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Vistos etc.

CONSELHO  SECCIONAL  DA  ORDEM  DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL –  SEÇÃO MINAS  GERAIS,   devidamente  qualificada  nos 
autos, ajuizou o presente  MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO contra ato praticado 
pela  Sr.  GERENTE DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS – GETI  DO MUNICIPIO DE BELO 
HORIZONTE., pleiteando a suspensão da exigibilidade dos valores exigidos pelo Município 
de Belo Horizonte dos inscritos da Impetrante a título de Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) objeto de lançamentos complementares realizados para exigir a diferença 
entre a alíquota de 2,5% aplicada por ocasião dos lançamentos realizados no ano de 2014 e 
início do ano de 2015, com base na Lei do Município de Belo Horizonte n° 5.492/88 e a 
alíquota  de  3%  prevista  na  Lei  do  Município  de  Belo  Horizonte  n°  10.692/2013, 
determinando-se  à  d.  autoridade  coatora  que  se  abstenha  de  praticar  quaisquer  atos 
tendentes a exigir os respectivos valores dos inscritos da Impetrante e, ao final a concessão 
definitiva da segurança com a declaração, ‘incidenter tantum’, da inconstitucionalidade e 
ilegalidade da exigência  do  Imposto  de Transmissão de Bens Imóveis  (ITBI)  objeto  de 
lançamentos complementares realizados para exigir a diferença entre a alíquota de 2,5% 
aplicada por ocasião dos lançamentos realizados no ano de 2014 e início do ano de 2015, 
com base na Lei do Município de Belo Horizonte n° 5.492/88 e a alíquota de 3% prevista na 
Lei do Município de Belo Horizonte n° 10.692/2013, tendo em vista a violação aos princípios 
constitucionais da irretroatividade, segurança jurídica e proteção da boa-fé e a afronta ao 
disposto nos artigos 145 e 149 do CTN, bem como seja autorizada a compensação dos 
eventuais valores recolhidos a maior a este título pelos inscritos da Impetrante com outros 
tributos municipais, alegando, em resumo, o seguinte: 

O Impetrante pretende, em apertada síntese, tutela judicial 
objetivando  a  suspensão  da  exigibilidade  dos  valores  exigidos  pelo  Município  de  Belo 
Horizonte dos inscritos da Impetrante a título de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI)  objeto de lançamentos complementares realizados para exigir a diferença entre a 
alíquota de 2,5% aplicada por ocasião dos lançamentos realizados no ano de 2014 e início 
do ano de 2015, com base na Lei do Município de Belo Horizonte n° 5.492/1988 e a alíquota 
de 3% prevista na Lei do Município de Belo Horizonte n° 10.692/2013, determinando-se à d. 
autoridade  coatora  que  se  abstenha  de  praticar  quaisquer  atos  tendentes  a  exigir  os 
respectivos  valores  dos  inscritos  da  Impetrante  e,  ao  final  a  concessão  definitiva  da 
segurança com a declaração, ‘incidenter tantum’, da inconstitucionalidade e ilegalidade da 
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exigência  do  Imposto  de  Transmissão  de  Bens  Imóveis  (ITBI)  objeto  de  lançamentos 
complementares realizados para exigir a diferença entre a alíquota de 2,5% aplicada por 
ocasião dos lançamentos realizados no ano de 2014 e início do ano de 2015, com base na 
Lei  do Município de Belo Horizonte n° 5.492/88 e a alíquota de 3% prevista na Lei  do 
Município  de  Belo  Horizonte  n°  10.692/2013,  tendo  em vista  a  violação  aos  princípios 
constitucionais da irretroatividade, segurança jurídica e proteção da boa-fé e a afronta ao 
disposto nos artigos 145 e 149 do CTN, bem como seja autorizada a compensação dos 
eventuais valores recolhidos a maior a este título pelos inscritos da Impetrante com outros 
tributos municipais, argumentando que  o ITBI incidente sobre as transações que foram 
objeto de lançamento complementar fora declarado pelos contribuintes ao Município de Belo 
Horizonte no decorrer do ano de 2014 e início do ano de 2015 e o respectivo imposto foi 
originalmente lançado pelo próprio Município na sistemática do art. 147 do CTN (lançamento 
por  declaração),  sem  qualquer  ressalva   e  não  obstante  tratar-se  de  lançamento  já 
devidamente notificado aos contribuintes, o Município, sem apontar quaisquer das hipóteses 
previstas  nos  arts.  145  e  149  do  CTN,  procedeu  a  lançamentos  complementares  em 
10/07/2015, com o intuito de alterar a alíquota do imposto a ser aplicada, acentuando que 
por ocasião dos lançamentos originais, o Município calculou o ITBI à alíquota de 2,5%, nos 
termos previstos no art. 8° da Lei Municipal n° 5.492/88 em sua redação anterior à entrada 
em vigor da Lei n° 10.692/2013, cuja eficácia e aplicabilidade estava suspensa por força de 
medida cautelar concedida na ADIN n° 1.0000.14.008921-0/000, que somente foi revogada 
por ocasião do julgamento improcedente da ação, cujo acórdão foi publicado em 22/05/2015 
e a  redação do art. 8° da Lei n° 5.492/1988 anterior às alterações promovidas pela Lei n° 
10.692/2013  estipulava  a  alíquota  de  2,5%  para  o  ITBI  devido  ao  Município  de  Belo 
Horizonte, salientando que em  30/12/2013, o Município de Belo Horizonte editou a Lei n° 
10.692/2013, por meio da qual alterou a redação do supracitado art. 8º da Lei n° 5.492/2013 
para fixar em 3% a alíquota do ITBI e estipulou que a alíquota majorada deveria ser exigida 
após 120 (cento e vinte) dias de sua publicação, ressaltando que contudo, o art. 9° da Lei n° 
10.692/2013, por meio da qual foi determinado o aumento da alíquota do ITBI de 2,5% para 
3%,  foi  objeto  de  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  movida  pelo  Partido  Ecológico 
Nacional (PEN) perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), na qual foi concedida 
medida cautelar, que suspendeu a eficácia e aplicabilidade do aludido dispositivo e, assim, 
impediu a sua entrada em vigor e ensejou a aplicabilidade da legislação anterior a estas 
alterações às relações travadas durante a vigência da cautelar, assinalando que a medida 
cautelar somente foi revogada pelo e. TJMG por meio de acórdão publicado em 22/05/2015 
e  fundamentando-se  na  revogação  da  medida  cautelar  que  suspendera  a  eficácia  e 
aplicabilidade  do  supracitado  art.  9°  da  Lei  n°  10.692/2013,  a  Gerência  de  Tributos 
Imobiliários da Prefeitura de Belo Horizonte procedeu aos lançamentos complementares, por 
meio dos quais pretende aplicar a lançamentos já perfectibilizados no ano de 2014 e nos 
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primeiros meses de 2015 a nova alíquota do ITBI (3%), asseverando que a Lei 10692/2013 
somente entrou em vigor em 22/05/2015, após a revogação da medida cautelar exarada em 
ação de controle concentrado de constitucionalidade que determinara a suspensão de sua 
eficácia e aplicabilidade, ou seja, ao  tempo do fato gerador do tributo em questão, a Lei 
10692/2013 não se encontrava em vigente, e as normas aplicáveis eram aquelas anteriores 
às  alterações  por  ela  promovidas,  as  quais  estipulavam  a  alíquota  do  ITBI  em  Belo 
Horizonte em 2,5%, não sendo licito a Fiscalização fazer retroagir os seus efeitos para 
atingir atos praticados no aludido período. 

Regularmente notificada, a autoridade coatora apresentou 
as informações de estilo argüindo, preliminarmente, carência de ação sob o fundamento de 
legitimidade “ad causam” decorrente da pertinência temática do objeto da presente ação que 
não logrou atender ao necessário binômio “finalidade institucional – interesse profissional 
dos advogados” e carência de agir vez que não há necessidade da presente impetração em 
razão do que se decidiu, em controle concentrado de constitucionalidade, nos autos da ADI 
n. 0089210-40.2014.8.13.0000 e nos Embargos de Declaração n. 1.0000.14.008921-0/001 – 
bem como adequação da via eleita para a tutela do direito pretendido vez que não se admite 
mandado de segurança contra lei em tese e não se fazem presentes os direitos  coletivos ou 
individuais homogêneos, que amparam a ação coletiva, afirmando que a via adequada para 
se  questionar  eventual  cobrança  complementar  de  0,5%  do  ITBI  é  ação  ordinária  ou 
mandado de segurança individual relacionado ao exercício da atividade profissional dos 
advogados – o que, conforme o já citado art. 1º, parágrafo único, do Regimento Interno da 
OAB/MG,  impede  a  atuação  da  entidade  por  meio  desta  ação   e,  quanto  ao  mérito 
argumentando que  a medida cautelar concedida não teve o efeito de obstar os efeitos “ex 
tunc” da decisão declaratória de constitucionalidade; tampouco estiveram os contribuintes 
inadvertidos de que o não recolhimento diferencial de 0,5% do ITBI, durante a vigência da 
medida, tinha caráter precário e por se tratar de medida cautelar em ADI questionadora de 
crédito tributário há que se aplicar, na estipulação dos seus efeitos, o disposto no arti. 151, V, 
do Código Tributário Nacional, assinalando que embora não pudesse o Município cobrar o 
aumento do ITBI em razão do provimento antecipatório da cautelar, as relações jurídico-
tributárias referentes a este imposto, que ocorreram no espaço de tempo entre 120 dias 
após a publicação da Lei Municipal 10692/2013 e o julgamento final da ADI, em 22/05/2015, 
deram-se sob o pálio (vigência, com suspensão temporária da exigibilidade do montante 
controverso) da lei nova. 

Decido.

Na hipótese vertente,  se fazem presentes,  a  meu juízo 
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provisório,  os  requisitos  necessários  para  a  concessão  do  provimento  judicial  liminar 
notadamente a plausibilidade do direito vindicado na petição inicial e a probabilidade de 
ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

No  caso  em  tela,  trata-se  de  Mandado  de  Segurança 
Coletivo impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais em 
que  se  discute  exclusivamente  aos  advogados  componentes  da  entidade  a 
constitucionalidade da cobrança complementar do ITBI, no importe de 0,5% decorrente da 
previsão  estabelecida  no  art.  9º,  da  Lei  Municipal  n.  10692/2013,  vigente  desde 
01/05/2014, que alterando o art. 8º da Lei Municipal 5492/1988, majorou a alíquota do 
imposto de 2,5% para 3%.

No caso dos autos, a autoridade apontada como coatora 
sustenta a ilegitimidade ativa da Impetrante ao fundamento de que, no caso presente, não 
há pertinência temática, afirmando que a obrigação jurídico-tributária a que se busca evadir 
não tangencia os fins institucionais da OAB bem como o pagamento do ITBI ao Município 
de Belo Horizonte, à alíquota de 3% não importa em obstáculos ao exercício da profissão de 
advogado, sujeito que seria abrangido pelos efeitos materiais da decisão a ser proferida 
nestes autos.

Inexiste a alegada ilegitimidade ativa.  O fato de haver o 
envolvimento  de  direito  apenas  de  certa  parte  do  quadro  inscritos  na  Ordem  dos 
Advogados não afasta a legitimação da autarquia corporativa, do que decorre a perfeita  
adequação da via eleita no presente caso.

Não há falar, na espécie sob exame, na falta de pertinência 
temática para a propositura da presente ação mandamental.

De resto, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados 
acha-se incluído, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada, no rol  
daqueles que possuem legitimação ativa universal, gozando, em consequência, da ampla 
prerrogativa  de  impugnarem  qualquer  ato  normativo  do  Poder  Público, 
independentemente de seu conteúdo material.

O  reconhecimento  da  legitimidade  ativa  do  Conselho 
Seccional da Ordem dos Advogados para a instauração do controle normativo abstrato, 
sem  as  restrições  decorrentes  do  vinculo  de  pertinência  temática,  constitui  natural 
derivação da própria natureza e dos fins institucionais que justificam a sua existência,  
devendo ser interpretada como feita para lhe permitir na defesa da ordem jurídica com o 
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primado da Constituição Federal, a propositura de ação direta de inconstitucionalidade 
contra qualquer ato normativo que possa ser objeto dessa ação, independentemente do 
requisito da pertinência entre seu conteúdo e os interesses dos advogados.

Assim,  a  legitimidade  para  o  ajuizamento  decorre  da 
pertinência temática com os objetivos institucionais da OAB, ou seja, na existência de um 
direito subjetivo comum aos integrantes da coletividade envolvida. Admite-se, ainda, a busca 
pela proteção de interesses de apenas parte da coletividade.

A  insólita  questão  prévia  articulada  nas  informações 
prestadas  pela  autoridade  apontada  como  coatora  resvala, no  ponto  específico,  no 
desconhecimento  da legislação processual  vigente,  em especial,  o  disposto  no art.  21, 
caput, da Lei 12016, de 2009, onde se dispõe que:

“Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido  
político  com  representação  no  Congresso  Nacional,  na  defesa  de  seus  
interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou  
por  organização  sindical,  entidade  de  classe  ou  associação  legalmente  
constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano,  em defesa de 
direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou 
associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas  
finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.” (g.n.)

A questão preliminar veiculada nas informações prestadas 
pela autoridade apontada como coatora não suscita maiores debates estando, inclusive, 
sedimentada no enunciado da Súmula 630/STF, cuja dicção é a seguinte:

“A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda  
quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva  
categoria.”

                                                   A doutrina pontifica que a atual lei do mandado de  
segurança adotou o entendimento sedimentado no enunciado da Súmula 630/STF, pois 
prevê que a organização sindical, a entidade de classe ou associação podem manejar o 
mandado de segurança coletivo “em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou 
de parte, dos seus membros ou associados”, merecendo destaque a lição do eminente 
Min.  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI  (“Comentários  à  Nova  Lei  do  Mandado  de 
Segurança” Organizadores NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CAIO CESAR VIEIRA 
ROCHA, TIAGO ASFOR ROCHA LIMA, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 283/284):

“Também sempre dominou no STF o entendimento, consagrado na Súmula  
630,  de  que  a  entidade  de  classe  tem  legitimação  para  o  mandado  de  
segurança  ainda  quando  a  pretensão  veiculada  interesse  apenas  a  uma 
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parte  da  respectiva  categoria”  As  opiniões  doutrinárias  em outro  sentido,  
sustentando que os interesses tutelados deveriam abranger a totalidade dos  
membros  da  classe,  traduzem  pensamento  que  confunde  direito  coletivo  
(pertencente à própria classe ou categoria) com tutela coletiva de direitos  
individuais  (pertencentes  aos  membros,  e  não  à  classe),  reduzindo,  
consequentemente,  em  medida  inaceitável,  o  potencial  de  eficácia  do  
mandado de segurança como instrumento de tutela coletiva.”

    Na hipótese sob análise, a autoridade apontada como 
coatora  sustenta  que  falta  à  requerente  a  necessidade  do  provimento  jurisdicional 
buscado  porque  o  órgão  jurisdicional  competente  para  o  exame  concentrado  de 
constitucionalidade – TJMG - entendeu que o art. 9º, da Lei Municipal no. 10692/2013 é 
constitucional,  frente  a  Constituição  Estadual  e  Federal,  remontando  sua  vigência  a 
01/05/2014, sem quaisquer interrupções à sua eficácia e aplicabilidade, concluindo por  
dizer  que se Órgão Especial  do TJMG, por  ocasião do julgamento dos embargos de 
declaração opostos na ADI, no sentido de que descabe temperamentos à vigência da lei 
questionada,  independentemente  da  concessão  da  medida  liminar,  a  questão  já  se 
encontra definitivamente resolvida não podendo ser alvo de rediscussão.

Não  há  carência  de  ação  pelo  motivo  apontado  pela 
autoridade apontada como coatora. Não havendo participado do processo de fiscalização 
abstrata,  na  condição  de  autora  ou  requerida,  o  Conselho  Seccional  da  Ordem dos 
advogados do Brasil não teria legitimidade para fazer qualquer espécie de intervenção 
nos autos em defesa de seus associados.

Confira-se,  a  propósito  do  tema  examinado,  a  diretriz 
firmada pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI  
1434 MC / SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 22/11/1996, p. 45684, em acórdão cuja 
ementa sintetiza:

“O  controle  normativo  de  constitucionalidade  qualifica-se  como  típico 
processo de caráter objetivo, vocacionado exclusivamente à defesa, em tese,  
da  harmonia  do  sistema  constitucional.  A  instauração  desse  processo  
objetivo  tem  por  função  instrumental  viabilizar  o  julgamento  da  validade  
abstrata do ato estatal em face da Constituição da República. O exame de  
relações  jurídicas  concretas  e  individuais  constitui  matéria  juridicamente 
estranha  ao  domínio  do  processo  de  controle  concentrado  de  
constitucionalidade.  A tutela jurisdicional de situações individuais, uma vez  
suscitada a controvérsia de índole constitucional, há de ser obtida na via do  
controle difuso de constitucionalidade, que, supondo a existência de um caso 
concreto, revela-se acessível a qualquer pessoa que disponha de interesse e 
legitimidade (CPC, art. 3º).” (g.n.)
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A autoridade apontada como coatora argumenta também 
que, no caso dos autos, a via eleita é inadequada para a finalidade pretendida tendo em 
conta que descabe o manejo de mandado de segurança contra lei em tese.

De  fato,  a  jurisprudência  afasta  a  possibilidade  da 
impetração do mandado de segurança para atacar  lei em tese; cabe, entretanto, contra 
ato  normativo  de  efeitos  concretos e  decisórios,  que,  no  caso  em comentário,   é  o 
lançamento  suplementar  para  a  cobrança  do  percentual  de  0,5%,  a  título  de  ITBI, 
resultante da majoração da alíquota.

Rejeito,  com  estas  considerações,  todas  as  questões 
preliminares  articuladas  nas  informações  prestadas  pela  autoridade  apontada  como 
coatora.

No caso concreto o Município de Belo Horizonte editou a 
Lei nº 10.692/2013, que majorou a alíquota do ITBI de 2,5% para 3% que em seu art. 9º  
assim dispôs:  

“Art. 9º - O art. 8º da Lei nº 5.492, de 28 de dezembro de 1988, passa a  
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - A alíquota do ITBI é de 3,0% (três por cento).”

No entanto, o Partido Ecológico Nacional (PEN), ajuizou 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 0089210-40.2014.8.13.0000) da referida 
Lei, impugnando o artigo 9º  que trata do aumento da alíquota do referido imposto.

Inicialmente,  o  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais, 
deferiu, através de medida  cautelar, para suspender os efeitos do artigo  do artigo 9º, da 
Lei Municipal 10692/2013 que aumentava a a alíquota do imposto sobre a transmissão de 
bens imóveis (ITBI) na Capital de 2,5% para 3% a partir de maio de 2014.

Todavia,  em  recente  decisão,  de  25  de  março  de 
2015,  o  Órgão Especial  do TJMG revogou aquela medida cautelar  ao julgar  o 
mérito  da ação e decidir  pela  constitucionalidade da majoração de alíquota do 
imposto referido, permitindo, assim, a utilização da alíquota de 3%.
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No presente caso, a parte autora sustenta que o art. 9º, 
da  Lei  Municipal  10692/2013,  por  intermédio  da  qual  foi  determinado  o  aumento  da 
alíquota do ITBI de 2,5% para 3% foi objeto de ADIN movida por Partido Político com 
representação no Congresso Nacional  perante o TJMG na qual  foi  concedida medida 
cautelar  que  suspendeu  a  vigência  e  eficácia  do  referido  diploma legal,  ensejando  a 
aplicação da legislação anterior a estas alterações, acrescentando que a medida cautelar 
somente  foi  revogada,  em  22/05/2015,  ressaltando  que  a  autoridade  coatora, 
fundamentando-se  na  revogação  da  medida  cautelar  que  suspendera  a  vigência  e 
aplicabilidade do referido art.  9º,  da Lei  Municipal  10692/2013,  procedeu lançamentos 
complementares por intermédio dos quais pretende aplicar a lançamentos já perfeitos e 
acabados no ano de 2014 e nos primeiros meses de 2015 a nova alíquota do ITBI (3%), 
ressaltando que a conduta retratada na petição inicial ofende o princípio constitucional da 
irretroatividade e da não surpresa, por importar na pretensão de se cobrar tributo em 
relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei  que o majorou, 
concluindo  por  dizer  a  administração  não  pode  pretender  alterar  lançamentos  já 
devidamente notificados aos contribuintes, sem que tenham sido indicados quaisquer das 
hipóteses autorizativas constantes dos artigos 145 e 149, ambos do Código Tributário 
Nacional.

Já  a  autoridade  apontada  como  coatora  contradita  a 
argumentação articulada na petição inicial dizendo que a medida cautelar concedida teve 
caráter  claramente  antecipatório  dos  efeitos  da  tutela  e  serviu,  exclusivamente,  para 
suspender a exigibilidade do crédito, no que se refere à diferença entre a alíquota antiga,  
de 2,5% - veiculada pela redação anterior do art. 8º, da Lei Municipal 5492/1988 – e a 
alíquota  de  3% -  veiculada pela  nova  redação dada pelo  artigo  9º,  da  Lei  Municipal  
10692/2013, concluindo por dizer que a interpretação correta é aquela que compreende 
que  a  medida  cautelar  suspendeu  parcialmente  a  exigência  da  diferença  de  0,5% 
veiculada pela lei nova, até a decisão final a ser proferida nos respectivos autos, sendo 
certo que a ocorrência do fato gerador dos tributos se dessem sob sua vigência, já que 
apenas a exigibilidade estava suspensa pelo efeito provisório da cautelar.

Cabe, em primeiro lugar, indagar aqui se o deferimento da 
medida cautelar pelo TJMG, em processo de controle concentrado de constitucionalidade, 
afetou ou não, propriamente, a validade da lei ou, tão-somente, a sua eficácia.

Cumpre rememorar, por relevante, fragmento expressivo 
da obra do Prof. ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL (“O Positivismo Jurídico”, 
Ed. Fórum, Belo Horizonte, 2010, p.76) no qual o eminente jurista põe em destaque a 
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distinção entre validade e eficácia da norma jurídica. São suas palavras:

“A lei  –  pelo menos em regra – e geral  e  abstrata.  Não produz relações  
jurídicas concretas.  Tais relações são produzidas por atos administrativos,  
decisões judiciais e negócios jurídicos. Isto é: por normas jurídicas concretas  
– em regra individuais – que se aplicam os comandos abstratamente contidos  
nas normas legais. Daí poder dizer-se que a lei tem aptidão para produzir  
efeitos jurídicos, e não produz efeitos jurídicos.

Essa aptidão  para  produzir  efeitos  jurídicos pode coincidir  ou  não com o 
momento é que a norma legal é posta. Se desde logo a lei tem essa aptidão,  
pode-se dizer que ela é válida e juridicamente eficaz (ou, tanto faz, válida e  
vigente).  Pode ela,  porém, estar com sua eficácia jurídica suspensa. Vale 
dizer:  temporariamente,  está  suspensa  sua  aptidão  para  produtor  efeitos  
jurídicos.

Uma norma pode ser validade e temporariamente ineficaz. É inadmissível,  
porém,  uma  norma  jurídica  perder  a  validade  e  continuar  juridicamente  
eficaz.”

Essa mesma percepção em torno do tema da vigência e 
eficácia da norma jurídica, foi manifestada no autorizado magistério doutrinário do Prof.  
PAULO BARROS DE CARVALHO (“Direito Tributário – Fundamentos Jurídicos da 
Incidência –“ Ed. Saraiva, 1998, p.53/55) que sobre a matéria escreveu:

“Reitero, aqui, a impropriedade de utilizarmos “validade” como predicado, isto  
é, qualidade adjetivante de regra jurídica, a partir do esquema cognoscitivo  
que adoto, uma vez que  norma. Outro tanto não se dá, porém, com o termo  
“vigência”.  Viger  é  ter  força  para  disciplinar,  para  reger,  para  regular  as  
condutas inter-humanas sobre as quais a norma incide, cumprindo, desse 
modo, seus objetivos finais. É, agora sim, uma propriedade de certas regras  
jurídicas que estão prontas para propagar seus efeitos, tão logo aconteçam,  
no  mundo  social,  os  fatos  descritos  em seus  antecedentes.  Na verdade,  
existem normas que pertencem ao ordenamento positivo e,  portanto,  são  
válidas, mas não dispõem dessa aptidão. A despeito de ocorrerem os fatos  
previstos  em  suas  hipóteses,  não  irradiam  os  efeitos  estipulados  nos  
conseqüentes.  Tais  regras  de  direito  não  têm  vigor,  seja  porque  já  o  
perderam, seja porque não o adquiriram.

(....)

Já “eficácia  jurídica” é  o mecanismo de incidência,  o  processo pelo qual,  
efetivando-se  o  fato  relatado  no  antecedente,  projetam-se  os  efeitos  
prescritos  no  conseqüente.  É  o  fenômeno  que  acontece  com as  normas  
vigentes, sempre e quando os fatos jurídicos se instalam. Tudo por força da  
causalidade jurídica, decretada pela imputação normativa. (....)

Sendo assim, quadra afirmar que “eficácia jurídica” é a propriedade do fato  
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jurídico  de  provocar  os  efeitos  que  lhe  são  próprios  (“a  relação  de  
causalidade jurídica, na linguagem de Lourival Vilanova). Não seria, portanto,  
atributo da norma, mas sim do fato previsto na norma....”

No caso  examinado,  conforme se  apura  das  peças  do 
processo,  a  medida  cautelar  foi  concedida,  em  sede  de  controle  concentrado  de 
constitucionalidade,  para  suspender  a  eficácia  e  a  aplicabilidade  do  art.  9º,  da  Lei  
10692/2013, do Município de Belo Horizonte, até o julgamento final da ação.

De fato, ao contrário do que se dá por força de liminares 
concedidas  em  ações  individuais  a  medida  cautelar  concedida  em  sede  de  controle 
concentrado  de  constitucionalidade  importa  na  suspensão  da  vigência  e  eficácia  da 
própria norma impugnada, e não meramente a suspensão da exigibilidade do tributo nela 
veiculado.

                                       Não é por outro motivo é que a jurisprudência do Supremo 
Tribunal  Federal  –  com apoio  em magistério  expendido  pela  doutrina  -  firmou-se  no 
sentido  de  reconhecer  que,  deferida  a  liminar  que  suspende  a  aplicação  da  norma 
questionada, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, é de se aplicar, 
integralmente, o direito anterior. Tal diretriz está consagrada no art. 11, § 2º, da Lei 9868,  
de 10/11/1999, onde se dispõe que:

“Art.  11.  Concedida  a  medida  cautelar,  o  Supremo  Tribunal  Federal  fará  
publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça  
da  União  a parte  dispositiva  da  decisão,  no  prazo  de  dez dias,  devendo  
solicitar  as  informações  à  autoridade  da  qual  tiver  emanado  o  ato,  
observando-se,  no  que  couber,  o  procedimento  estabelecido  na  Seção  I  
deste Capítulo.

(....)

§ 2o A concessão da medida cautelar torna aplicável  a legislação anterior  
acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário.”

Daí a orientação jurisprudencial  que tem prevalecido no 
âmbito da Suprema Corte a propósito do tema em análise, como se vê, por exemplo, de 
trecho da decisão emanada do Plenário em julgamento que restou assim ementado:

“A declaração final de inconstitucionalidade, quando proferida pelo Supremo 
Tribunal  Federal  em  sede  de  fiscalização  normativa  abstrata,  importa  -  
considerado o efeito repristinatório que lhe é inerente - em restauração das 
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normas estatais anteriormente revogadas pelo diploma normativo objeto do 
juízo  de  inconstitucionalidade,  eis  que  o  ato  inconstitucional,  por  ser  
juridicamente  inválido  (RTJ  146/461-462),  sequer  possui  eficácia  
derrogatória.” (ADI 2867 / ES; Tribunal Pleno, Rel. Min.  CELSO DE MELLO,  
DJ 09/02/2007, p. 16).

Portanto,  a  medida  cautelar  deferida  em  processo  de 
controle concentrado de normas opera não só no plano estrito da eficácia, mas também 
no plano da própria vigência da norma.

Impõe-se  reconhecer  que  esse  entendimento  tem  o 
beneplácito  do  magistério  jurisprudencial  da  Suprema  Corte  que,  em  hipótese 
assemelhada, por ocasião do julgamento da  Rcl 2256 / RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. 
GILMAR MENDES, DJe 30/04/2004, p. 34, proferiu decisão assim redigida:

“....a medida cautelar suspensiva diz respeito não só à eficácia mais também  
à validade, afetando a vigência da lei, tanto no plano fático, quanto no plano 
normativo. A decisão proferida na medida cautelar mostrar-se-ia, assim, hábil  
a  suspender,  temporariamente,  a  própria  validade  da  norma questionada,  
dando ensejo, eventualmente, à repristinação do direito anterior.”

Expressivo dessa visão de que a concessão da medida 
cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade suspende a vigência do 
diploma legislativo  questionado,  é  o  julgamento  que,  proferido  pelo  Supremo Tribunal 
Federal, e em tudo aplicável ao caso sob análise, está assim ementado:

“A declaração de inconstitucionalidade "in  abstracto",  considerado o efeito  
repristinatório  que  lhe  é  inerente  (RTJ  120/64  -  RTJ  194/504-505  -  ADI  
2.867/ES, v.g.), importa em restauração das normas estatais revogadas pelo  
diploma  objeto  do  processo  de  controle  normativo  abstrato.  É  que  a  lei  
declarada  inconstitucional,  por  incidir  em  absoluta  desvalia  jurídica  (RTJ  
146/461-462),  não pode gerar  quaisquer  efeitos  no  plano do direito,  nem 
mesmo o de provocar a própria revogação dos diplomas normativos a ela  
anteriores. Lei inconstitucional, porque inválida (RTJ 102/671), sequer possui  
eficácia derrogatória.  A decisão do Supremo Tribunal Federal  que declara,  
em sede  de  fiscalização  abstrata,  a  inconstitucionalidade  de  determinado  
diploma  normativo  tem  o  condão  de  provocar  a  repristinação  dos  atos  
estatais anteriores que foram revogados pela lei proclamada inconstitucional.  
Doutrina.  Precedentes  (ADI  2.215-MC/PE,  Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  
"Informativo/STF" nº 224, v.g.).” (ADI 3148 / TO; Tribunal  Pleno, Rel.  Min.  
CELSO DE MELLO, DJ 28/09/2007, p.26).

Dúvida não há de que, no caso sob exame, a suspensão 
liminar  da  eficácia  do  art.  9º,  da  Lei  Municipal  10692/2013,   equivaleu,  portanto,  à 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL JOÃO BATISTA RIBEIRO em 01/09/2015, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 47234723800239.

                                 Pág. 11/18



 

  0  0  4  2  1  4  2  7  5  2  0  1  5  4  0  1  3  8  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo N° 0042142-75.2015.4.01.3800 - 5ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00069.2015.00053800.1.00119/00032

suspensão temporária de sua vigência.

No caso concreto, para o desate da questão aqui posta é 
preciso saber a partir  de quando a Lei Municipal,  julgada inconstitucional em sede de 
liminar e constitucional no exame do mérito, pode ser aplicada.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento  da 
Questão de Ordem, na ADI 711 QO / AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, 
DJ 11/06/1993, p. 11529, entendeu que a decisão, em julgamento de medida liminar, é 
válida  a  partir  da  data  da  publicação  no  Diário  da  Justiça  da  data  da  sessão  de 
julgamento. Vale referir, por oportuno, o voto condutor do acórdão, assim concebido:

“Acerca  das  decisões  que,  em  medidas  cautelares  em  ação  direta  de  
inconstitucionalidade, deferem o pedido a orientação do STF é no sentido de  
a eficácia ser “ex nunc”, isto é, a partir da decisão, prevalecendo, assim, até  
o julgamento final da demanda de inconstitucionalidade, os efeitos da lei ou  
ato normativo, federal ou estadual impugnado.”

Daí a existência de diversos julgamentos que, proferidos 
pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a decisão que concede liminar, na ação 
direta de inconstitucionalidade, tem efeito “ex nunc”, vale dizer, não tem efeito retroativo:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR: EFEITOS.
 I. - Embargos de declaração com caráter de infringentes do julgado: rejeição.  
II. - A decisão que concede a liminar, na ação direta de inconstitucionalidade,  
tem efeito "ex nunc", vale dizer, não tem efeito retroativo. III. - Embargos de  
declaração recebidos, em parte.” 
(ADI 1030 MC-ED / SC; Tribunal Pleno, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ 
24/02/1995, p. 3679).

O  mesmo  critério,  deve  ser  aplicado  à  hipótese  de 
julgamento de mérito, em que declarada a constitucionalidade da lei impugnada. Impende 
registrar,  por  pertinente,  que  esse  entendimento  tem  prevalecido  em  sucessivos 
julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal:

“1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do  
julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que  
declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica.  
Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001.” (ADI 4167 ED / DF; Tribunal Pleno,  
Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 08/10/2013).

No caso em tela,  a Impetrante sustenta que, durante o 
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período  em  que  se  manteve  válida  a  medida  cautelar,  o  art.  9º,  da  Lei  Municipal  
10692/2003, permaneceu com a sua vigência e eficácia suspensa, de modo que somente 
restaurou a sua vigência após a sua revogação expressa, em 22/05/2015, de sorte que,  
ao tempo do fato gerador do tributo em questão, a Lei 10692/2013, não se encontrava 
vigente,  e  as  normas  aplicáveis  eram  aquelas  anteriores  às  alterações  por  ela 
promovidas, as quais estipulavam a alíquota do ITBI, em Belo Horizonte, no percentual de 
2,5%.

Deveras, estando o art. 9º, da Lei Municipal 10692/2013, 
com a sua vigência e aplicabilidade suspensa, por força da medida cautelar concedida na 
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade,  não  se  afigura  lícito  à  fiscalização  pretender 
retroagir seus efeitos para atingir fatos geradores ocorridos no referido período, sob pena 
de violar frontalmente o disposto no art. 150, III, alínea “a”, da Constituição Federal, onde 
se dispõe que:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é  
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(....)

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei  
que os houver instituído ou aumentado.”

De fato, o princípio da anterioridade em matéria tributária 
representa  evidente  desdobramento,  nessa  área,  do  direito  fundamental  à  segurança 
jurídica (art.  5º, "caput", da Constituição Federal de 1988). Orienta-se nesse sentido a 
jurisprudência da Suprema Corte:

“A  segurança  jurídica,  cláusula  pétrea  constitucional,  impõe  ao  Pretório  
Excelso valer-se do comando do art.  27 da Lei 9.868/99 para modular os  
efeitos  de  sua  decisão,  evitando  que  a  sanatória  de  uma  situação  de  
inconstitucionalidade  propicie  o  surgimento  de  panorama  igualmente  
inconstitucional.” (ADI 4029 / AM; Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe  
26/06/2012).

Relevante  destacar,  no  ponto  específico,  que  essa 
matéria foi efetivamente debatida no julgamento do RE 776156 AgR / SC; 2ª Turma, Rel. 
Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  DJe  14/08/2014,  em  que  também  se  analisou  a 
possibilidade de aplicação de Lei  Municipal  a  fatos geradores ocorridos antes de sua 
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vigência:

“I - É inconstitucional permitir que lei que institua tributo seja aplicada a fatos 
geradores anteriores à sua vigência, em razão do princípio da irretroatividade  
(art. 150, III, a, da CF).

II  – Lei  nova que repete o conteúdo de lei anterior,  quanto à previsão de  
tributo, dispensa a obediência às regras da anterioridade tributária, mas os  
fatos geradores são regidos dentro do período de vigência da cada norma.”

Assim,  no  caso  concreto,  consoante  os  princípios  da 
segurança  jurídica  (e  seu  subprincípio  da  não-surpresa)  e  da  boa  fé,  não  se  pode 
pretender exigir retroativamente o ITBI, com a sua alíquota majorada por intermédio do 
art.  9º,  da Lei Municipal 10692/2013, de modo a atingir fatos geradores ocorridos em 
período no qual a referida norma não estava em vigência – dada a suspensão de sua  
vigência e aplicabilidade – em sede de controle concentrado.

É  por  tal  razão,  como  explica  o  Prof.  EDUARDO 
MANEIRA (“Direito  Tributário  –  Princípio  da  Não-surpresa  –“  Ed.  Del  Rey,  Belo 
Horizonte, 1994, p.22/23), que o princípio da não-surpresa está intimamente ligado aos 
princípios da legalidade e da segurança jurídica:

“A criação e a exigência de pagamento do tributo é matéria de lei em sentido  
formal e material. A não-surpresa opera-se em relação à lei tributária.

Ampara-se  na  legítima  aspiração  da  sociedade  em  conhecer,  com 
antecedência, o ônus tributário que lhe será exigido – segurança jurídica.

A não-surpresa  funciona como limitação  ao  poder  de  tributar,  atua  como 
mecanismo de proteção jurídica destinado a tutelar os direitos subjetivos dos  
contribuintes.  É  subprincípio  do  princípio  da  legalidade  e  confere  a  este  
último maior concretude e densidade. É também conexo com o princípio da  
irretroatividade das leis, pelo fato de ambos trabalharem a idéia de prévia lei.”

Nesse sentido, o acórdão proferido pela 1ª Turma do E. 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 738929 AgR / SP, Rel. Min. LUIZ FUX, 
DJe 12/12/2011, em aresto assim ementado:

“Os  princípios  da  anterioridade  e  da  irretroatividade  baseiam-se  na  
necessidade de segurança jurídica, evitando-se surpresas ao contribuinte no  
que toca a criação ou majoração de tributos.”

Efetivamente,  a  razão  fundamental  para  a  existência 
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desse princípio (anterioridade) é a de permitir, tanto quanto possível, que o virtual sujeito  
passivo da obrigação tributária possa se preparar para suportar o ônus de arcar com o 
respectivo pagamento.

Vale registrar, por relevante, a fundamentação do acórdão 
proferido,  no julgamento da  ADI 4661 MC / DF ;  Tribunal  Pleno, Rel.  Min.  MARCO 
AURÉLIO,  DJe  22/03/2012, em  cujo  âmbito  o  Supremo  Tribunal  Federal,  pôs  em 
destaque, no voto condutor do aresto, o princípio constitucional da anterioridade:

“O princípio da anterioridade representa garantia constitucional em favor do  
contribuinte perante o Poder Público, norma voltada a preservar a segurança  
e a possibilitar um mínimo de previsibilidade às relações jurídico-tributárias.  
Destina-se a assegurar o transcurso de lapso temporal razoável a fim de que  
o contribuinte possa elaborar novo planejamento e adequar-se à realidade  
tributária mais gravosa.”

No caso dos autos, a Impetrante sustenta que, ainda que 
se considere que a revogação da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
possa retroagir  em prejuízo  daqueles  que não eram parte  no  processo,  alterando as 
relações jurídicas já consolidadas, o ato coator não merece prevalecer porque, em tendo 
sido  o  ITBI  incidente  sobre  transações imobiliárias  em apreço objeto  de lançamentos 
devidamente notificados aos contribuintes no ano de 2014 e início do ano de 2015, não 
pode a fiscalização promover a alteração do lançamento para modificar os critérios de 
cálculo do tributo devido, salvo se caracterizada alguma dentre as hipóteses elencadas 
nos artigos 145 e 149 do Código Tributário Nacional.

Deveras,  tal  como  já  precedentemente  salientando,  a 
concessão de medida cautelar, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, 
para suspender a vigência e eficácia da norma impugnada, importa - considerado o efeito 
repristinatório  que lhe é inerente -  em restauração das normas estatais anteriormente 
revogadas pelo diploma normativo objeto do juízo de inconstitucionalidade.

Na  hipótese  dos  autos,  por  ocasião  do  lançamento 
original, o Município calculou o ITBI à alíquota de 2,5%, nos termos previstos no art. 8º, 
da  Lei  Municipal  5492/1988,  em  sua  redação  anterior  à  entrada  em  vigor  da  Lei  
10692/2013, cuja eficácia e aplicabilidade estava suspensa por força de medida cautelar 
concedida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

O lançamento tributário, por sua vez, reporta-se à data da 
ocorrência do fato ensejador da tributação, regendo-se pela lei então vigente, ainda que 
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posteriormente  modificada  ou  revogada  nos  exatos  termos  do  artigo  144,  do  Código 
Tributário Nacional, cuja redação é a seguinte:

“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da  
obrigação  e  rege-se  pela  lei  então  vigente,  ainda  que  posteriormente  
modificada ou revogada.”

Por  outro  lado,  a  Administração  Tributária  tem  o 
poder⁄dever de revisar de ofício o lançamento, devidamente notificado ao contribuinte, 
somente nas hipóteses enumeradas no artigo 145, do CTN, verbis:

“Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode  
ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - recurso de ofício;

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no  
artigo 149.

O  artigo  149,  do  referido  Código  Tributário  Nacional, 
enumera os casos em que se revela possível a  revisão de ofício do lançamento tributário, 
quais sejam:

“Art.  149.  O  lançamento  é  efetuado  e  revisto  de  ofício  pela  autoridade  
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e  
na forma da legislação tributária;
III  -  quando  a  pessoa  legalmente  obrigada,  embora  tenha  prestado 
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na  
forma da legislação tributária,  a  pedido de  esclarecimento formulado pela  
autoridade  administrativa,  recuse-se  a  prestá-lo  ou  não  o  preste  
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV  -  quando  se  comprove  falsidade,  erro  ou  omissão  quanto  a  qualquer  
elemento  definido  na  legislação  tributária  como  sendo  de  declaração  
obrigatória;
V  -  quando  se  comprove  omissão  ou  inexatidão,  por  parte  da  pessoa  
legalmente  obrigada,  no  exercício  da  atividade  a  que  se  refere  o  artigo  
seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro  
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício  
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII  - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por  
ocasião do lançamento anterior;
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IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta  
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade,  
de ato ou formalidade especial.”

Desta  forma,  a  revisão  do  lançamento  tributário,  como 
consectário do poder-dever de autotutela da Administração Tributária, somente pode ser 
exercido nas hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a 
constituição do crédito tributário.

No caso dos autos, o lançamento original amolda-se no 
disposto no caput do artigo 144, do Código Tributário Nacional, uma vez que a autoridade 
administrativa  procedeu  ao  lançamento  do  crédito  tributário,  utilizando  a  alíquota   de 
2,5%,  nos  termos  previstos  no  art.  8º,  da  Lei  Municipal  5492/1988,  em sua  redação 
anterior  à  entrada  em vigor  da  Lei  10692/2013,  cuja  eficácia  e  aplicabilidade  estava 
suspensa  por  força  de  medida  cautelar  concedida  nos  autos  da  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade.

Conseqüentemente,  no  caso  em  apreço,  não  se  faz 
presente nenhuma das hipóteses que autorizam a revisão do lançamento fiscal (CTN, art. 
149),  de sorte  que não pode a fiscalização,  após o encerramento de um ato jurídico 
perfeito, revisar e complementar o lançamento já efetuado fora das hipóteses elencadas 
no aludido artigo 149, do Código Tributário Nacional.

Defiro,  com  estas  considerações,  a  medida  liminar 
pleiteada na petição inicial  a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos valores 
exigidos pelo Município de Belo Horizonte dos inscritos da Impetrante a título de Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)  objeto de lançamentos complementares realizados 
para exigir a diferença entre a alíquota de 2,5% aplicada por ocasião dos lançamentos 
realizados no ano de 2014 e início do ano de 2015, com base na Lei do Município de Belo 
Horizonte n° 5.492/1988 e a alíquota de 3% prevista na Lei do Município de Belo Horizonte 
n°  10.692/2013,  determinando-se  à  d.  autoridade  coatora  que  se  abstenha  de  praticar 
quaisquer atos tendentes a exigir os respectivos valores dos inscritos da Impetrante.

Dê-se  vista  ao  representante  do  Ministério  Público 
Federal e, finalmente, venham-me conclusos os autos para sentença. 
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Publique-se.
Intime-se.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2015

JOÃO BATISTA RIBEIRO
        JUIZ FEDERAL 
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