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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIAGERALDEJUSTIÇA.

Requerente: Sindicato dos Despachantes Documentalistas no Estado de São

Paulo

Requerido: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator:

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade da Lei

Estadual nO8.107, de 27 de outubro de 1992, que dispõe sobre a atividade

dos despachantes perante os órgãos da Administração Pública do Estado de

São Paulo.

Argumenta o Sindicato-requerente que o diploma em tela

ofende o princípio federativo, pois adentra na competência da União para

legislar sobre o tema - organização do sistema nacional de emprego e

condições para o exercício de profissões, artigo 22, inciso XVI -, além de
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ofender a competência residual, ao disciplinar matéria já regulamentada

pela Lei Federal nO 10.602/02. Indica vulneração ao artigo I° da

Constituição do Estado de São Paulo (fls. 2/11).

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo prestou

informações a fls. 50/58, aduzindo, como matéria preliminar, a

incompetência deste E. Tribunal de Justiça para apreCIar a

inconstitucionalidade de lei estadual perante a Constituição Federal e efeito

vinculante da decisão proferida na ADIn nO347-0 do E. Supremo Tribunal

Federal ou, quando muito, ofensa reflexa à Constituição Paulista. No

mérito, sustenta que a lei em tela pretende regulamentar a atividade dos

despachantes perante os órgãos da Administração Pública do Estado e não,

propriamente, a atividade profissional.

O Procurador Geral do Estado manifestou-se a fls. 61/62,

relatando que, por ocasião da edição do diploma estadual, chegou-se ao

entendimento da inconstitucionalidade da lei por cuidar de matéria

reservada à competência legislativa privativa da União, conforme parecer

que apresenta.

É a síntese necessária.

2. A preliminar não procede.

O Direito Constitucional Brasileiro presume a

constitucional idade das leis, presunção esta relativa, que pode ser

contrariada através de duas formas de controle de constitucional idade: o

controle concreto e o controle abstrato.
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O primeiro pode ser feito em demanda que apresente como

causa de pedir ou como matéria de defesa tese da inconstitucionalidade da

lei e não propriamente o pedido e, por isso, o pronunciamento jurisdicional

atinge apenas os interessados. A inconstitucionalidade deve ser discutida

incidenter tantum, como pressuposto para a análise de mérito, vale dizer,

da relação jurídica concreta.

Já o controle abstrato, realizado através de uma demanda

específica, denominada ação direta de inconstitucionalidade, tem como

causa de pedir dispositivo de Constituição que deve ser preservado diante

de qualquer lei que o contrarie, apresentando como pedido a declaração de

inconstitucionalidade, a ser feita principaliter, que tem efeitos erga omnes.

Diante da necessidade de convivência dos sistemas
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adotados, não há que se falar em incompetência do Tribunal de Justiça

local porque uma de suas funções é a guarda e defesa da Constituição

Estadual e não da Constituição Federal, como se supõe nas informações.

De fato, o sindicato requereu a declaração de

inconstitucionalidade da lei estadual perante o artigo 10 da Carta Paulista

(tls. 10), bastando esta causa petendi para ativar a jurisdição constitucional

do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Na hipótese de ação direta de

inconstitucionalidade de lei estadual contestada em face da Constituição

Estadual a causa de pedir deve estar delineada com a indicação do

dispositivo ou princípio da Constituição Estadual que estaria sendo atacado

pela lei inconstitucional.

Com efeito, de uma leitura atenta da petição inicial é

possível extrair que se instalou aqui o cotejo entre a Lei Estadual nO
. .
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8.107/92 e o artigo 1° da Constituição do Estado de São Paulo (fls. 10),

indicando-se, como fundamentação jurídica, a ofensa ao princípio

federativo.

o ordenamento jurídico prevê, ao lado da ação direta de

inconstitucionalidade para resguardar a Constituição Federal - cuja

apreciação compete ao E. Supremo Tribunal Federal - artigo 102, inciso I,

letra "a" -, o instrumento de preservação de texto constitucional estadual,

nos tennos do parágrafo 2° do artigo 125 da Constituição Federal, tendo

como juiz natural o Tribunal de Justiça estadual. Não há, portanto, um

instrumento destinado ao controle de constitucionalidade de lei municipal

frente à Constituição da República, como, aliás, já decidido na ADIn nO

347-0 do E. Supremo Tribunal Federal.

É o quanto basta para afastar a preliminar de incompetência,

que deve ser repelida.

No mérito, o pedido é procedente.

A Lei nO 8.107, de 27 de outubro de 1992, encontra-se

encartada a fls. 21/35 e, confonne consta do lúcido parecer da Procuradoria

Administrativa da Procuradoria Geral do Estado, há evidente

3.

incompetência formal, desrespeitando o artigo I° da Constituição do Estado

de São Paulo, este último a repetir - de modo sintético - o conteúdo dos

artigos 1°,caput e 22, inciso XVI da Constituição da República, expressão

do principio federativo. De fato, assim dispõem as referidas normas

constitucionais:
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"Art. Io - O Estado de São Paulo, integrante
da República Federativa do Brasil, exerce as competências
que não lhe são vedadas pela Constituição Federal.

..

Ârt. J44 - Os Municípios, com autonomia
política, legislativa, administrativa e financeira se auto
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os principios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição" .

Os parâmetros da Constituição da República referidos pela

Constituição do Estado são:

"Art. 1o A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de
direito e tem como fundamentos (...)

Art. 22 - Compete privativamente à União
legislar sobre:

(...)
XI - (...) condições para o exercício de

profissões" .

5. A Lei Estadual nO8.107, de 27 de outubro de 1992 invadiu,

inconstitucionalmente, a área de competência legislativa privativa da União

(legislar sobre o exercício de profissões). A lei local disciplina tema sem

competência constitucional para tanto, estabelecendo procedimentos de

credenciamento, habilitação e concurso, impondo uma conduta a ser

seguida nos casos de afastamento, vedações, obtenção de alvará de

funcionamento, atribuições, deveres, direitos, penalidades, entre outros

temas.
"
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Consagrou a Constituição Federal, no tocante à competência

federativa, uma forma de compatibilização da autonomia das entidades

com sua esfera de atribuições, orientada pelo critério de equilíbrio pelo

interesse preponderante, com reflexo nas '"necessidades imediatas do

município" (Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, São Paulo,

Atlas, 2000, p. 287), caracterizado "pela predominância (e não pela

exclusividade) do interesse para o Município, em relação ao do Estado e da

União" (José Afonso da Silva, Direito Municipal Brasileiro, São Paulo,

Malheiros, 1997, p. 122).

Assim, à idéia do interesse nacional, regional ou local

indicar, respectivamente, a competência da União, dos Estados e dos

Municípios, é preciso ter em conta que o sistema brasileiro,

"por meio de uma repartição de
competências que se fundamenta na técnica da enumeração
dos poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes
remanescentes para os Estados (art. 25, § 1°) e poderes
definidos indicativamente para os Municípios (art. 30), mas
combina, com essa reserva de campos específicos (nem
sempre exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades
de delegação (art. 22, parágrafo único), áreas comuns em
que se prevêem atuações paralelas da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios (art. 23) e setores
concorrentes entre União e Estados em que a competência
para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas
gerais cabe à União, enquanto se defere aos Estados e até
aos Municípios a competência suplementar" (José Afonso
da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, São
Paulo, Malheiros, 1996, p. 455).

",
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É certo que classificar uma competência reservada do

Estado depende da análise particularizada do tema, de modo a identificar o

"interesse preponderante" citado pela doutrina, como ensina Hely Lopes

Meirelles:

.-.

"estabelecida essa premissa é que se deve
partir em busca dos assuntos da competência municipal, a
fim de selecionar os que são e os que não são de seu
interesse local, isto é, aqueles que predominantemente
interessam à atividade local. Seria fastidiosa - e inútil, por
incompleta - a apresentação de um elenco casuístico de
assuntos de interesse local do Município, porque a atividade
municipal, embora restrita ao território da Comuna, é
multifária nos seus aspectos e variável na sua apresentação,
em cada localidade. Acresce, ainda, notar a existência de
matérias que se sujeitam simultaneamente à regulamentação
pelas três ordens estatais, dada sua repercussão no âmbito
federal, estadual e municipal. Exemplos típicos dessa
categoria são o trânsito e a saúde pública, sobre os quais
dispõem a União (regras gerais: Código Nacional de
Trânsito, Código Nacional de Saúqe Pública), os Estados
(regulamentação: Regulamento Geral de Trânsito, Código
Sanitário Estadual) e o Município (serviços locais:
estacionamento, circulação, sinalização etc.; regulamentos
sanitários municipais). Isso porque sobre cada faceta do
assunto há um interesse predominante de uma das três
entidades governamentais. Quando essa predominância toca
ao Município a ele cabe regulamentar a matéria, como
assunto de seu interesse local. Dentre os assuntos vedados

ao Município, por não se enquadrarem no conceito de
interesse local. é de se assinalar, a título exempl ificativo, a
atividade iurídica, a segurança nacional. o serviço postal. a
energia em geral. a informática, o sistema monetário, a
telecomunicação e outros mais, que, por sua própria
natureza e fins, transcendem o âmbito local" {Direito
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Municipal Brasileiro, São Paulo, Malheiros, 123ed., p. 135,
grifei).

. .,.

Da leitura da lei aqui inquinada de inconstitucional, não é

possível sustentar a tese dos requeridos de que a lei sob comento pretendeu

apenas regulamentar o funcionamento da atividade perante as repartições

públicas estaduais, mas quis, sim, reger a própria atividade.

De fato, no Brasil, em regra, quem executa as leis advindas

da competência privativa é o próprio ente que a detém (CF, arts. 22, XVI) e

não o Estado, que não pode se valer do disposto no artigo 25, parágrafo 1°

da mesma Carta Maior.

Sobre a competência privativa da União, há precedente do

Excelso Supremo Tribunal Federal, com argumentos que podem ser

utilizados na hipótese vertente:

"1. Trata-se, sem sobra de dúvida, de mais
um caso, dentre os inúmeros já analisados por esta Corte, da
extrapolação dos limites impostos pela Constituição Federal
à atividade legislativa estadual.

2. Somente a título de exemplo, cito, quanto
a esta hipótese, as ADIns nO 2.815, Sepúlveda Pertence
(propaganda comercial), nO 2.796-MC, Gilmar Mendes
(trânsito), nO 1.918, Maurício Corrêa (propriedade e
intervenção no domínio econômico), nO 1.704, Carlos
Velloso (trânsito), nO 953, Ellen Gracie (relações de
trabalho), nO2.336, Nelson Jobim (direito processual), nO
2.064, Maurício Corrêa (trânsito) e nO 329, Ellen Gracie
(atividades nucleares).

3. O serviço postal, como todos estes temas
acima mencionados, encontra-se no rol das matérias cuia
normatizacão é de competência orivativa da União (art. 22
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V da Carta Magna). Além disso, é a União. por força do art.
21. X da Constituição. o ente da Federação responsável pela
manutenção desta modalidade de serviço público" (ADln n°
3.080-9/SC, ReI. Ministra Ellen Gracie, v.u., j. 02.08.04,
grifei).
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Ora, tal como no paradigma citado, ocorre na hipótese da

Lei nO8.107/92 ora em análise, evidente excesso da atividade legislativa do

Estado de São Paulo pois se a Constituição atribui privativamente à União

a competência legislativa sobre o exercício de profissões, evidentemente

que veda tal competência ao Estado, que somente pode exercer as

competências que não lhe são vedadas pela Constituição. A repartição e

limitação das competências é vetor da Constituição Federal.

Reinhold Zippelius escreve sobre a estrutura de Estado

como o nosso que: "O Estado Federal é, pois, também uma reunião de

Estados, mas organizada de tal maneira que o seu conjunto constitui

igualmente um Estado em si mesmo. Esse conjunto das respectivas

competências estatais no Estado Federal acha-se de tal modo distribuído

entre os órgãos do Estado Federal e os dos diferentes países que o

constituem, que o problema da hierarquia dessas competências fica sempre

como que suspenso e em aberto. Por via de regra, as atribuições exclusivas

dos Estados são repartidas segundo o critério das diferentes matérias.

Assim, serão geralmente cometidas aos órgãos centrais as questões da

política externa e aos Estados membros as questões de segurança e ordem

pública interior. A competência legislativa pode também pertencer,

segundo a índole das matérias de que se trata, já aos órgãos do poder
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central, já aos dos diversos países ou Estados. Ambos podem, porém,

colaborar também na feitura das leis, ficando aos órgãos centrais a

promulgação e aos outros, os das regiões, a execução delas.' Apud, Celso

Bastos e Ives G. Martins, Comentários à Constituição do Brasil, p. 107,

Saraiva, São Paulo, 30 vol. Tomo I)..

A competência privativa legislativa da União, estabelecida

no artigo 22, inciso XVI da Constituição Federal é de observância

obrigatória pelos Estados, em razão do disposto no artigo 1° da

Constituição Paulista.

Ao descumprir a regra maior, a Lei n° 8.107/92 infringiu o

princípio federativo (CE, artigo 1°). E nem se alegue que a exordial não

apresentou fundamentação a respeito da ofensa ao princípios federativo,

pois não se poderia justificar a ofensa a tal princípio se antes, como um

prius lógico, não se demonstrasse a ofensa a princípios da Constituição

Federal, de observância obrigatória pelos estados da federação. -A não ser

assim, o pacto federativo corre o risco de romper-se, com o que não se

pode concordar.

E esse Colendo Órgão Especial tem reiteradamente aplicado

tal dispositivo como suporte exclusivo e necessário para a eliminação de

regras que hostilizam o texto fundamental federal:

"Assim sendo, a lei impugnada veicula
medida que invade a competência legislativa privativa da
União, criando regra inexistente no atual Código de
Trânsito, desvinculada de seu interesse local, a qual foi
imposta ao Poder Executivo, concretizando ingerência
indevida na atuação deste, ferindo, deste modo, a regra do

,
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art. 144, da Constituição Bandeirante, que, a par de garantir
a autonomia legislativa dos Municípios, os compele a
obedecer aos princípios estabelecidos nas Constituições
Federal e Estadual, motivo pelo qual procede a ação" (ADln
nO115.273-0/9, reI. Des. Vallim Bellocchi, j. 27.07.05).

Como anotado no parecer a Procuradoria Geral do

Estado,"embora tenha almejado, segundo sua ementa, disciplinar a

atividade dos despachantes perante órgãos da Administração Pública

Estadual, a Lei nO8.107/92 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" (fls. 68). Por isto a inconstitucionalidade

merece ser reconhecida.

4. Isto posto, rejeitada a matéria preliminar, pronuncio-me pela

procedência do pedido de inconstitucionalidadeda Lei Estadual n° 8.107,

de 27 de outubro de 1992.

. I

São Paulo, 2"de ;;u~ro ~ 2006.

RODRIGO~~: PINHO
Procurador-Geral de Justiça
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A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, noso autos da ação supra, vem, respeitosamente, à presença de V.Exa., para

requerer que as intimações sejam realizadas em nome da procuradora que

subscreve a presente.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 16 de outubro de 2006.

RliA~ÁSSIA~OCHA CONTE
Procuradora do Estado

OAB/SP92.839
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