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GABINETE DO PROCURADOR GERAL ',' :y

São Paulo, 27 de setembro de 2006.

Oficio GPG-Cons. n°3816/2006

Senhor Desembargador

Citado, nos autos da Ação Direta de

Inconstitucionalidade n° 136.160.0/7 (requerente: SINDICAro DOS DESPACHANTES

DOCUMENTALISTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO; requerida: ASSEMBLÉIA

LEGlSLATIVADO ESTADODE SÃO PAULO), para defender, "no que couber", o texto

impugnado, sirvo-me do presente para consignar que restou assentado no âmbito

da Procuradoria Geral do Estado, quando da aprovação do Parecer PA-3 nO01196

(doe. 1), o entendimento de ser formalmente inconstitucional a Lei estadual nO

8.107, de 27.10.1992, por cuidar de matéria reservada à competência legislativa

privativa da União (CR.,art. 22, I e XVI). Tal posição, de resto, foi perfilhada pela

Assessoria Jurídica do Governo no Parecer AJG nO0939/1999 (doe. 2), exarado

por ocasião do exame de minuta de ADInafmal não ajuizada. Anoto, de resto, que

o sobredito diploma foi objeto de veto parcial pelo então Chefe do Poder

Executivo (doe. 3), no qual igualmente foi assinalado vício de

inconstitucionalidade.

limprensaoficial
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Ante tal cenário, não se me afigura cabível a

defesa do texto impugnado, considerando-o, ao revés, conflitantecom o artigo 19,

caput, da Constituição do Estado de São Paulo, do qual se depreende ser vedado à

Assembléia Legislativa dispor sobre matérias alheias à competênciado Estado.

Sem mais, colho do ensejo para apresentar

meus protestos de consideraçãoe respeito. ,
..."..

"- -
Respondendo pelo Expediente da PGE

Excelentíssimo Senhor

Desembargador MARCUSANDRAOE

DO. Relator da ADInnO136.160.0/7 (sala nO309)

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

j,mprensauficiat
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REQUERIMENTO DE 9.12.94

SINDICATO DOS DESPACHANTES NO ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHANTES. EXERCíCIO PROFISSIONAL.

Instruções administrativas conflitantes com

nO%1llasda Lei 8.107/92 e do Decreto 37.421/93,

que dispõem sobre a atividade de despachante

perante órgãos da Administração Pública

estadual. Legislação estadual, entretanto, que

se revela incompatível com os arts. 5°, inciso

XIII e 22, incisos I e XVI, da Constituição

Federal, exercício deregulamentarpor

trabalho, ofício ou profissão, estabelecendo-

lhe condições, e dispondo sobre tema relativo a

direito comercial ou civil.

PARECERPA-3n° 01/96.

1. O Sindicato dos Despachantes no Estado de São Paulo pleiteia ao

Sr. Coordenador da AdministraçAo Tributária a revogação do item lI, do Ofício DRT 12-



,. ;

.'

.""

;:
"

(,

0'0

PROCURADORIA GERAL DO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

Rua José Bonifácio nO278, 9° andar

G n° 385/93, invocando o disposto no art. 1°, § 1°, da Lei estadual nO 8.107, de

28.10.92, e no art. 26, item XII, do Decreto nO37.421/93, que a regulamentou.

2. Manifestou-se contrariamente o Sr. Delegado Regional

Tributário Substituto (fi. 6/7), com o endosso do Diretor Executivo do DEAT-G' (fi. 8).

Retornou o expediente à Delegacia Regional Tributária do ABCD para reapreciação (fi.

9), que se limitou a reenviá-Io ao DEAT-G (fi. 10). Neste foi proferida a manifestação de

fi. 11/21, via da qual o Sr. Diretor Executivo do DEAT-G conclui que era orientaçãO

firmada pelo DRT/12-O TU20merece qualquer reproche.. Foi ouvida a Consultoria

Jurídica da Secretaria da Fazenda (fi. 23/27), entendendo procedente o pleito do

Sindicato. Pelo Sr. Coordenador Adjunto foi proposta a alteração do § 1°, do art. 1°, da

Lei estadual nO8.107/92, com sugestão de remessa do expediente à Procuradoria Geral

(fi. 28/30). Por determinação da Sra. Subprocuradora Geral do Estado - Consultoria é ele

remetido a esta Procuradoria "para exame e pare~ (fi. 32).

É o relatório. Opinamos.

3. A Lei estadual nO 8.107/92, dispondo "sobre a atividade dos

despachantes perante os 6rg(J.osda Administração Pública do Estado., estatui:

"Art. 1o Ao despachante, aprovado em exame de capacitação técnica,
que preencha os requisitos necessários para ,obtençé1o do titulo de
habilitaçao e o respectivo credenciamento, s(J.oconferidas as prerrogativas
dispostas nesta Lei, para o exercicio da atividade.

§ 1o O despachante poderá, independentemente de mandato, exercer
perante os órgaos das repartições públicas estaduais todos os atos
necessários e legais em nome de seus comitentes.

§ 20 (Vetado).

§ 30 Todos os serviços realizados devertío conter a assinatura e o
número do registro na Secretaria da Seguran.ça Pública do Estado de Sdo
Paulo.

§ 4 o ... omissis ...

§ 50 ... omissis...
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§ 6 o O disposto neste artigo ndo se aplica aos atos próprios do
advogado. "

4. Após disciplinar a habilitação (arts. 7°/8°), o concurso, público

para obtenção do título de habilitação de despachante (art. 9°/13), o credenciamento

(art. 14) c o alvará de funcionamento (arts. 15/17), a citada lei define suas atribuições

(art. 18), "verbis":

"Art. 18. Compete ao despachante, legalmente credenciado e em
efetivo exercicio da atividade, prestar, com exclusividade, os seus serviços
profissionais perante os diuersos órgdos de Secretarias do Estado de Sdo
Paulo, que sdo incumbidas e encarregadas de tratar dos seguintes
assuntos:

I - todos os casos relacionados com a documentaçé1o de ueículos
automotores em vias terrestres, imposto sobre a propriedade, taxas e multas
incidentes sobre serviços de trdnsito;

II - reualidaçdo, registro, segundas vias e rebaixamento de categoria
da Carteira Nacional de Habilitaçlto - CNH;

m- Cédula de Identidade e atestados de qualquer natureza;

IV -registro e porte de armas;

v - registro e aluará de 1wtéis e similares; e

VI - (Vetado)."

5. Ao elencar os deveres do despachante, o art. 19 estabelece,

entre outros, o de "ressarcir seus comitentes e os poderes públicos dos danos e

prejuízos a que der causa por açlto ou omissdo" (inciso VI) e o de "assinar os

requerimentos ou os serviços executados, indicando o seu número de credenciamento"

(inciso XIV).

6. O Decreto n° 37.421, de 13.9.93, que regulamentou a referida

lei, reproduz basicamente esses preceitos. Vale destacar de seu art. 2°, que se refere às

atribuições dos despachantes, a regra segundo a qual "Para a prestaçdo dos serviços de

que trata este artigo, o despachante ndo depende de mandato" (§ 1°) e a exigente de
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que "Todos os serviços realizados deveréJ.oconter a assinatura e o número do registro na

Secretaria da Seguraru;a Pública Estadual. (§ 2°). O art. 26 do mesmo decreto, ao cuidar

dos deveres do despachante, reproduz a norma legal de ser ele obrigado a "ressarcir seus

comitentes e os poderes públicos dos danos e prejuízos a que der causa por açéJ.oou

omissão" (inciso V) e o de "assinar os requerimentos ou os serviços exeCutados,

indicando o seu número de credenciamento. (inciso XII).

7. Não obstante essas disposições legais, o Ofício DRT/12-G nO

385/93, de 2.7.93, cuidando da recepção dos pedidos de dispensa, isenção e imunidade

do imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA),orientou no sentido de

.. "2. No ato do recebimento dos pedidos, certificar-se da legitimidade do
autor, identificando-o como proprietário do veCculoou exigindo-lhe mandato
especialmente outorgado. (fL 2).

8. Através do Ofício DRT/12-G nO 949/94, de 01.12.94, o Sr.

Delegado Regional Tributário, ainda cuidando dos pedidos de dispensa de pagamento do

IPVA,estabeleceu a seguinte orientação (fi. 3):

"4. Solicitamos ainda, especial a~o das unidades administrativas
em relaçdo d necessária e indispensável juntada de mandato especifico
(PROCURAÇAO), quando o requerimento néJ.ofor assinado pelo próprio
interessado.

5. Ê certo que nos casos de requerimentos firmados por
despachantes, considerando o disposto na Lei 8107/92, regulamentada
pelo Decreto 37421/93 (Art. 2°, parágrafo 1°), a procuraçéJ.o pode ser
substituída por cópia do contrato de prestaç(J.o de serviço, assinado entre as
partes em que esteja expressamente consignada a vontade do interessado
em requerer o beneficio, juntamente com comprovante atualizado do
credenciamento do despachante..

9. A Lei estadual nO8.107/92, como se constata dos artigos retro

transcritos, estatui induvidosamente que o desempenho das atribuições conferidas ao

despachante independe, perante os 6rgãos das Secretarias de Estado incumbidas dos

assuntos especificados em seu art. 18, de mandato a ele outorgado pelo eventual

interessado ou titular. Basta-lhe, segundo se infere do art. 1°, § 3°, e do art. 19, inciso

XIV, que os requerimentos a esses órgãos endereçados ou os serviços perante eles
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executados sejam assinados pelo despachante devidamente credenciado. Diante dessas

expressas normas não merece acolhida a orientação traçada pelos ofícios de fi. 2/3, que

tem por indispensável a procuração ou o contrato de prestação de serviço, do qual conste

cláusula equivalente, se os requerimentos de que cuida não estiverem subscritos pelo
proprietário do veículo.

10. A ConsultoriaJurídica da Secretaria da Fazenda pronunciou-se

nesse sentido, entendendo que as instruções contidas nos referidos ofícios conflitam com

os termos da lei vigente, devendo esta ser cumprida pela Administração. Acrescenta,
outrossim, que

"Editada a lei, a aferiÇ(1Oda constitucionalidade passa a ser atividade
privativa do Poder Judiciário, ÚTÚCOa quem. o Poder Constituinte conferiu
instrumentos para proceder com semelhante análise e, na rupótese de
detectado o vlcio maior, retirar a nonna do ordenamento." (fi. 25)

11. Essa diretriz do órgão jurídico da Pasta de origem vem, com

certeza, a propósito do contido na manifestação do Sr. Diretor Executivo do DEAT-G (fi.

11/21), que sustenta a inconstitucionalidade da referida lei paulista por afronta ao art.

22, inciso XVI, da Constituição Federal, a teor do qual compete privativamente à União

legislar sobre "condições para o exercicio de profissões". Nesse pronunciamento, além de

outras considerações em torno da indispensabilidade do mandato, argumenta seu

subscrítor que, inobstante a ementa da lei em causa (dispor sobre a atividade dos

despachantes perante os órgãos da Administração Pública do Estado), "seu desiderato

claro é o de fixar condições para o exercicio de uma profissao", tanto que alonga-se em

estabelecer requisitos para habilitação, elenca os proibidos de exercer essa atividade,

define atribuições, direitos, deveres, impedimentos e fixa penalidades. E acrescenta o

subscritor dessa peça a inexistência de lei complementar autorizando os Estados a

legislar sobre questões específicas das matérias arroladas pelo art. 22, como previsto e

exigido pelo parágrafo único desse mesmo preceito constitucional federal (v. fi. 12/13).

12. Não divergimos da Consultoria Jurídica da Secretaria da

Fazenda quando assevera ser atribuição do Judiciário a declaração de

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Isso não impede, entretanto, que os

interessados, inclusive a Administração Pública por intermédios de seus órgãos, em sede
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interpretativa e de aplicação da legislação, tratem da questão. Afinal, a atuação do

Judiciário, inclusive quanto a eventual declaração de inconstitucionalidade, quer pelo

sistema difuso, quer pelo concentrado, depende de provocação dos interessados.

Destarle, a nosso ver, qualquer órgão administrativo estadual pode suscitar e representar

à autoridade competente sobre eventual inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, à

qual cabe a adoção das providências julgadas adequadas.

13. Relativamente à inconstitucionalidade da Lei estadual nO

8.107/92, tema não especificamente abordado pelo parecer jurídico de fi. 23/27,

parece-nos correta a abordagem feita pelo Sr. Diretor Executivo do DEAT-G (itens 7/13,

fi. 12/14). Com efeito, embora tenha almejado, segundo sua ementa, disciplinar a

atividade dos despachantes perante órgãos da Administração Pública Estadual, a Lei nO

8.107/92 fixa condições para o exercício dessa atividade. Sem obedecê-Ias ninguém

pode, ainda que apenas no Estado de São Paulo, dedicar-se a essa atividade. Vejam-se, a

título exemplificativo, os impedimentos estabelecidos pela lei paulista (art. 8°), vedando o

exercício dessa atividade aos .que MO podem ser comerciantes" (inciso 1), aos jaZidos e

nQo reabilitados" (inciso 11)e aos .bancários e securitários" (inciso VI), entre outros.

14. Essas e outras condições e requisitos estabelecidos pela lei,

aliados à exclusividade por ela conferida ao despachante legalmente credenciado (art.

18), não apenas afrontam o art. 2Z, inciso XVI, da Constituição Federal, mas também seu

art. 5°, inciso XIII, que assegura ser "livre o exercicio de qualquer, trabalho, oficio ou

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer". A lei referida

pelo preceito constitucional é, sem dúvida, a lei federal, ou lei nacional aplicável em

qualquer segmento do território brasileiro, sob pena de admitir-se em certas regiões

deste a exigência de qualificações, requisitos ou condições destoantes das exigíveis em

outras. Seria, com certeza, desgarrar-se do princípio da isonomia.

15. Examinando a matéria, Celso Ribeiro Bastos (Comentários à

Constituição do Brasil, Saraiva, 1989, ZOvol, pg. 77) esclarece:

.Uma forma muito sutil pela qual o Estado por vezes acaba com a
liberdade de opÇl1O profissional é a excessiva regulamentaç{1o.
Regulamentar uma profissoo significa exercer a competência fixada na parte
final do dispositivo que diz: 'observadas as qualificações profissionais que a
lei exigir'.
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Para obviar este inconveniente é necessário QUe esta faculdade seja
sempre exercida nos tennos constitucionais.

Em primeiro lUQar,é necessário QUeexista lei da União, excetuadas as
hipóteses dos servidores públicos estaduais e municipais. A situação destes
contudo será examinada na parte própria desta Constituição. Cuida-se de
matéria de estrita reserva legal, é dizer: sem qualquer possibilidade de
outros atos nonnativos do Legislativo ou Executivo virem a lhe fazer as
vezes. " (grifamos)

16. J. Cretella Jr. (Comentários à Constituição de 1988, Forense,

1989, vol. I, pg. 281) abordando o prescrito pelo inciso XIII, do art. 5°, da Magna Lex,
ensina:

"Trata-se de lei federal especial, que facultará o exercicio de trabalho, oficio
ou profisSi1o a quem preencher os requisitos que o legislativo da Uniao tiver
estabelecido em lei." (grifamos)

. .

17. A natureza da atividade exercida pelo despachante é matéria

pouco desenvolvida. Antonio Chaves (Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 24) esclarece

que os despachantes são "as pessoas que, como auxiliares de comitentes, promovem,

perante as repartiÇÕespúblicas, principalmente arrecadadoras e fiscais, o desembaraço

de mercadorias importadas, a expediç<:i.odas que devam ser remetidas para o exterior,

ou o andamento de documentos de interesse dos mesmos'" (pg. 197/198).

.;

18. POOro Nunes (Dicionário de Tecnologia Jurídica, Ioa 00.,

Freitas Bastos) compreende-o como "agente comercial que, perante as repartições

públicas competentes, ou empresas de transportes, incumbe-se de desembaraçar

negócios e despachar mercadorias, ou cargas, pagar direitos, ou fretes, etc. Pessoa cujo

ofício é requerer, encaminhar e promover o expediente de papéis, zelando pelos

interesses das partes junto de certas repartiÇÕes públicas (recebedorias, polícia,

prefeitura, etc.)" (vol. I, pg. 338).

19. Bernardo Ribeiro de Moraes (Doutrina e Prática do Imposto

sobre Serviços, I a 00., Rev. dos Tribunais) conceitua o despachante como "o profissional

que faz despachos, ou melhor, é a pessoa devidamente habilitada que se incumbe de

/.

~
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promover os trâmites necessários dos papéis de interesse de particulares, junto às

repartições públicas (Prefeitura, Estado, Uniao, Departamento de Tránsito, Policia,

Recebedoria Federal, etc.) para o respectivo desembaraço" (pg. 198/199). Refere a

existência de alguns tipos de despachantes, "também chamados comissários de

despachos" (pg. 199), e a propósito do que denomina de "despachante de repartições

públicas" assinala ser aquele que se encarrega "do expediente dos mais diversos

documentos ou papéis junto aos órgâos do Governo. Dá a devida entrada dos papéis ou

documentos junto a repartiçtlo competente. Prepara os documentos. Acompanha o

respectivo processo. Atende a exigências do Poder Público. Retira dos órgãos

competentes o documento do interessado. "(pg. 199)

20. Para J. M. de Carvalho Santos (Repertório Enciclopédico do

Direito Brasileiro), citado por Antonio Chaves (ob. cit., pg. 198), o despachante não

passa "de um procurador, regulando-se, pois, as suas relações com o comitente pelas

regras disciplinadoras do mandato".

21. A legislação é escassa em relação à disciplina dessa atividade.

Apenas o despachante aduaneiro mereceu do legislador normas próprias (Lei 5.425/68).

Mas o Dec.-Iei federal nO 366, de 19.12.68, tomou facultativa a utilização de seus

serviços (art. 1°) e o Dec.-Iei federal nO416, de 16.01.69, subtraiu-Ihes a condição de

profissionais liberais. Convém, entretanto, destacar que o art. 5°, do citado Dec.-Iei

366/68, apenas permite a atuação das comissárias de despacho junto às repartições

alfandegárias "na qualidade de procuradoras de terceiros, sendo-lhe vedado o exercicio

de qualquer operaçtlo de comércio exterior em nome próprio. "

22. O Código Comercial conhece o comissário de transportes,

conceituado como agente auxiliar do comércio (art. 35, V), e a comissão mercantil,

contrato comercial típico (arts. 165/190). Embora costume haver alguma confusão ou

identificação entre a comissão mercantil e o mandato mercantil (arts. 140/164), até

porque as disposições de um aplicam-se ao outro (arts. 164 e 190), a doutrina confere-

lhes individualidade (v. Waldírio Bulgarelli, Contratos Mercantis, 2&ed., Atlas, pg. 451 e

ss.; Fran Martins, Contrato e Obrigações Comerciais, 4& ed., Forense, pg. 353 e ss.;

Arnaldo Rizzardo, Contratos, 1&ed., AIDE, vol. 11I,pg. 1.293 e ss.).



P. A.
tis.

PROCURADORIA ,GERAL DO E

'..

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA
Rua José Bonifácio nO278, 9° andar

23. O Código Civil não disciplinou a matéria. Entretanto, Waldírio

Bulgarelli (ob. cit., pg. 458) refere-se à posição de 1- X. Carvalho de Mendonça para o

qual a existência da comissão civil "se dessume do disposto no art. 1.307 do Código

Civil, que dispõe:

"Art. 1.307. Se o mandatário obrar em seu próprio nome, nãb terá o
mandante aç<1ocontra os que com ele contrataram, nem estes contra o
mandante. Em tal caso, o mandatário ficará diretamente obrigado, como se
seu fora o negócio, para com a pessoa com que contratou. "

24. Embora nos pareça que Waldírio Bulgarelli aceita a opinião de

J. X. Carvalho de Mendonça, adverte ele que "essa interpretaçdo, porém, está isolada,

.,--, não sendo acompanhada pelos civilistasnem pelos comercialistas"(ob.cit., pg. 458).
(
\

25. Se as observações articuladas a partir do item 17 não se

prestam a elucidar a natureza jurídica da atividade desenvolvida pelo despachante,

servem elas, por certo, para evidenciar a dificuldade de que o tema se reveste. De outra

parte, essas considerações denotam que a matéria insere-se, substancialmente, no ãmbito

do direito civil e ou comercial, já que versa sobre a atuação de alguém em nome alheio,

ou em nome próprio, porém em defesa de interesses ou direitos de outrem. Sendo dessa

natureza a questão, também é incompetente para sua disciplina o legislador estadual, eis

que à União compete legislar, privativamente, sobre o tema (CF, art. 22, 1).

26. A Lei estadual n° 8.107/92, ainda que implicitamente, adotou

partido a respeito. Admite a atuação do despachante, «independentemente de mandato"

para praticar "todos os atos necessários e legais em nome de seus comitentes" (art. 10, §

1°), mas exige-lhe capacidade para ser comerciante, pois impede o exercício dessa

atividade aos "que nao podem ser comerciantes" (art. 8°,1). Equipara, de certa forma, o

despachante a agente auxiliar do comércio, criando a figura do representante sem

mandato, pois independentemente deste autoriza-o a agir em nome do comitente. Tendo

dessa forma equacionado o tema, o legislador paulista invadiu esfera de competência da

União, contrariando o art. 22, inciso I, da Constituição da República.

..

27. Concluindo, as instruções objeto do item 2 do Ofício DRT/12-
G nO 385/93 e dos itens 4 e 5 do Ofício DRT/12-G nO 949/94 revelam-se conflitantes

com as prescrições da Lei estadual nO8.107/92 e do Decreto nO 37.421/93. Ocorre,

1f6'
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~Jr
PROCURADORIA GERAL DO

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA
Rua José Bonifácio nO278, 90 andar

porém, que estes diplomas legais revelam-se, pelas razões expostas, incompatíveis com a

Constituição Federal, impondo-se a adoção das providências adequadas para correção do
vício da inconstitucionalidade.

É o parecer, sub censura.

São Paulo, 08 de janeiro de 1996.

Procurador do Estado Chefe da I' Seccional da l' Subprocuradoria
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Processo: PGE n2 309/96

Interessado: SINDICATO DOS DESPACHANTES NO ESTADO DE S~O PAULO

Assunto: Requer revogaç~o do Ofício DRT-12-G n2 385/93 nos termos
do Decreto Lei n2 37.421/93, que regulamentou a Lei n2 8.107/92.
no seu art. 26. item XII "assinar os requerimentos ou os serviços
executados, indicando o seu número de credenciamento".

tr

MGF/empm.

Aprovo o Parecer PA-3 n2 01/96 e a minuta de

açê!o direta de inconstitucionalidade que lhe é anexa, com

fundamento na ~anifestaç~o retro da Subprocuradoria Geral do

Estado. área de Consultaria.

Devolva-se os autos à Procuradoria

Administrativa para elaboraç~o da petiç~o em termos definitivos.

G.P.G., aos 19 de junho de 1.997.

MARCIO SO~

PROCURADOR GERAL DO ESTADO


