal.
0

8. 0 § 31 do artigo 153 da Constitui<;:ao Federal anterior conferia a qualquer cidadao legitimidade para propor a<;:ao popular que
visasse anulac;:ao de atos lesivos ao patrimonio de entidades publicas.
0 inciso LXXIII do artigo 5. 0 da nova Constitui<;:ao da tratamento mais amplo a a<;:ao popular: qualquer cidadao e parte legftima
para propor a<;:ao popular visando a anular ato lesivo ao patrimonio
publico ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade· admi·
nistrativa, ao meio ambiente e ao patrimonio hist6rico e cultural , ficando o autor, salvo comprovada ma-te , isento de custas judiciais e
do onus da sucumbencia .
9. Ouanto ao " habeas corpus" e ao "habeas data", a futura
constitui<;:ao estabelece expressamente sua gratuidade (inciso LXXVII
do ar't. 5. 0 ) , o que nao impede a extensao do beneficia a outras a<;:6es,
por lei.
10. A casa e o asilo inviolavel do indivfduo; ninguem pode·
penetrar nela, a noite, sem consentimento do morador, a nao ser em
caso de crime ou desastre, nem durante o dia, fora dos casos e na
forma que a lei estabelecer.
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Era o que estatuia o § 10 do artigo 153 da Constituic;ao
Federal anterior.

a

lei: a casa e asilo in0 texto novo deixa menor campo
violavel do indivfduo, ninguem nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, durante o dia, par determina<;ao judicial
(inciso XI do art. 5. 0 ).

11. Pelo texto anterior (§ 9.0 do art. 153), era inviolavel o
sigilo da correspondencia e das comunica<;oes telegraficas e telefonicas.
0 inciso XII do artigo 5. da nova Constitui<;ao Federal e mais
abrangente e tambem mais explfcito nas exce<;oes: e inviolavel o
sigilo da correspondencia e das comunicac;oes telegraficas, de dados
e das comunicac;oes telefonicas, salvo, no ultimo caso, por ordem
judicial, nas hip6teses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigac;ao criminal e instruc;ao processual penal.
0

12. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, tern legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente (inciso XXI do art. 5. 0 da nova Constitui<;ao Federal).

13. 0 inciso XXIV do artigo 5. do novo texto determina: a
lei estabelecera o procedimento para desapropria<;ao par necessidade
ou utilidade publica, ou par interesse social, mediante justa e previa
indenizac;ao em dinheiro, ressalvados os casas previstos nesta Constituic;ao .
0

14. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela familia, nao sera objeto de penhora para pagamento de debitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo
a -lei sabre os meios de financiar seu desenvolvimento (inciso XXVI
do art. 5. 0 ).

15. 0 §c' 1. do artigo 153 da Constituic;ao Federal anterior limitava-se a dizer que era mantida a instituic;ao do juri, competente
para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
0
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Ja o artigo 5. inciso XXXVIII, da nova Constituil;:ao reconhece a institui<;:ao do juri, com a organiza<;:ao que lhe der a lei, mas
assegura :
0

,

"A" -

plenitude de defesa;

"B"- sigilo das vota<;:6es ;
" C" "D" contra a vida.

a soberania dos veredictos;
a competencia para o julgamento dos crimes dolosos

16. Os incisos XLII e XLIII do artigo 5. da nova Constitui<;:ao
consideram crimes inafian<;:aveis a pratica de racismo , tortura, de
trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os
defini.dos como crimes hediondos.
0

E o inciso XLIV crime inafian<;:avel, tambem, a a<;:ao de grupos armados , civis ou militares, contra a ordem constitucional e o
Estado Democratico.
17. 0 inciso XLVIII estabelece que a pena sera cumprida
em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a
·
idade e o sexo do apenado .
E os incisos XLIX e L descem a pormenores, quanta aos
presos , de um modo geral, e quanto as presidiarias em especial.
18. Ninguem sera privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal. Erige-se em norma legal o principia
do "due process of law", nao s6 para efeito de priva<;:ao de liberdade,
mas tambem de bens (art. 5. 0 , inciso LIV) .
19. 0 § 15 do artigo 153 da Constitui<;:ao anterior assegurava
aos acusados ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, e o
§ 16 que a instru<;:ao criminal seria contradit6ria .
Ja o inciso LV do artigo 5. 0 da nova Constitui<;:ao e mais
amplo: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral, sao assegurados o contradit6rio e ampla defesa,
com os meios e recursos e ela inerentes.
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20. Sao inadmissfveis, no processo, as provas obtidas por
meios ilfcitos (inciso LVI do art. 5. 0 ) (v. tb. inciso XII).
21. 0 civilmente identificado nao sera submetido a identificat;:ao criminal, salvo nas hip6teses previstas em lei (inciso LVIII).
Sob a Constituic;:ao anterior, que nao tratava da materia, a
jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal consolidara-se na Sumula
568, segundo a qual a identificac;:ao criminal nao constituia constrangimento ilegal , ainda que· o indiciado ja tivesse sido identificado
civil mente.

22. A lei s6 podera restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o
exigirem (inciso LX do art. 5.o).
23. Ninguem sera preso senao em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciaria competente,
salvo nos casos de transgressao militar e crime propriamente militar, definidos em lei (inciso LXI do art. 5.o).
24. A prisao de qualquer pessoa e o local onde se encontre
serao comunicados imediatamente ao juiz competente e a famflia
do preso ou a pessoa por ele indicada (inciso LXII) .
As duas ultimas comunicac;:6es sao inova<;:6es constitucionais.
25. 0 preso sera informado de seus direitos, entre os quais
o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistencia da familia e de· advogado (inciso LXIII) .
26. 0 preso tern direito a identificac;:ao dos responsaveis
por sua prisao ou interrogat6rio policial (inciso LXIV).
27 . A prisao ilegal sera imediatamente relaxada pela autoridade judiciaria (inciso LXV).
28. 0 § 12 do artigo 153 da Constitui<;:ao Federal anterior daterminava que a lei dispusesse sobre a prestac;:ao de fianc;:a.
Pelo inciso LXVI do artigo 5. da nova Constituic;:ao, ninguem
sera levado a prisao ou, nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provis6ria , com ou sem fianc;:a .
0
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29. 0 § 17 do artigo 153 da Constituic,:ao anterior dizia que
nao haveria prisao civi I por dfvida, multa ou custas, salvo o caso do
depositario infiel ou do responsavel pelo inadimplemento de obrigac,:ao alimentar, na forma da lei.
Ouanto a isso, o inciso LXVII do artigo 5. 0 do novo textq restringe tal prisao as hip6teses de inadimplemento voluntario e inescusavel .

30. Tern aplicac,:ao imediata as normas definidoras dos di·
reitos e garantias fundamentais (§ 1.0 do art. 5.0 ).
31. 0 § 2.0 do artigo 5. 0 explicita que os direitos e garantias
expresses nesta Constituic,:ao nao excluem outros decorrentes do regime e dos princfpios por ele adotados, ou dos tratados internacionais
em que a Republica Federal do Brasil seja parte .
Inclusive, portanto, aqueles concernentes ao processo e procedimento em Jufzo.
32. 0 Capitulo IX da nova Constituic,:ao e destinado as "Func,:6es essenciais a Administrac,:ao de Justic,:a ", dentre as quais o Mi·
nisterio Publico, a Advocacia Geral da Uniao, a Advocacia e a Defensoria Publica (arts . 127 a 135).
As normas ali previstas trazem tambem alguma repercussao
no ambito do processo e do procedimento em Jufzo.

33. 0 inciso LXXIV do artigo 5. imp6e ao Estado prestar
assistencia jurfdica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiencia de recursos. Nao mais simples assistencia judiciaria, mas,
tambem, extrajudiciaria.
0

Essa assistencia jurfdica pode ser regulada por legislac,:ao
concorrente da Uniao, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24 XIII).
34. 0 artigo 22 do novo texto diz que compete privativamente a Uniao legislar sobre direito processual, mas o paragrafo
unico esclarece que lei complementar podera autorizar o Estado a
legislar sobre quest6es especfficas dessa materia (como a de outras) .
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Pode-se, pais , pela lei complementar, abrir ao estado um
bam campo de atuac;:ao legislativa, sobretudo em termos de procedimentos judiciais .
35. 0 artigo 98 da nova Constitui<;:ao imp6e a Uniao, no Distrito Federal e nos Territ6rios, e aos Estados a criac;:ao de juizados
especiais, providos par juizes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliac;:ao, o julgamento e a execuc;:ao de causas civeis
de menor complexidade e infrac;:6es penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumarissimo, permitidos, nas
hip6teses previstas em lei , a transac;:ao e o julgamento de recursos
par turmas de juizes de primeiro grau (inciso 1) .
Amplia-se , tambem nesses pontos. o campo para inovac;:6es
processuais e procedimentais.
36 . 0 artigo 129 do novo texto considera func;:ao institucional
do Ministerio Publico promover o inquerito civil e a ac;:ao civil publica , para a protec;:ao do patrim6nio publico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (inciso Ill) e requisitar diligencias investigat6rias e a instaurac;:ao de inquerito policial, indicados os fundamentos jurfdicos de suas manifestac;:6es processuais (inciso VIII) .
37 . A legitimac;:ao do Ministerio Publico para as a<;:6es civis
previstas no artigo 129 nao impede a de terceiros, nas mesmas hip6tese , segundo dispuserem a Constituic;ao e a lei (§ 1.0 do art. 129) .
38 . No Capitulo Ill, destinado ao Poder Judiciario, mais precisamente nas Sec;:6es dedicadas as Disposic;6es Gerais e aos Tribunais e Jufzos , ha importantes inovac;:6es processuais e procedi mentais .
Discorreremos sabre algumas das principais .
39 . Assim e que, ja nas Disposic;6es Gerais , estatui o inciso IX do artigo 93 do novo texto constitucional, todos os julgamentos
dos 6rgaos do Poder Judiciario serao publicos, e fundamentadas todas as decis6es, sob pena de nulidade, podendo a lei , se o interesse
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publico o exigir, limitar a presen<;:a , em determinados atos. as pr6prias partes e seus advogados, ou somente a estes .
40. Quanta aos precat6rios judicic~rios, disp6e o § 1.0 do
artigo 100 sabre sua atualiza<;:ao nos seguintes termos: e obrigat6ria a
inclusao, no or<;:amento das entidades de direito publico, de verba
necessaria ao pagamento de seus debitos constantes de· precat6rios
judiciarios, apresentados ate 1.0 de julho, data em que terao atualizados seus valores. fazendo-se o pagamento ate o final do exercfcio
seguinte .
41. Mas o artigo 33 das Disposi<;:6es Transit6rias contem tratamento especffico para os precat6rios judiciais pendentes de pagamento na data da promulga<;:ao da nova Constitui<;:ao, ao dizer: ressalvados os creditos de natureza alimentar, o valor dos precat6rios judiciais pendentes de pagamento na data da promulga<;:ao da constitui<;:ao, inclufdo o remanescente de juros e correr;:ao monetaria, podera ser pago em moeda corrente, com atualizar;:ao, em prestar;:6es
anuais, iguais e sucessivas, no prazo maximo de oito anos, a partir
de 1.0 de julho de 1989, por decisao editada pelo Poder Executivo
ate cento e oitenta dias da promulgar;:ao da Constitui<;:ao.
E o paragrafo unico acrescenta: poderao as entidades devedoras, para o cumprimento do disposto no paragrafo anterior, emitir,
em cada ano, no exato montante do dispendio, tftulos de dfvida publica nao computaveis para efeito do limite global de endividamento.
42. Nas ser;:6es dedicadas ao tratamento dos Tribunais e
Jufzos, as inovar;:6es processuais e procedimentais decorrem, sobretudo, da fixar;:ao ou da alterar;:ao de sua competencia originaria ou
recursal. E, principalmente, de criar;:ao de Tribunais Regionais Federais e do Tribunal Superior de Justir;:a.
Sao tantas essas inovar;:6es, que nao pod_eremos nos deter
sabre elas, mas apenas sabre algumas, de maior interesse para o
tema que ora abordamos .
43 . Como disse anteriormente, o mandado de injunr;:ao coloca-se entre os direitos e deveres individuais e coletivos , tratados
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no Capftulo I do Tftulo II, este destinado aos "Direitos e Garantias
Fundamentais ".
E de ser concedido (art. 5. 0 do inciso LXXI) sempre que a
falta de norma regulamentadora torne inviavel o exercfcio dos direitos
e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes a nacionalidade, a soberania e a cidadania.

43.1. 0 § 1. 0 do artigo 5. 0 esclarece que as normas defii1idoras
dos direitos e garantias fundamentais tern aplicac;ao imediata, inclusive, portanto, aquela do inciso LXXI, que trata do mandado de injunc;ao.
43.2. Nao resulta clara do texto que o Poder Judiciario, ao
de-f erir _o mandado de injunc;ao, se limitara a determinar que o Poder
ou autoridade competente baixe a norma regulamentadora (carater
mandamental da ac;ao). ou, desde logo, constituira o direito do impetrante perante o impetrado (carater constitutivo da ac;ao).
Essa duvida subsiste·, sobretudo, em face de normas relativas a competencia do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justic;a sabre mandado de injunc;ao (art. 102, I, "q ", e 105,
I, "h").
Tambem sabre a legitimidade passiva no mandado de injunc;ao, ha serias duvidas. S6 o Poder Publico ou a autoridade publica
a teriam? Ou tambem o particular, perante o qual o impetrante pudesse exercer o direito?
Tudo isso seria melhor resolvido em lei especial, que regulasse tambem o procedimento.

43.3. Os direitos e liberdades constitucionais, a serem amparados pelo mandado de injunc;ao, sao todos aqueles que a propria
Constituic;ao enuncia.
Nao s6 os individuais, como os coletivos.

43.4. Quanta as prerrogativas, as inerentes a nacionalidade
sao tratadas no Capftulo Ill do Tftulo II, este destinado aos "Direitos
e Garantias Fundamentais" (arts. 12 a 13). E, em dispositivos es-
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parsos sabre brasileiros e estrangeiros, especificamente portugueses. Quanta a soberania, as prerrogativas sao as relativas a popular
(art. 14). E quanta a cidadania, todas as decorrentes do novo ordenamento.
43.5. Em tese, a competencia para o processo e julgamento
sera dos 6rgaos judiciarios estaduais e federais, conforme se trate
de autoridade ou entidade municipal, estadual ou federal, incumbida
de elaborar a norma regulamentadora .
43.6. A propria Constituil;:ao fixa, desde logo, algumas regras de competencia, quanta ao mandado de injun~;:ao.
43.7. Assim e que o artigo 105, I, "h", atribui ao Superior Tribunal de Justi~;:a competencioa originaria para processar e julgar mandado de injun~;:ao, quando a elabora~;:ao da norma regulamentadora for
atribui~;:ao de 6rgao, entidades ou autoridade federal, da administra~;:ao direta ou indireta, excetuados os casas de competencia do Supremo Tribunal Federal e ressalvada a competencia exclusiva da Justit;:a Militar, da Justi~;:a Eleitoral e da Justi~;:a do Trabalho.
43.8. Ao Supremo Tribunal Federal cabe, originariamente , o
processo e julgamento do mandado de injun~;:ao, quando a elabora~;:ao
da norma regulamentadora for atribui~;:ao do Presidente da Republica,
do Congresso Nacional, da Camara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de
Contas da Uniao, de um dos Tribunais Superiores, ou do proprio
Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, "q").
43.9. Ainda ao Supremo Tribunal Federal compete, em grau
de recurso ordinaria, julgar o mandado de injun~;:ao decidido em unica
instancia pelos Tribunais Superiores, se denegat6ria a decisao (art.
102, II, "a").
43.10. Diz, ainda, o § 4. 0 do artigo 12 da Constitui~;:ao Federal,
que das decis6es dos Tribunais Regionais Eleitorais somente cabera
recurso, dentre outras hip6teses contempladas nos incisos I, II, Ill
e IV, quando denegarem "habeas corpus", mandado de seguran~;:a,
"habeas data" ou mandado de injun9iio.
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43.11. As demais regras de competencia do Poder Judiciario, quanta ao mandado de injun<;:ao, ficam remetidas as Constitui<;:6es dos Estados e a legislac;:ao federal e estadual. inclusive de organiza<;:ao judiciaria.
44. 0 "habeas data" e, substancialmente, um mandado de
seguran<;:a sabre materia especffica, tratada no artigo 5.0 • LXXII, "a" e
"b". Deve-se regular, pais, pela lei que regula o mandado de seguran<;:a, naquilo que nao contrariar a Constitui<;:ao. Regulado , que e, o
"habeas data". entre as normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentals, tern aplica<;:ao imediata (§ 1.0 do art. 5. 0 ). Quanta a
hipotese da letra "b", se nao houver prova pre-constitufda, so por
ac;:ao propria pode ser obtida a retificac;:ao .
44.1. Quanta a competencia para o processo e julgamento
do "habeas data". contem a Constitui<;:ao algumas norm as.
44.2. Assim, o artigo 109, VIII, preve competencia dos Jufzes
Federals para o processo e julgamento de "habeas data" contra ato
de autoridade federal , excetuados as casas de competencia dos tribunals federais .
44.3. 0 art. 108, I, "c ", competencia originaria dos Tribunals
Regionais Federals para o processo e julgamento de "habeas data"
contra ato do proprio Tribunal au de Juiz Federal.
44.4 . 0 artigo 105, I, "b ", competencia originaria do Superior
Tribunal de Justic;:a para, originariamente, processar e julgar o "habeas
data" contra ato do Ministro do Estado au do proprio Tribunal.
44 .5. Ao Supremo Tribunal Federal compete·, originariamente,
processar e julgar o "habeas data" contra ato do Presidente da Republica , das Mesas da Camara dos Deputados e do Senado Federal,
do Tribunal de Contas da Uniao, do Procurador-Geral da Republica
e do proprio Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, "d").
44.6. Ainda ao Supremo Tribunal Federal, em recurso ordinaria, compete julgar o "habeas data" decidido em unica instancia
pelos Tribunals Superiores , se denegatoria a decisao (art. 102, II, "a").
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45. No mais e naquilo em que nao houver contrariedade
Constituic,:ao Federal se aplicarao as normas das Constituic:;:oes dos
Estados e legislac,:ao federal e estadual, inclusive de organizac,:ao
judiciaria .

46. 0 mandado de seguranc,:a coletivo e. obviamente, uma
especie do genero mandado de seguranc,:a .
E para o genero ha, na nova Constituic,:ao, previsao de competencia originaria e recursal de jufzos ou tribunais .
46.1. Assim, compete ao Tribunal Superior Eleitoral julgar
o mandado de seguranc,:a, em grau de recursos das decisoes denegatorias dos Tribunais Regionais Eleitorais (art. 121, V). dispondo a
lei complementar sobre a organizac,:ao dos tribunais, dos jufzes e das
juntas eleitorais (art. 121).
46.2. Aos jufzes federais compete processo e julgamento
de mandados de seguranc,:a contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competencias dos tribunais federais (art. 109,
VIII).
46.3 Os Tribunais Regionais tern competencia originaria para
os mandados de seguran~;:a contra ato do proprio Tribunal ou de Juiz
Federal (108, I, "c") .
46.4. Ao Superior Tribunal de Justic,:a o mandado de· seguranc,:a contra ato de Ministro de Estado ou do proprio Tribunal (1 05,
I, "b ") e, em recurso ordinaria, os mandados de seguranc,:a decididos
em unica instancia pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tri·
bunais dos Estados, do Distrito Federal e Territories, quando denegatoria a decisao (105, II, "b").
46.5. Ao Supremo Tribunal Federal competencia originaria
para mandado de seguranc,:a contra atos do Presidente da Republica,
das Mesas da Camara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da Uniao, do Procurador-Geral da Republica e do
proprio Supremo Tribunal Federal (1 02, I, "d ").
E competencia recursal ordinaria para os mandados de seguranc,:a denegados, em unica instancia, pelos Tribunais superiores
(102, II , "a") .
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46.6. No mais, prevalecerao as normas da legislagao infraconstitucional, federal ou estadual, naquilo em que nao contrariarem
a Constituigao Federal, inclusive no ambito da organizagao judiciaria.
47. No ambito do Supremo Tribunal Federal, ha consideraveis alterag6es processuais e procedimentais, no que concerne a sua
competencia originaria ou recursal, jurisdicional, ou polltica .
Dentre elas, as mais importantes dizem respeito a agao
direta de inconstitucionalidade e ao recurso extraordinario, ocorrendo
ainda a inovagao relativa a inconstitucionalidade por omissao, a argi.iigao de descumprimento de preceito fundamental e a agao sobre
direitos e vantagens daqueles que foram cassados, por motivos exclusivamente politicos, ou tiveram seus direitos politicos suspensos .
47.1 Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente,
a guarda da Constituigao, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, a agao direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal ou estadual (art. 102, I, "a").
Quanto a isso, as inovag6es principais dizem respeito a legitimidade ativa, pois a propositura ja nao e confiada mais, apenas,
ao Procurador-Geral da Republica, mas tambem ao Presidente da Republica, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Camara dos Deputados,
a Mesa da Assembleia Legislativa, a todos os Governadores de Estado, ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a
partido politico com representagao no Congresso Nacional e a confederagao sindical ou entidade de classe de ambito nacional (103 e
seus incisos) .
Declarada pelo Supremo Tribunal Federal, em agao direta,
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo ou estadual, a decisao
opera "ipso iure" e "erg a omnes ", nao dependendo de ato do Sen ado Federal a suspensao de sua execugao, como ocorre na declara<;:ao
de inconstitucionalidade feita incidentalmente (art. 53 , X) .
Mas, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese de norma legal ou ato normativo, ouvira,
previamente, o Advogado Geral da Uniao, que, conforme o disposto
no§ 3.0 do artigo 103, "defendera o ato ou texto impugnado" .
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Surgem, a respeito, algumas duvidas. 0 Advogado Geral da
Uniao tera o dever de defender o ato ou texto impugnado , de ambito
estadual, mesmo que contrarie, por exemplo, a competencia legislativa ou normativa da Uniao?
Penso que nao, a menos que se haja de encarar o Advogado
Geral da Uniao como verdadeiro Curador de atos ou leis acoimados
de inconstitucionais, 0 que nao me parece razoavel.
0 § 2. 0 do artigo 103 preve competencia do Supremo Tribunal
Federal para declarar a constitucional idade por omissao, ao dizer:
declarada a inconstitucionalidade por omissao de medida para tornar
efetiva norma constitucional, sera dada ciencia ao Poder competente
para a adoc;:ao das providencias necessarias e, em se tratando de
6rgao administrativo, para faze-lo em trinta dias. Nao estabelece,
porem, explicitamente as consequencias para a nao adoc;:ao de providencias. Estas, entao, serao as decorrentes do sistema constitucional.
A ac;:ao de inconstitucionalidade por omissao guardara estreita afinidade com o mandado de injunc;:ao, mas hao de ser tratados
como institutos diferentes, aquela, em princfpio, para atacar a omissao , em tese, e este, no interesse do impetrante.
47.3. 0 artigo 102 da nova Constituic;:ao , depois de discriminar, nos incisos I, II e Ill, a competencia originaria, recursal ordinaria e
extraordinaria do Supremo Tribunal Federal , apresenta paragrafo unico, do teor seguinte: a arguic;:ao de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituic;:ao sera apreciada pelo Supremo
Tribunal Federal, na forma da lei.
Nao se contendo a norma desse paragrafo nos limites dos
incisos I, II e Ill, podera a lei, a que se refere , tratar de arglii<;ao de
descumprimento de preceito fundamental como lhe parecer adequado, inclusive quanto a legitimidade ativa , ao processo, procedimento
e eficacia do julgado.
Aludindo o dispositivo a "preceito fundamental" parece dizer mais do que simples " dire ito fundamental" ou "garantia fundamental ".
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47.4. Ouanto ao recurso extraordinario para o Supremo Tribunal Federal, , s6 sera possfvel, nas causas decididas em unica ou
ultima instancia, quando a decisao recorrida:
"A" -

contrariar dispositivo desta Constitui<;ao;

"B" -

declarar ·a inconstitucionalidade de tratado ou lei

federal;
"C" - julgar val ida lei ou ato de governo local contestando em face da propria Constituic;ao (art. 102, Ill).
Limita-se, pois, a competencia do Supremo Tribunal Federal,
em recurso extraordinario, a questoes constitucionais federais, perdendo o poder de indicar as causas em que cabfveis o recurso extraordinario, inclusive mediante arguic;ao de relevancia, instituto que
se extingue.
47.5. Parte dessa competencia passa para o Superior Tribunal de Justic;a, em recurso especial, nas causas decididas em unica
ou ultima instancia, pelos Tribunais Regionais Federais (que sao
criados) ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territ6rios, quando a decisao recorrida:
"A" - julgar val ida lei ou ato de governo local contestado
em face de lei federal;
"B" - der a lei federal interpretac;ao divergente da que
lhe haja atribufdo outro tribunal (art. 105, Ill).
47.6. Diz o artigo 9. 0 das Disposic;oes Transit6rias: os que,
por motivos exclusivamente politicos, foram cassados ou tiveram
seus direitos politicos suspensos no perfodo de 15 de julho a 31
de dezembro de 1969, por ato do entao Presidente da Republica,
poderao requerer ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento dos
direitos e vantagens interrompidos pelos atos punitivos, desde que
comprovem terem sido estes eivados de vfcio grave.
Aduz o paragrafo unico que o Supremo Tribunal Federal proferira a decisao no prazo de cento e vinte dias, · a contar do pedido
do interessado.
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47.7. Ainda entre as Disposic;oes Transit6rias, diz o § 1.0
do artigo 27: ate que se instale o Superior Tribunal de Justic;a, o Supremo Tribunal Federal exercera as atribuic;oes e competencias definidas na ordem constitucional precedente .
47.8. Ate que se instalem os Tribunais Regionais Federais,
o Tribunal Federal de Recursos exercera a competencia a eles atri- .
bufda em todo o territ6rio nacional (§ 7. 0 do art. 27 das D.T.) .
E de se presumir, tambem, que o Tribunal Federal de Recursos conserve sua competencia atual ate a instalac;ao do Superior
Tribunal de Justic;a. E exercera tambem, ate Ia, a competencia deste.
47.9. Compete a Justic;a Federal julgar as ac;oes perante ela
propostas ate a data da promulgac;ao da Constituic;ao, e aos Tribunais e ao Superior Tribunal de Justic;a as ac;oes rescis6rias das decisoes por ela proferidas ate, entao, inclusive daquelas cuja materia
tenha passado a competencia de outro ramo do Judiciario (art. 27,
§ 10 das D.T.).
48. Essas, a meu ver, em resumo, as principais inovac;oes
da Constituic;ao, em termos de processo e procedimento, destinados
a atuac;ao jUrisdicional e tambem polftica do Poder Judiciario.
Outras poderiam ser referidas .
Mas o tempo nao permite .
Nem a bondosa compreensao dos ouvintes a toleraria.

Entao, muito obrigado a todos .
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DESAPROPPRIACAO INDIRETA- IMPROCED~NCIA
DA ACA.O - LOTEAMENTO PLANEJADO, MAS NAO
APROVADO PELA MUNICIPALIDADE- AFETACA.O
DA ,AREA CONSUMADA TACITAMENTE, ATRAVES
DE CONCURSO DE VONTADES INICIADA COM 0
PROCESSO ADMINISTRATIVO E COMPLETADO COM
0 TRATAMENTO URBANfSTICO OFERECIDO A PRA·
CA, INDEPENDENTEMENTE DE OUTRA FORMAL!·
ZACA.O.
ACORDAO

Vistas, relatados e discutidos estes autos de Apela<;:ao
n.o 93.804, da comarca de SAO PAULO, em que e recorrente JUfZO
DE OFfCIO, sendo apelante MUNICIPALIDADE DE SAO PAULO e
apelados ANTONIO JOAQUIM AUGUSTO, SUA MULHER e OUTROS:
ACORDAM, em Primeira Camara do Segundo Tribunal de
Al<;ada Civil, por vota<;ao unanime, adotado o relat6rio de fls. como
parte integrante deste, dar provimento aos recursos para julgar a
ac;;ao improcedente.
Custas na forma da lei.
Trata-se de a<;ao de indeniza<;:ao por apossamento administrativo de uma area de 3.930 m2 ocupada pela Prefeitura Municipal
de Sao Paulo para a constru<;ao de uma pra<;a. A referida .area fazia
parte de urn loteamento planejado, mas que nao foi aprovado pela
Municipalidade.

0 magistrado julgou a a<;ao procedente e condenou a Municipalidade a pagar aos autores a indeniza<;ao de · Cr$ 1.938.247,00,
com juros compensat6rios, a partir da ocupa<;ao, salarios periciais e
honorarios de advogado arbitrados em 9%. Em embargos de declara<;ao, o MM ..Juiz incluiu na condena<;:ao a verba de Cr$ 34.707,12 que
os autores teriam gasto com obras de terraplenagem .
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Os autos subiram para o reexame necessaria e em razao de
recurso da Municipalidade que nao se conforma com a soluc;ao
simplista da respeitavel decisao de primeiro grau. E, inegavelmente,
assiste-lhe integral razao .
Os autores, ao requererem a aprovac;ao do loteamento, incluiram entre as areas que passariam ao dominio publico, precisamente,
aquela que pretendem seja indenizada atraves da presente ac;ao. A
tal respeito nao subsiste duvida alguma, inclusive em face dos esclarecimentos do senhor perito.
0 MM. Juiz, porem, acolheu a pretensao dos autores por nao
ter-se formalizado a doac;ao da area, hoje transformada em prac;a.
A aceitac;ao pura e simples dos argumentos da respeitavel sentenc;a,
importa em reconhecer a seguinte situac;ao absurda: se os autores
tivessem cumprido as exigencias administrativas, teriam logrado a
inscric;ao do loteamento, incluindo a area transformada em prac;a;
todavia, como ignoraram as exigencias do Municipio e ilicitamente
levaram adiante o empreendimento, retalhando a propriedade, vendendo-a em lotes, fazem jus a uma indeniza<;:ao pela prac;a que constituia o atrativo para os compradores, e que, par isso mesmo, beneficiou grande mente a eles, loteadores clandestinos . . . Ora, o dire ito
jamais pode se assentar no ato ilicito. 0 que se ha de entender e
que o projeto de loteamento, se a principia nao foi aceito pelo Poder
Publico, por deficiencias que ainda subsistem, acabou prevalecendo
de fato, como obra consumada, com base em leis municipais de carater social, destinadas a proteger os adquirentes, pessoas simples
e de boa fe, nao os infratores da lei. E a Prefeitura, ao oficializar
as ruas , como fez, acabou por admitir a subsistencia do loteamento
no seu todo , globalmente, e niio apenas na parte que interessou aos
autores.
Houve um concurso de vontades que se iniciou com o processo administrativo, oferecendo os autores as areas destinadas ao
uso comum do povo, entre as quais aquela que e objeto da presente
ac;ao, e se completou com a afetac;ao administrativa , que se consumou tacitamente , a partir do momenta em que a Municipalidade ofi-
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cializou as ruas e deu a pra<;a o tratamento urbanfstico desejado
pelos moradores .
0 Venerando Ac6rdao trazido a colac;ao pela recorrente, tern
a seguinte ementa : "Loteamento . Aprovado o arruamento , para urbanizac;ao de terrenos particulares, as areas destinadas as vias e
logradouros publicos, passam automaticamente para o domfnio do
municipio, independentemente de titulo aquisitivo e transcric;ao , visto
que o efeito juridico do arruamento e, exatamente , o de transformar
o domfnio particular em domfnio publico, para uso comum do povo.
Nao tern o loteador infringente do Decreta-Lei n.a 58/37, mais direitos que o loteador a ele obediente" (Recurso Extraordinario n.a 84.327,
SP, Relator Min. CORDEIRO GUERRA , "in" Revista Trimestral de
Jurisprudencia, volume 79 , pagina 991).
Realmente e esta a colocac;ao adequada do problema: nao
e a inscric;ao regular do loteamento que transfere ao Poder Publico
as areas de uso comum. lsto decorre da simples aprovac;ao do arruamento , como no caso, seja as expressas, como ocorreu em relac;ao
as ruas oficializadas por decreta, seja de maneira tacita, como se
verificou em relac;ao a prac;a. Alias as providencias da Municipalidade
para determinar o tratamento urbanfstico da prac;a (referida no "Memorial Descritivo do Jardim Messias" como " Pra<;a A" de fls. 55)
resultaram precisamente de requerimento dos ocupantes dos lotes,
que os adquiriram como parte integrante de urn todo, do qual nao
poderia ter sido exclufda a area objeto da presente a<;ao por disposi<;ao unilateral dos loteadores.
Cabe aqui repetir, por identidade perfeita de situac;oes, o
que se disse no Venerando Ac6rdao reproduzido a fls. 187 e seguintes:
" tornou-se o local urn logradouro publico, independentemente de outra
formaliza<;ao... assemelhando-se pela sua natureza e destino, a
res comunes, cuja apropriac;ao nao se concebe .. . " nao trazendo criteria de justic;a " urn a indenizac;ao para locupletar os auto res que ja
se satisfizeram quando utilizaram aquela abertura (no caso, a prometida pra<;a). como meio de concretiza~;ao de seus interesses particulares" .
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IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE OUALOUER NATU·
REZA - IMPROCEDENCIA DA ACAO DECLARA·
TORIA VISANDO AO RECONHECIMENTO DA IMUNI·
DADE, POlS INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRIVILEGIADA PELA IMUNIDADE E AOUELA QUE
PRESTA SERVICOS ASSISTENCIAIS, COADJUVAN·
DO A ADMINISTRACAO NO AMPARO AOS NECES·
SITADOS.
AC6RDAO

Vistas, relatados e discutidos estes autos de Apela<;:ao
n.o 357.208, da comarca de SAO PAULO, em que e apelante GOLDEN
CROSS ASSISTI:NCIA INTERNACIONAL DE SAUDE e apelada MUNICIPALIDADE DE SAO PAULO .
ACORDAM, em Terceira Camara do Primeiro Tribunal de
Alc;:ada Civil, par maioria de votos, negar provimento ao recurso.
Pretende a autora obter atraves desta a<;:ao pronunciamento
jurisdicional de natureza declarat6ria no sentido de se tornar imune
ao recolhimento de Impasto sabre Servi<;:os, na conformidade da disposi<;:ao constante do artigo 19, Ill, letra "c", bern como o artigo
14 do CTN.
Esta declarado em seu Estatuto ser a apelante sociedade
de natureza beneficente, filantr6pica e de assistencia social, sem fins
lucrativos, sendo seu objetivo o atendimento filantr6pico as classes
menos favorecidas (fls . 28).
Ocorre que a disposi<;:ao estatutaria, para fins de reconhecimento da imunidade previa, necessita guardar identidade com a realidade fatica. Em outras palavras: o atendimento de requisito formal
contido no Estatuto tera que corresponder a atuac;:ao que efetivamente
desenvolve . Se tal atividade e de prestac;:~o de servic;os mediante
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remunera<;ao peri6dica e mensa!, constata-se inafastavel discrepancia
e assimetria entre a norma estatutaria e a atividade que desenvolve .
Dentro dessa linha de raciocinio, conforme bern anotou a
r. senten<;a, exerce a apelante atividade empresarial de presta<;ao de
servi<;os, originando-se sua receita das contribui<;6es mensais que lhe
sao pagas, sem prejuizo de outras rendas (fls . 224).
Esclareceu a pericia, que nao ha correspondencia entre os
valores que recebe a titulo de mensalidade e o que paga pelos servi<;os medicos e hospitalares que terceiros prestam a seus associados
(fls. 226).
Exercendo atividade como empresa, em condi<;6es de livre
mercado para a consecu<;ao de seus fins, inegavel ser a apelante
passive! de tributa<;ao, particularidade essa igualmente pasta em
destaque pela r. senten<;a (fls. 502) .
A imunidade pretendida somente alcan<;a servi<;os assistenciais tipicos. No caso, verifica-se pelos elementos constantes da
pericia, que apenas parte residual das rendas da apelante sao empregadas em atividade assistencial e filantr6pica, sendo ela, inequivocamente, exercida em carater secundario .
Declarou expressamente o assistente tecnico da apelada,
que as despesas da apelante com filantropia corresponderam em
1983 e 1984 a 3% e 2,74% da receita bruta auferida (fls. 361).
Nao ha como negar, portanto, que a atividade assistencial
da apelante tern carater residual , vez que seu escopo , na realidade,
se traduz na intermedia<;ao de servi<;os de assistencia medico-hospitalar. Esses servi<;os sao prestados por medicos e hospitais que
com ela celebram convenios para atendimento dos contribuintes que
pagam mensalmente tais servi<;os. Nao ha, portanto, vincula<;ao das
rendas que aufere com a assistencia social prestada .
Na esteira do pensamento de Aliomar Baleeiro, "a Constitui<;ao quer imunes institui<;6es desinteressadas e nascidas do espirito de coopera<;ao com os poderes publicos em suas atividades
especfficas" (cf. autor citado , "Limita<;6es Constitucionais ao Poder
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de Tributar", ed. Forense, 2." ed. , 1960, pags . 186/ 187). Em outras
palavras, entidades que cooperem com o Estado em atividade de
interesse coletivo .
lsso significa que a instituic;ao de assistencia social privilegiada pela imunidade constitucional e aquela que exerce atlvidade
de servic;os assistenciais especificos, coadjuvando a Administrac;ao
no amparo aos necessitados. Todos os recursos da lnstituic;ao se
voltam para essa atividade, devendo ser exclusivo seu desiderata de
colaborar com o Poder Publico no atendimento das necessidades
coletivas .
Em arremate. Se a atividade essencial do apelante, evidenciada atraves da pericia, consiste no atendimento medico, hospitalizac;ao ou exames laboratoriais (fls. 222). inegavel que nao esta a
apelante alcanc;ada pelo favor constitucional , de carater nitidamente
exceptivo .
Em suma : a sentenc;a bern apreciou a controversia e nao
esta a merecer qualquer reparo .
Pelo exposto , nega-se provimento ao recurso.
Presidiu o julgamento o Juiz SOUSA LIMA e dele participaram os Juizes ALEXANDRE GERMANO (revisor) e ARAOJO CINTRA
(vencido) .
Sao Paulo , 1. de setembro de 1986.
0

LUCIANO LEITE, Relator. ALEXANDRE GERMANO, Vencedor com declarac;ao de voto em separado . ARAOJO CINTRA , Vencido
com declara<;:ao de voto em separado .

DECLARACAO DE VOTO VENCEDOR
APELACAO N.o 357.208
SAO PAULO

Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do E.
Relator.
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Nao procede a pretensao da autora a imunidade tributaria~
Nao preenche ela os requisitos legais para ser reconhecida como
institui«;:ao de assistencia social, nao lhe aproveitando os artiffcios
utilizados para tentar transformar-se em entidade filantr6pica.
A autora sequer goza de imunidade tributaria, pois se obteve
da Uniao uma isen«;:ao, fica evidenciado que apenas foi dispensada,
no ambito federal, de obriga«;:ao tributaria existente.
Por outro lado, ja foi reconhecido judicialmente que a autora
esta sujeita ao pagamento do ISS, conforme entendimento majoritario
desta Camara, nos autos da Apela«;:ao n.o 352.938, de que foi relator
o eminente Juiz Luciano Leite (cfr. ac6rdao reproduzido a fls. 545/551).
A prop6sito, cumpre destacar que o Egregio Tribunal de
Justi«;:a denegou seguran«;:a impetrada pela ora apelante, que pretendia fosse considerado ilegal e abusivo o ato do Prefeito Municipal,
que revogou despacho anterior concedendo a autora imunidade aos
tributos municipais. Nesse julgamento, destacou o eminente Desembargador NEY ALMADA , na declara<;ao de seu voto vencedor:
"Penso que a configura«;:ao de entidade assistencial, a merecer o tratamento tributario negativo ora pleiteado, e, com precisao,
aquele ressaltado na opiniao subscrita pelo entao Secretario de
Finan«;:as, a fls. 319, vale dizer, aquela que presta servi«;:os assistenciais dirigidos a coletividade como urn todo e nao como urn grupo
fechado .
E essencial a caracteriza«;:ao da finalidade social a "inexistencia de contrapresta«;:ao de que necessita de assistencia", como o
assentou o julgado do Supremo Tribunal Federal, in RTJ 87/537, em
RE sob n.o 89.012-SP relatado pelo Min . Moreira Alves" (fls. 150).
A prop6sito, em caso semelhante, entendeu a Sexta Camara
deste Tribunal: "0 verdadeiro problema esta em decidir se o conceito
de assistencia social e meramente formal, dependents do mero atendimento aos requisitos exigidos pelo artigo 14 do CTN, ou se, ao contrario, sujeita-se a apura«;:ao da realidade, da efetiva presta«;:ao de
servi<;os de assistencia social. No confronto , ha de prevalecer esta
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ultima colocac;:ao: a mera forma sera insuficiente para caracterizar
determinada instituic;:ao como de assistencia social" (Ape I. 288.513,
Rei. NELSON ALTEMANI, cfr. xerox de fls. 484).
Em suma, nao e possivel acolher a pretensao da autora, que
nao pode ser considerada como instituic;:ao de assistencia social,
pouco importando que, depois de autuada pela Municipalidade, tenha
inserido em seus estatutos algumas disposic;:6es que a fizessem
parecer uma entidade de fins filantr6picos, como destacou a apelada.
Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

DECLARACAO DE VOTO VENCIDO
.
APELACAO N. 357.208
SAO PAULO
0

Trata-se de ac;:ao declarat6ria atraves da qual pretende a
autora o reconhecimento judicial de que goza de imunidade tributaria
como entidade de assistencia social, nao estando, portanto, obrigada
a recolher impastos aos cofres do Municipio-reu pleiteando, ainda,
em consequencia, sejam anulados todos os autos de infrac;:ao lavrados contra ela , em virtude do nao recolhimento daqueles impastos.
E pacifica, nos autos, que a autora e institui<;:ao de assistencia social. A r. sentenc;:a recorrida afirmou que os estatutos da autara atendem integralmente aos requisites exigidos pelo artigo 14 do
C6digo Tributario Nacional e deixou clara que, na conformidade do
apurado par meio da pericia realizada, a autora efetivamente desenvolve suas atividades como entidade de assistencia social. ·· Nao
distribui qualquer parcela de suas rendas a titulo de Iuera ou participac;:ao no resultado, aplica integralmente no Pais os seus recursos
para os seus objetivos institucionais e mantem escriturac;:ao de suas
operac;:6es em livros revestidos de todas as formalidades que garantem sua exatidao ". Diante desse quadro , "data venia", nao haveria
como negar a autora o reconhecimento da sua imunidade tributaria,
nos termos do disposto na letra "c" do inciso Ill do artigo 19 da Cons-
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tituic;:ao Federal, tal como regulado pelo artigo 14 do C6digo Tributario
Nacional.
Com efeito, nao pode o interprete acrescentar as exig€mcias
da lei outras que dela nao constam para reconhecer os beneffcios
tributarios concedidos par ela. E a realidade fatica se ajusta aos
estatutos da apelante, como comprovado nos autos.
Negou-se a autora o beneficia em questao porque "a prova
demonstrou que, embora aplique suas receitas em obras de benemerencia, a autora exerce atividade empresarial organizada de prestac;:ao de servic;:os medico-hospitalares, ainda que par terceiros ". E.
ferindo o ponto basi co da causa, declarou-se, na senten<;a, que .. a
imunidade diz respeito a servi<;os assistenciais propriamente ditos
e nao aqueles dirigidos ao Iuera, embora os resultados sejam aplicados em assistencia ".
Na verdade, entretanto, nao se preocupou o legislador com
a fonte dos recursos de que podera dispor a entidade de assistencia
social para desenvolver suas atividades institucionais, favorecidas
pelo Estado. E indiferente, para fins de concessao do beneficia tributario, que a entidade de assistencia social se mantenha e aos seus
servi<;os mediante o recebimento de donativos, auxflios ou contribuic;:6es ou que produza, ela mesma, os resultados ou Iueras a serem
integralmente aplicados naqueles objetivos .
Nesse sentido, a autorizada li<;ao de Aliomar Baleeiro, ao
escrever que: "Os partidos politicos como instrumentos de governo,
e as institui<;6es de educa<;ao ou de assistencia social, como auxiliares de servi<;os publicos, nao tem capacidade economica, para
pagar impastos. Nao visam a Iueras ou a remunera<;ao dos indivfduos que as promovem ou as mantem ". - "lsso, porem, nao
deve ser entendido como proibi<;ao de cobrarem as institui<;6es prec;:os de seus produtos e servic;:os como fontes de renda, para sua
expansao e manuten<;ao. 0 que se lhes veda e a distribui<;ao dessas
rendas como lucros, percentagens, comiss6es, etc. a seus diretores,
administradores, fundadores, membros de Conselho Fiscal, etc. A
imunidade e da instituic;:ao e s6 del a saem reflexos para terceiros"
(Direito Tributario Brasileiro, 10.• ed., p. 108). E, logo a seguir com-
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pleta o eminente jurista: ... "Nao perde o carater de instituic;ao de
educa<;ao e assistencia a que remunera apenas o trabalho de medicos, professores, enfermeiros e tecnicos, ou a que cobra servt<;os a
alguns para custear assistencia e educa<;ao gratuita a outros .. lOp.
cit., p. 109).
Referindo-se ao mesmo problema, o eminente Ministro Cordeiro Guerra, em seu voto a fls. 113 e segs., diz claramente: "Penso
que, se pretendesse o contrario, [a Constitui<;ao] faria men<;ao expressa as institui<;6es de ensino e assistencia social nao remuneradas
de qualquer modo em seus servi<;os. - A lei, por igual, nao faz essa
restri<;ao, mas tao s6 as especifica<;6es nos incisos I, II e Ill do artigo
14 do CTN" .
Nem teria sentido excluir a imunidade , sob a alega<;ao de
que a autora, no caso, "exerce atividade empresarial organizada de
presta<;ao de servi<;os ", pois e exatamente isso que torn a relevante
a imunidade, que careceria de alcance se, nao fosse ela, a atividade
da autora, igualmente, estivesse livre da incidencia tributaria.
Por outro lado, nao se afasta a imunidade simplesmente
porque o resultado obtido pela autora, com o desenvolvimento de
sua atividade econ6mica, seja de reduzido significado e, em consequencia, de reduzido significado seja o montante por ela aplicado na
assistencia social . Disso nao cogita a Constitui<;ao, nem ha men<;ao
na lei. 0 que importa e que todo o resultado obtido seja aplicado
em assistencia social, tal como reconhecido nestes autos, permitida,
naturalmente, a reserva tecnica prevista nos estatutos da autora (art.
5. paragrafo unico, letra "c"), para que possa manter suas atividades assistenciais.
0

,

A decisao proferida em mandado de seguran<;a, contra a
autora, nao e vinculante, na especie, pois examinou a materia a luz
dos estatutos anteriores . E a reforma dos estatutos, para adequar
a autora as exigencias legais e obter o beneffcio fiscal almejado e
lfcito e nao merece qualquer censura. Naturalmente, a imunidade
pretendida s6 poderia ser reconhecida a partir da vigencia dos novos
estatutos, nao alcan<;ando , assim , as opera<;6es anteriores e os
correspondentes autos de infra<;ao .
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Anote-se, ainda, que nao se pode examinar, nestes autos ,
a alegac;:ao da autora de que, tratando-se de seguro-saude, a sua atividade seria intributavel pelo Municipio. E isto porque se trata de
materia estranha aos limites da causa, tal como delineada na inicial.
Por essas raz6es, " data venia", dava parcial provimento ao
recurso, a fim de julgar a ac;:ao procedente em parte, declarando a
imunidade da autora ao imposto municipal sobre servic;:os , a partir
da reforma estatutaria realizada em 1984 e, conseqi.ientemente, deixando de anular os autos de infrac;:ao referentes a servic;:os prestados
antes daquela reforma estatutaria .
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