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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA ____ VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL – TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE SÃO PAULO  

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFRESP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

62.635.990/0001-91, com sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4843 – 

Bairro Jardim Paulista – município de São Paulo – SP – CEP 01401-002 e 

SINDICATO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO - SINAFRESP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito 

no CNPJ sob o nº 59.948.034/0001-55, com sede na Avenida Maria Paula, 123, 

17º Andar, Centro, São Paulo, SP, CEP 01319-001, e-mail 

sinafresp@sinafresp.org.br, vêm, por meio de seus representantes legal, 

representados por seu advogado, com fundamento no artigo 5º, LXIX, da 

Constituição Federal de 1988 e Lei nº 12.016/09, impetrar 

 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 

Com pedido de liminar 

 

em face de ato comissivo e ilegal do SECRETÁRIO DA FAZENDA E 

PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ou quem lhe fizer as 

vezes, com endereço na Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 

– CNPJ: 46.377.222/0001-29,  pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. 
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EMENTA: 

MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO DA 

AUTORIDADE IMPETRADA. VIOLAÇÃO À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS -PR. 

VERBA DE BONIFICAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 

DESTINADA AOS AGENTES FISCAIS DE 

RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS E 

BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS COMO 

EXCEÇÕES QUALITATIVAS AO TETO DO 

SERVIÇO PÚBLICO NO PAÍS. 

ESPECIFICIDADES CONSTITUCIONAIS 

DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E 

EFICÁCIA DO ART. 7º, XI, DA CF. 

NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO É 

REMUNERATÓRIA, PORTANTO, NÃO 

ESTA ADSTRITA AO TETO. PEDIDO PARA 

QUE A VERBA DE BONIFICAÇÃO NÃO 

SEJA ADSTRITA A QUALQUER TETO 

REMUNERATÓRIO. SUCESSIVAMENTE, 

QUE A PR TENHA COMO LINHA DE 

CORTE APENAS A REMUNERAÇÃO DO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 

SUCESSIVAMENTE, QUE A PR TENHA 

COMO LINHA DE CORTE APENAS A 
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REMUNERAÇÃO DOS 

DESEMBARGADORES DO TJSP. 

 

 

DA LEGITIMIDADE DAS IMPETRANTES 

 

Trata-se de demanda por meio da qual as Impetrantes, 

entidades de classe representativas dos interesses comuns de seus associados e 

filiados, impetram após tentarem, em vão, solucionar o problema na via 

administrativa. 

Como pode ser observado nos respectivos estatutos, as 

entidades que integram o polo ativo da demanda são associação civil e sindicato 

profissional constituídos há mais de um ano, com plena legitimidade para 

representar seus membros em juízo. 

Ademais, a legitimidade ativa das impetrantes é alicerçada por 

norma estabelecida nos incisos LXX do artigo 5º e II do artigo 8º, ambos da 

Constituição Federal.  

Vejamos: 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 

1. "Nas ações coletivas propostas contra a União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

autarquias e fundações, a petição inicial deverá 

obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia 

da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da 
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relação nominal os seus associados e indicação dos 

respectivos endereços" (art. 2º-A da Lei 9.494/97). 2. 

Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra 

decisão monocrática proferida em sede de ação coletiva, é 

dispensada a juntada das peças obrigatórias previstas no 

art. 2ºA da Lei 9.494/97. Precedentes do STJ. 3. Os 

sindicatos e associações têm legitimidade para, na 

condição de substitutos processuais, ajuizarem ações 

na defesa do interesse de seus associados, 

independentemente de autorização expressa destes, 

tendo em vista que a Lei 9.494/97, ao fixar requisitos 

ao ajuizamento de demandas coletivas, não poderia 

se sobrepor à norma estabelecida nos incisos LXX do 

art. 5º e III do art. 8º da Constituição Federal. 

Precedentes da Primeira e Quinta Turmas do STJ. 4. 

Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, RESP 

866350/AL, Quinta Turma, Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, DJe de 01/9/2008). Grifo Nosso. 

Portanto, é evidente que ambas são legitimas para impetrar o 

presente Mandado de Segurança em defesa de seus representados. 

 

DOS FATOS 

 

Trata-se de Mandado de Segurança cujo objetivo é afastar a 

ilegalidade cometida pela autoridade impetrada, ao não cumprir os pagamentos 
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da Participação dos Resultados – PR, na integralidade aos seus servidores, 

violando assim direito líquido e certo destes. 

Devido a violação praticada, conforme documento anexo, foi 

apresentado Requerimento Administrativo para que a autoridade coatora se 

manifestasse a respeito da questão. No entanto, até o presente momento não 

ocorreu qualquer retorno sobre o assunto, o que enseja grave omissão da 

autoridade e tamanho desprezo com a categoria representada pela parte 

Impetrante. 

Nesse sentido, considerando a tentativa sem êxito no âmbito 

administrativo, não restou outra alternativa a não ser impetrar o presente 

Mandado de Segurança. 

 

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS NO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

Nessa linha, temos os dispositivos abaixo transcritos. Vejamos: 

Art. 26 da Lei Complementar nº 1.059/2008, 

“Art. 26. A Participação nos Resultados - PR, instituída 

nos termos do inciso II do artigo 1º desta lei 

complementar, constitui prestação pecuniária eventual, 

desvinculada da remuneração do Agente Fiscal de Rendas, 

que a perceberá de acordo com o cumprimento das metas 

fixadas pela Administração. 
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§ 1º - A Participação nos Resultados - PR não integra nem 

se incorpora à remuneração para nenhum efeito, e não 

será considerada para cálculo de qualquer vantagem 

pecuniária ou benefício. 

§ 2º - A Participação nos Resultados - PR não será 

considerada para fins de determinação do limite a que se 

refere o inciso XII do artigo 115 da Constituição 

Estadual.”  

E;  

Art. 2º da Lei Complementar nº 1.079/2008 

“Art. 2º. A Bonificação por Resultados - BR constitui, nos 

termos desta lei complementar, prestação pecuniária 

eventual, desvinculada dos vencimentos ou salário do 

servidor, que a perceberá de acordo com o cumprimento 

de metas fixadas pela Administração. 

§ 1º - A Bonificação por Resultados - BR não integra nem 

se incorpora aos vencimentos, salários, proventos ou 

pensões para nenhum efeito e não será considerada para 

cálculo de qualquer vantagem pecuniária ou benefício, não 

incidindo sobre a mesma os descontos previdenciários e 

de assistência médica. 

§ 2º - A Bonificação por Resultados - BR não será 

considerada para fins de determinação do limite a que se 

refere inciso XII do artigo 115 da Constituição Estadual.” 
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Ainda, art. 70 da Lei nº 13.457/2009 (na redação dada 

pela Lei 16.498/2017); 

“Art. 70. O juiz do Tribunal de Impostos e Taxas e o 

Representante Fiscal que atuem no Tribunal de Impostos 

e Taxas farão jus à ajuda de custo mensal, a título 

indenizatório, pelo exercício da função. 

(...) § 6º - A ajuda de custo de que trata este artigo, quando 

percebida por juiz que seja servidor público ou por 

Representante Fiscal, não será considerada para fins de 

determinação do limite a que se refere o inciso XII do 

artigo 115 da Constituição Estadual.”  

        Com isso, passa-se a análise da referida verba. 

Inicialmente nos cabe salientar que o próprio legislador paulista, 

sobre a Participação nos Resultados devida aos Agentes Fiscais de Rendas, e 

tão somente a esta categoria, considera que esta verba não ostenta caráter 

remuneratório. 

Idêntica conclusão se empresta à verba consignada no art. 2º, § 

2º, da Lei Complementar Estadual n. 1.079/2008, paga aos integrantes da 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, da Secretaria de Economia e 

Planejamento e das autarquias a elas vinculadas. 

Eis porque o seu pagamento, corretamente, não restou 

vinculado ao teto remuneratório do XII do artigo 115 da Constituição Estadual. 

Deveras, seja em sua redação vigente à época da instituição em 

lei da Participação nos Resultados ou da Bonificação por Resultados, seja em 

sua redação atual, a enumeração aberta de verbas consignadas no XII do artigo 
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115 da Constituição estadual apenas contempla pagamentos de cariz 

remuneratório. 

A expressão “outra espécie remuneratória”, ao lado de 

“remuneração”, “subsídio”, “proventos” e “pensões” não deixa qualquer 

margem para dúvidas. 

 Nestes termos, nenhum reproche merece a opção legislativa de 

manter o pagamento da Participação nos Resultados ou de Bonificação por 

Resultados, feito sempre em caráter eventual, porquanto sujeito a condições, 

alheado ao teto daqueles outros pagamentos habituais aos servidores públicos 

lato sensu. 

Apenas estes últimos, em razão da habitualidade que lhes 

marca, constituem juridicamente remuneração. Sob pena de interpretação 

extensiva, vedada pelo princípio da legalidade, nenhum alargamento do 

conceito de “remuneração”. 

Enquanto norma restritiva de direitos, o teto estipendial apenas 

contempla interpretação igualmente restrita. 

Em perfeita coerência normativa, por expressa disposição do 

art. 26, § 1º, da Lei Complementar Estadual n. 1.059/2008, tamanha a 

eventualidade com que ocorrem, porquanto dependem “do cumprimento das 

metas fixadas pela Administração” (art. 26, caput), bem se vê que os 

pagamentos: 

 são desvinculados da remuneração dos Agentes Fiscais 

de Rendas; 

 não integram o conceito de remuneração; 

 não se incorporam à remuneração para qualquer efeito; 
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 não repercutem sobre o cálculo de qualquer benefício ou 

vantagem pecuniária devidos à classe de servidores em 

tela. 

Com isso, as normas dos arts. 2º e 3º da Lei Complementar 

Estadual n. 1.079/2008, ao estruturar os pagamentos de Bonificação por 

Resultados. Veja-se: 

“Art. 2º. A Bonificação por Resultados - BR constitui, nos 

termos desta lei complementar, prestação pecuniária 

eventual, desvinculada dos vencimentos ou salário do 

servidor, que a perceberá de acordo com o cumprimento 

de metas fixadas pela Administração. 

§ 1º - A Bonificação por Resultados - BR não integra nem 

se incorpora aos vencimentos, salários, proventos ou 

pensões para nenhum efeito e não será considerada para 

cálculo de qualquer vantagem pecuniária ou benefício, não 

incidindo sobre a mesma os descontos previdenciários e 

de assistência médica. 

§ 2º - A Bonificação por Resultados - BR não será 

considerada para fins de determinação do limite a que se 

refere inciso XII do artigo 115 da Constituição Estadual.” 

“Art. 3º. A Bonificação por Resultados - BR será paga na 

proporção direta do cumprimento das metas definidas 

para a unidade administrativa onde o servidor estiver 

desempenhando suas funções, observados os artigos 8º, 9º 

e 10 desta lei complementar. 
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§ 1º - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, as 

unidades administrativas serão submetidas à avaliação 

destinada a apurar os resultados obtidos em cada período, 

de acordo com os indicadores referidos nos artigos 4º a 7º 

desta lei complementar. 

§ 2º - As metas a serem fixadas deverão evoluir 

positivamente em relação aos mesmos indicadores do 

período imediatamente anterior ao de sua definição, 

excluídas alterações de ordem conjuntural que 

independam da ação do Estado, na forma a ser 

disciplinada em resolução conjunta dos Secretários da 

Fazenda e de Economia e Planejamento, e portaria dos 

dirigentes das entidades vinculadas. 

§ 3º - A Bonificação por Resultados - BR poderá ser 

implantada de forma gradativa e setorialmente.” 

De se ver, esses pagamentos, de cunho premial, eventual e, 

portanto, não remuneratórios, também não se enquadrem no teto 

constitucional local, voltado precisamente a evitar privilégios odiosos, a título 

de remuneração. Nada além. 

Está-se diante de limite que não comporta flexibilizações, sob 

pena de restar enfraquecida a própria força estruturante da Constituição do 

Estado de São Paulo, em linha com a Constituição Federal, que, para além de 

não autorizar exegese ampliativa de seus conceitos, especialmente a partir da 

Emenda Constitucional n. 19/1998, reclama resultados interpretativos ciosos 

da eficiência de deve pautar a atuação da Administração Fazendária. 



FARÁG, FERREIRA & VIEIRA

ADVOGADAS E ADVOGADOS

 

 
 

Brasília/DF – São Paulo/SP – Rio de Janeiro/RJ – Cuiabá/MT 

www.farag.com.br – farag@farag.com.br 

 

O mérito administrativo, que motivou a opção do legislador 

paulista, ao editar o art. 1º, II, e o art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 

1.059/2008, com disposição em tudo análoga na Lei Complementar Estadual 

n. 1.079/2008 fica claro nas Informações prestadas, pelo Governador do 

Estado de São Paulo, em 21 de maio de 2018, nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 2042880- 46.2018.8.26.0000, verbis:  

“A instituição da ‘Participação nos Resultados – PR’ e da 

‘Bonificação por Resultados – BR’ insere-se em uma 

política ampla de gestão de pessoal vigente no Estado há 

uma década, tendo por escopo o alinhamento da atuação 

dos servidores à persecução de resultados almejados pela 

Administração, fixados e quantificados em indicadores e 

metas estabelecidos na forma prevista nas respectivas 

normas de regência.” 

Constituem os institutos da Participação nos Resultados e da 

Bonificação por Resultados prática de “Administração por objetivos”, como 

dito acima, consentânea com o princípio constitucional da eficiência que, como 

foi exposto pelo Governador do Estado de São Paulo, verbis: 

“(...) recomenda a adoção de práticas de gestão que 

contemplem a definição de metas e estímulos para realizá-

las, assim como a avaliação periódica da qualidade dos 

serviços públicos e do desempenho dos servidores, 

visando a obtenção dos melhores resultados suscetíveis de 

serem produzidos com o uso racional dos recursos 

disponíveis.” 
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A Participação nos Resultados dos fiscais paulistas não se 

constitui como espécie de remuneração, na medida que não é paga em função 

do tempo em que os Agentes Fiscais de Rendas estão efetivamente trabalhando 

ou, apenas, à disposição da Administração Fazendária Estadual, no curso das 

40 horas mínimas de carga horária de trabalho semanal, a que estão legalmente 

sujeitos, verbis: 

LC, 1.059/2008, “Art. 4º. O Agente Fiscal de Rendas 

sujeita-se à prestação de, no mínimo, 40 (quarenta) horas 

e, no máximo, 44 (quarenta e quatro) horas semanais de 

trabalho, bem assim, quando estabelecido, ao sistema de 

rodízio de períodos diurnos e noturnos, facultada a 

compensação de horários. 

Parágrafo único. O comparecimento ao trabalho será 

obrigatório aos sábados, domingos e feriados, quando 

houver escala de serviço, garantido o descanso semanal de 

24 (vinte e quatro) horas consecutivas.” 

Diversamente, o pagamento eventual de Participação nos 

Resultados e de Bonificação por Resultados fica a depender do alcance global 

de metas fixadas pela Administração Fazendária em dado exercício. Pode 

mesmo não ocorrer, a exemplo do que recentemente passou com a primeira 

verba em tela no exercício de 2016, tamanha a crise fiscal instalada no País. 

 No exercício em destaque, nos termos da Resolução SF n. 

33/2017, o valor do Índice de Cumprimento de Metas das Unidades da 

Administração Tributária – ICAT correspondeu a 0,00%. Veja-se: 

“Art. 1º. O valor do Índice de Cumprimento de Metas das 

Unidades da Administração Tributária - ICAT, relativo à 
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Participação nos Resultados - PR do período de avaliação 

anual encerrado em 31-12-2016, corresponde a 0,00%, 

sendo sua apuração consubstanciada na nota técnica anexa 

a esta resolução.” 

Apenas quando satisfeitos os objetivos almejados pela 

Administração Fazendária, quantificados com recurso a indicadores 

identificados ex ante, é que se poderá falar em direito subjetivo público dos 

Agentes Fiscais de Rendas do Estado à percepção dos pagamentos como 

Participação nos Resultados. 

Ele se verifica para fins de pagamento de Bonificação por 

Resultados, cujos critérios de pagamento foram exaustivamente fixados, pelo 

legislador, na Lei Complementar n. 1.079/2008, a saber: 

“Art. 4º. Para fins de determinação da Bonificação por 

Resultados - BR, a que se refere esta lei complementar, 

considera-se: 

I - indicador: 

a) global: índice utilizado para definir e medir o 

desempenho da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de 

Economia e Planejamento e das autarquias vinculadas; 

b) específico: índice utilizado para definir e medir o 

desempenho de uma ou mais unidades administrativas; 

II - meta: valor a ser alcançado em cada um dos 

indicadores, globais ou específicos, em determinado 

período de tempo; 
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III - índice de cumprimento de metas: a relação 

percentual estabelecida entre o valor efetivamente 

alcançado no processo de avaliação e a meta fixada; 

IV - índice agregado de cumprimento de metas: a 

consolidação dos índices de que trata o inciso III deste 

artigo, conforme critérios a serem estabelecidos por 

comissão intersecretarial, na forma do artigo 6º desta lei 

complementar, podendo ser adotados pesos diferentes 

para as diversas metas; (...)” 

 “Art. 5º. A avaliação a que se refere o § 1° do artigo 3° 

desta lei complementar será realizada com base em 

indicadores que deverão refletir a eficiência no uso de 

insumos, a adequação dos serviços prestados a padrões de 

qualidade e a mensuração do seu impacto para o cidadão. 

Parágrafo único - Os indicadores de que trata o caput 

deste artigo serão definidos para períodos determinados, 

observados os seguintes critérios: 

1 - alinhamento com os objetivos estratégicos das 

Secretarias da Fazenda e da Secretaria de Economia e 

Planejamento; 

2 - comparabilidade ao longo do tempo e entre os 

órgãos envolvidos; 3 - fácil compreensão e mensuração; 

4 -   apuração   mediante   informações   preexistentes,   

de   amplo   uso; 5 - publicidade e transparência na 

apuração.” 
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“Art. 6º. Os indicadores globais, seus critérios de 

apuração, avaliação e respectivas metas serão definidos 

por resolução conjunta dos Secretários da Casa Civil e de 

Gestão Pública, mediante proposta conjunta dos 

Secretários da Fazenda e de Economia e Planejamento. 

Parágrafo único - Os indicadores globais e metas das 

autarquias vinculadas serão apresentadas pelo respectivo 

dirigente ao Secretário de vinculação para o fim previsto 

no caput deste artigo.” 

“Art. 7º. Cabe aos Secretários da Fazenda e de Economia 

e Planejamento, no âmbito da respectiva Pasta, e aos 

dirigentes das autarquias vinculadas, no âmbito destas, 

definir indicadores específicos e respectivas metas para 

cada unidade administrativa. 

§ 1º - Os indicadores a que se refere o "caput" deste artigo 

deverão estar alinhados com os indicadores globais e 

respectivas metas. 

§ 2º - A apuração dos indicadores específicos será realizada 

por comissão, a ser instituída por: 

1 - resolução do Secretário, no âmbito da Secretaria da 

Fazenda; 

2 - portaria do respectivo dirigente, no âmbito de cada 

autarquia vinculada. 
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§ 3º - Dar-se-á ampla publicidade às informações utilizadas 

para a definição e apuração das metas referidas no caput 

deste artigo.” 

 “Art. 8º. A avaliação a que se refere o §1º do artigo 3º 

desta lei complementar será realizada em periodicidade 

não superior a um ano, sendo facultada a sua realização 

em períodos menores e distintos entre as unidades 

administrativas, quando for o caso. 

§ 1º - O período de avaliação será definido em conjunto 

pelos Secretários da Fazenda e de Economia e 

Planejamento, e pelos dirigentes das autarquias vinculadas. 

§ 2º - As regras para a interposição de recursos sobre os 

resultados alcançados pela unidade administrativa, seu 

julgamento e demais providências serão estabelecidas por 

resolução conjunta dos Secretários da Fazenda e de 

Economia e Planejamento, e por portaria dos respectivos 

dirigentes das autarquias vinculadas. 

§ 3º - Independente da periodicidade da avaliação relativa 

à Bonificação por Resultados - BR, as autoridades 

referidas no § 1º deste artigo poderão determinar 

avaliações de acompanhamento em períodos inferiores, 

para fins de ajuste ou correção de trajetória institucional.” 

Para fins de pagamento da Participação nos Resultado, 

referidos indicadores, critérios e metas são periodicamente eleitos pelo 

Secretário de Fazenda do Estado de São Paulo. Em regra – como enuncia o 
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próprio nome – e se relacionam aos resultados de arrecadação obtidos em cada 

exercício fiscal. 

Ilustrativamente, verifica-se que, para o exercício de 2015, os 

indicadores a serem observados pela Coordenadoria da Administração 

Tributária – CAT, com vistas ao pagamento de Participação nos Resultados 

foram veiculados no art. 1º da Resolução Conjunta CC/SG/SPG nº 03, a saber: 

a receita tributária (em valores correntes) e o índice de satisfação dos usuários 

externos dos serviços prestados. 

Em 2016, lado outro, a “Resolução Conjunta CC/SG/SPG n. 

1” suprimiu o mencionado critério do índice de satisfação dos usuários externos 

dos serviços prestados pela Administração Fazendária. Adotou, assim, como 

único critério, exclusivamente, a arrecadação tributária experimentada. E, para 

tanto, foi estipulada, como meta, a importância de R$ 155.607.350.658,06 no 

exercício. 

Como bem pontuado pelo Governador do Estado de São 

Paulo, a Participação nos Resultados e a Bonificação por Resultados “têm por 

escopo traduzir em pecúnia o valor que o Estado atribui ao resultado coletivo 

efetivamente alcançado.” 

A verba é coerente com o art. 7º, XI, da CF, abaixo transcrito, 

que exige a completa desvinculação entre participações nos resultados, de um 

lado, e remuneração, de outro. Eis o que precisamente se encontra posto no § 

1º do art. 26 da Lei Complementar n. 1.059/2008. 

“Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: (...) 
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XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada 

da remuneração, e, excepcionalmente, participação na 

gestão da empresa, conforme definido em lei;” 

No mesmo sentido, o art. 2º, caput, da Lei Complementar n. 

1.079/2008: 

“Art. 2º. A Bonificação por Resultados - BR constitui, nos 

termos desta lei complementar, prestação pecuniária 

eventual, desvinculada dos vencimentos ou salário do 

servidor, que a perceberá de acordo com o cumprimento 

de metas fixadas pela Administração.” 

O mero desempenho das atividades que lhes são 

institucionalmente designadas não garante, a um Agente Fiscal de Rendas ou a 

um servidor da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, o recebimento 

das verbas em referência. É necessário que a atuação conjunta de toda a classe 

tenha logrado alcançar as metas pré-fixadas pela Administração Fazendária. 

Não se está a tratar, por exemplo, de remuneração paga aos 

Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo com habitualidade, menos 

ainda em valor fixo. É o que se infere das Alegações Finais, apresentadas no 

âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2042880-46.2018.8.26.0000, 

pelos Consulentes, verbis: 

“(...) sem embargo da proficiente atuação dos agentes 

fiscais de renda, o desempenho das suas funções é 

insuficiente, só por si, para o cumprimento das metas em 

apreço. Afinal, o incremento da arrecadação dos tributos 

de competência do Estado é dependente e variável em 

razão de elementos alheios à vontade ou à atividade dos 
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agentes fiscais de renda, tais como (i) a situação econômica 

do País e a condição financeira dos contribuintes; 

(ii) a edição de normas concessivas de benefícios fiscais; 

(iii) a edição de normas redutoras das multas 

sancionatórias; e (iv) edição de normas de parcelamento.” 

Está-se diante de tertium genus, a merecer tratamento específico, 

sem que isto represente qualquer antinomia, relativamente ao teto 

remuneratório do art. 115, XII, da Constituição do Estado de São Paulo, ou 

mesmo do art. 37, XI, da Constituição Federal. Impõe-se, pois, no caso, recurso 

à técnica de distinguishing com o que restou decidido no Recurso 

Extraordinário n. 609.381/GO (Tema 480). 

Não por outra razão, o legislador do Estado de São Paulo, em 

perfeita coerência sistêmica, ocupou-se em excluir do conceito jurídico de 

remuneração, os pagamentos a título de Participação nos Resultados. Neste 

sentido, a redação do art. 15 da Lei Complementar n. 1.059/2008, verbis: 

“Art.  15.  A  remuneração  do  Agente  Fiscal  de  Rendas  

compreende:    

I - como parte fixa, o valor-base, expresso em quantidade 

de quotas, conforme o nível em que estiver enquadrado, 

constante do Anexo desta lei complementar; 

II - como parte variável: 

a) o prêmio de produtividade; 

b) outras que vierem a ser previstas em lei; III - como 

vantagens pecuniárias: 
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a) o adicional por tempo de serviço, de que trata o 

artigo 129, calculado à razão de 5% (cinco por cento) por 

qüinqüênio de serviço, sobre o valor da parte fixa, 

acrescido do prêmio de produtividade e do ‘pro labore’, 

observado o disposto no inciso XVI do artigo 115, ambos 

da Constituição Estadual; 

b) a sexta-parte, de que trata o artigo 129 da 

Constituição Estadual, calculada sobre o valor da parte 

fixa, acrescido do prêmio de produtividade, do ‘pro labore’ 

e do adicional por tempo de serviço; 

c) décimo terceiro salário; 

d) acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; 

e) ‘pro labore’; 

f) adicional de transporte como ajuda de custo para 

indenizar despesas de locomoção; 

g) verba indenizatória pelo exercício em unidades 

localizadas nas divisas do Estado; 

h) diárias; 

i) gratificação de representação, de que trata o inciso 

III do artigo 135  da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 

1968.”0 

Quanto ao disposto no artigo 70 da Lei nº 13.457/2009 (na 

redação dada pela Lei 16.498/2017), quanto ao pagamento de JETONS aos 

juízes do Tribunal de Impostos e Taxas do estado de São Paulo, outra sorte 
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também não terá o Estado, tendo em vista ser a natureza da verba, 

indenizatória, conforme expressamente trata o referido dispositivo legal. Nesse 

sentido vejamos o que diz o artigo 70 da Lei 13.457/2009:  

 “Art. 70. O juiz do Tribunal de Impostos e Taxas e o 

Representante Fiscal que atuem no Tribunal de Impostos e Taxas farão 

jus à ajuda de custo mensal, a título indenizatório, pelo exercício da 

função. 

(...) § 6º - A ajuda de custo de que trata este artigo, quando 

percebida por juiz que seja servidor público ou por Representante Fiscal, 

não será considerada para fins de determinação do limite a que se refere 

o inciso XII do artigo 115 da Constituição Estadual.” 

Ora, se a legislação é expressa quanto à verba atribuindo-lhe 

natureza indenizatória e, ainda, expressamente determina sua desconsideração 

no que concerne ao disposto no inciso XII do artigo 115 da Constituição 

Estadual, não há qualquer justificativa válida para que o pagamento não seja 

efetuado, restando evidente que a extraordinariedade da verba e sua natureza 

implicam na não aplicação da norma prevista no artigo 37, XI, da Constituição 

de 1988, ou no artigo 115, XII da Constituição Paulista. 

Nesse sentido se faz necessário transcrever o disposto no artigo 

37, XI, da Constituição Federal, uma vez que em referido dispositivo há a 

expressa exclusão quando às verbas com efeito indenizatório: 

 “Art. 37. 

 (...) 

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites 

remuneratórios de que trata o inciso XI do caput 
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deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório 

previstas em lei.” 

Como se vê, a norma Constitucional é clara, como também é o 

artigo 70 da Lei 13.457/2009, não sendo cabível, embora respeitável, a decisão 

tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, ignorando até mesmo os ditames e a vontade dos 

legisladores das Constituições, Estadual e Federal. 

Quanto aos juízes do TIT não podemos nos olvidar que a verba 

tem caráter indenizatório, primeiramente porque decorre das despesas e ônus , 

evidentemente atípicos, e decorrentes da própria natureza da função de julgador 

exercida pelo funcionário público no exercício das mesmas e, ainda a própria 

extraordinariedade das atividades daqueles servidores que exercem, diga-se, de 

forma transitória o cargo de Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas e 

absolutamente divergentes das atribuições decorrentes do cargo público 

anteriormente exercido. 

Nesse sentido abaixo segue a transcrição do artigo 63 da Lei nº 

13.457/2009, quanto ao mandato do Juiz do TIT. 

“Art. 63. Os juízes exercerão o mandato por período 

de 2 (dois) anos, que terá início em 1º de janeiro e 

término em 31 de dezembro dos anos 

correspondentes ao início e término do período da 

nomeação. 

§ 1º - As nomeações dos juízes serão processadas 

antes do final do período anterior, sendo permitida a 

recondução. 
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§ 2º - A distribuição dos juízes pelas Câmaras, no 

início de cada período, e as alterações em seu decurso 

serão feitas pelo Coordenador da Administração 

Tributária.” 

Ainda quanto a matéria e a decisão proferida pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, outro fato que chama atenção é que o próprio 

CNJ em análise de matéria análoga entendeu que a verba possui caráter 

indenizatório e, assim, seria seu pagamento devido, visto não estar sujeito ao 

teto Constitucional. 

Nesse sentido assim tratou o artigo 4º, III, da Resolução CNJ 

n. 14/2006: 

“Art. 4º Ficam excluídas da incidência do teto 

remuneratório constitucional as seguintes verbas:  

(...) 

III - de caráter eventual ou temporário: (...) 

d) gratificação do magistrado pelo exercício da função 

eleitoral, prevista nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.350, de 28 de dezembro de 

1991, na redação dada pela Lei nº 11.143, de 26 de julho de 2005.” 

 

Diante do acima posto, não há como proferir entendimento 

diverso no que concerne à natureza indenizatória das verbas aqui denominadas 

“jetons”,  ou seja, se indenizatória é a sua natureza a conclusão não pode ser 

outra senão a da legalidade/Constitucionalidade do pagamento, conforme 

previsto no artigo 70 da Lei n. 13.457/2009, para a compensação dos ônus e 

encargos advindos do exercício extraordinário de cargo, transitório, pelos 
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representantes dos Agentes Fiscais no Tribunal de Impostos e Taxas do Estado 

de São Paulo, (TIT). 

Nessa linha, temos que resta configurada a natureza NÃO 

REMUNERATÓRIA da PR como também da ajuda de custo (JETONS) 

devidos aos Juízes nomeados para o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado 

de São Paulo. 

 

DA ILEGALIDADE NO NÃO PAGAMENTO DA PR E DOS JETONS 

DA FORMA CORRETA 

 

Não atendem à diferenciação constitucional dos servidores 

fazendários (em distinguishing), expressa no art. 37, XXII e no art. 167, IV, 

ambos da CF, a forma que o Governo do Estado de São Paulo vem tratando o 

pagamento da PR. 

Idêntico raciocínio estende-se à Bonificação por Resultados, 

análoga ao primeiro instituto, consoante demonstrado. 

Nenhuma das fases da sucessão de regimes constitucionais que 

se voltaram à tutela dos limites de pagamentos ao funcionalismo público lato 

sensu ocupou-se de abarcar aquelas verbas despidas de fim remuneratório. 

A matéria, portanto, encontra-se submetida à discricionariedade 

das opções legislativas dos distintos entes federados, segundo as balizas 

Constitucionais que norteiam a Administração Pública Fazendária no art. 37, 

XXII e no art. 167, IV, ambos da CF. A partir do princípio da eficiência, 

justificam-se funcionalmente os pagamentos de Participação nos Resultados e 
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de Bonificação por Resultados, devido aos Agentes Fiscais de Rendas do 

Estado de São Paulo, visíveis ferramentas de “Administração por objetivos”. 

Neste particular, assentou-se que, apesar de o rol do art. 39, § 

3º, da Constituição de 1988, não fazer menção expressa ao inciso XI do art. 7º 

do mesmo diploma, que trata da participação nos lucros e resultados, como um 

direito dos servidores públicos, estipulação de semelhante direito, em âmbito 

local, não se encontra juridicamente vedada. É o caso do pagamento da 

Participação nos Lucros, instituído, no Estado de São Paulo, mediante lei 

expressa, a saber: art. 1º, II, e art. 26, ambos da Lei Complementar Estadual n. 

1.059/2008. 

Com efeito, a aparente omissão constitucional apenas retira a 

obrigatoriedade de instituição de programas de Participação nos Resultados 

pela União, os Estados, Distrito Federal e Municípios, de forma ampla e 

irrestrita para todos os seus respectivos servidores públicos. Nada além. 

Consoante esclarecido, não há que se impor tratamento jurídico 

uniforme e massificado para todos esses servidores públicos. A própria redação 

final do art. 39, § 3º, da Constituição de 1988 enuncia a possibilidade de 

discrímen entre eles. 

Importa que a diferença de tratamento esteja funcionalizada às 

peculiaridades de cada cargo, além de prevista em lei. 

E foi o Constituinte Reformador quem conferiu, em âmbito 

nacional e geral, vinculante de toda a federação, tratamento diferenciado à 

Administração Fazendária, com “precedência sobre demais setores 

administrativos”, e recursos em caráter prioritário, inclusive com vinculação de 

receitas de impostos, em exceção expressa à norma geral do art. 167, IV, da 
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Constituição de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 

42/2003. Veja-se: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (...) 

XVIII - a administração fazendária e seus servidores 

fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e 

jurisdição, precedência sobre os demais setores 

administrativos, na forma da lei; (...) 

XXII - as administrações tributárias da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades 

essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por 

servidores de carreiras específicas, terão recursos 

prioritários para a realização de suas atividades e atuarão 

de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de 

cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou 

convênio. 

“Art. 167. São vedados: 

(...) IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo 

ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da 

arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 

159, a destinação de recursos para as ações e serviços 

públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento 

do ensino e para realização de atividades da administração 
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tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 

198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às 

operações de crédito por antecipação de receita, previstas 

no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste 

artigo;” (g.n.). 

  

O tratamento diferenciado conferido à categoria dos 

integrantes da Administração Fazendária estadual, inclusive aqueles que não 

ocupam o cargo de Agentes Fiscais de Rendas, com pagamento de Participação 

nos Resultados, justifica-se constitucionalmente, ante a especificidade das 

importantes funções que desempenham, as quais são indispensáveis à regular 

arrecadação e administração dos valores necessários à escorreita manutenção 

do Estado de São Paulo 

O próprio Constituinte conferiu, pois, vinculante de toda a 

federação, tratamento diferenciado à Administração Fazendária. 

Reconheceu as suas atividades como essenciais, (i) ora 

conferindo-lhe “precedência sobre demais setores administrativos” (art. 37, 

XVIII, da CF), (ii) ora conferindo-lhe recursos em caráter prioritário (art. 37, 

XXII, da CF), (iii) inclusive com vinculação de receitas de impostos (art. 167, 

IV, da CF). Tudo a justificar a tutela jurídica diferenciada conferida, por lei, aos 

seus integrantes; especialmente quando orientadas à demanda por eficiência 

administrativa (art. 37, caput, e art. 39, § 7º, da CF; art. 35, II, e art.111, da CE). 

Nesta ordem de ideias, concluiu-se pela inaplicabilidade, ao 

caso examinado, da posição firmada, pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo 

do Recurso Extraordinário n. 609.381/GO, em sede de repercussão geral 

(Tema 480). 



FARÁG, FERREIRA & VIEIRA

ADVOGADAS E ADVOGADOS

 

 
 

Brasília/DF – São Paulo/SP – Rio de Janeiro/RJ – Cuiabá/MT 

www.farag.com.br – farag@farag.com.br 

 

É que este julgamento-paradigma disse respeito à submissão ao 

teto estipendial, previsto na Emenda Constitucional 41/2003, de verbas dotadas 

de natureza jurídica remuneratória, isto é, aquelas pagas com habitualidade e 

previsibilidade; o que não é o caso da Participação nos Resultados ou da 

Bonificação por Resultados. Sua força generalizante deverá ceder, caso a caso, 

ao exame de como se encontra posta, no plano infraconstitucional, a tutela 

jurídica de cada verba, devida aos servidores públicos lato sensu, independente 

do nomen iuris com que se apresentem. 

Não se empresta, também, o Acórdão paradigma à tutela das 

ajudas de custo em tela. Isto porque esta verba, devidamente prevista no art. 70 

Lei Estadual n. 13.457/2009, tem natureza jurídica de jetom. Volta-se, pois, a 

compensar a os encargos e ônus decorrentes da atuação extraordinária dos 

julgadores e Representantes Fiscais do TIT na relevante função pública que lhes 

é confiada em caráter temporário, isto é, propter laborem faciendo, em razão 

das condições excepcionais do cargo. 

A transitoriedade descaracteriza dito jetom como remuneração. 

Tanto é assim que sequer se incorpora ao vencimento do servidor, bem assim 

não gera direito subjetivo à continuidade de sua percepção. 

O caso é de pagamento excepcional, em tudo análogo ao que 

ocorre com o Poder Judiciário. Aproveita-o, pois, o tratamento que foi 

consignado na Resolução CNJ n. 14/2006, anteriormente referida, de modo 

que referido jetom não reste, indevidamente, submetido ao teto estipendial do 

serviço público no País. 

Sem este cuidado, restarão convalidadas interpretações 

extensivas, em excessivo controle, pelo Poder Judiciário, do mérito de opções 

legislativas hígidas, como é o caso daquela adotada pelo Estado de São Paulo, 
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orientada ao pagamento de Participação nos Resultados aos Agentes Fiscais 

integrantes de sua Fazenda Pública. Nisto, há visível risco de interferência e 

desequilíbrio entre os Poderes, com violação ao art. 3º da CF, o que não se pode 

admitir. 

Por isso, a posição da autoridade coatora deve ser revista e o 

pagamento deve ser realizado da forma correta. 

 

DA INTERRUPAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PARTICIPAÇÃO 

NOS RESULTADOS E JETONS INDEPENDENTE DO TETO 

CONSTITUCIONAL 

   Como bem referido pelo Mestre Heleno Torres em parecer sobre 

a matéria: 

“Não atendem à diferenciação constitucional dos servidores fazendários 

(em distinguishing), expressa no art. 37, XXII e no art. 167, IV, ambos 

da CF, as pretensões deduzidas, pela Procuradoria-Geral de Justiça do 

Estado de São Paulo, em âmbito da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 2042880- 46.2018.8.26.0000, com vistas à 

declaração de inconstitucionalidade do art. 26, § 2º, da Lei 

Complementar Estadual n. 1.059/20008, que trata da ausência de limites 

quantitativos em que poderá ser eventualmente paga, aos Agentes 

Fiscais de Rendas, verba denominada Participação nos Resultados.” 

  Quanto a matéria há que se ressaltar o fato de que a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade acima indicada se refere expressamente à natureza das 

verbas aqui tratadas, entretanto, não determina que as mesmas deixem de ser 

pagas para os agentes públicos que não tenham atingido o teto Constitucional, 
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sendo certo que na presente matéria o teto a ser aplicado é o do Ministro do 

Supremo Tribunal Federal.   

   Nesse sentido, mais uma vez chamamos os ensinamentos do 

Professor Heleno Torres que, assim dispôs sobre o assunto: 

“O próprio Constituinte conferiu, pois, vinculante de toda a federação, 

tratamento diferenciado à Administração Fazendária. Reconheceu as 

suas atividades como essenciais, (i) ora conferindo-lhe “precedência 

sobre demais setores administrativos” (art. 37, XVIII, da CF), (ii) ora 

conferindo-lhe recursos em caráter prioritário (art. 37, XXII, da CF), (iii) 

inclusive com vinculação de receitas de impostos (art. 167, IV, da CF). 

Tudo a justificar a tutela jurídica diferenciada conferida, por lei, aos seus 

integrantes; especialmente quando orientadas à demanda por eficiência 

administrativa (art. 37, caput, e art. 39, § 7º, da CF; art. 35, II, e art.111, 

da CE).” 

   Resta evidente que jamais poderia ter a Fazenda Pública 

interrompido os pagamentos referentes à PR e aos JETONS, independente da 

natureza a eles atribuídas. 

   Ou seja, mesmo se considerássemos os termos da Decisão Judicial 

proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade, o que se admite apenas por 

hipótese, não há qualquer elemento que nos leva a entender que nenhum 

pagamento seria devido, mas apenas que estes deveriam obedecer o Teto 

Constitucional previsto no artigo 37, XI da Constituição Federal, assim 

entendido para a hipótese aqui analisada como sendo o da remuneração do 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, entendimento advindo da natureza 

especializada dos cargos de Agente Fiscal de Rendas, Representantes Fiscais e 

Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. 
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    Observando o acima disposto, mesmo que consideremos a 

discussão pertinente à Ação Judicial acima indicada não há qualquer justificativa 

para que não seja efetuado o pagamento das referidas verbas quando as mesmas 

respeitem o teto Constitucional, como na hipótese se verificou. 

    Sendo assim, observa-se pelo acima exposto que, a uma, 

tanto a PLR quanto os JETONS não possuem natureza remuneratória, a duas, 

mesmo que assim fossem consideradas, o que se admite apenas por hipótese, 

não há motivo para o não pagamento respeitando-se o teto Constitucional, a 

três, a matéria tratada na Ação Direta de Inconstitucionalidade não veda o 

pagamento com respeito ao teto Constitucional, ou seja, a interrupção do 

pagamento se deu sem a observância dos termos da legislação aplicáveis à 

espécie, como também não observou os termos da própria ação judicial que 

embasou a decisão 

 

Nesse sentido recente decisão do STF assim determinou: 

ADI 6159 – AÇÃO DIRETA DE 

INCOSTITUCIONALIDADE “Decisão: O 

Tribunal, por maioria, julgou parcialmente 

procedente o pedido formulado na ação direta, 

de modo a conferir interpretação conforme a 

Constituição aos arts. 10, XII; 49, § 2º, V; 90-A e 

90-B da Lei Complementar Estadual nº 56/2005, 

e do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 

201/2014, ambas do Estado do Piauí, limitando 

o pagamento dos honorários sucumbenciais, 

somados as demais verbas remuneratórias, ao 
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teto constitucional do art. 37, XI, da CF e fixou 

a seguinte tese: “É constitucional o pagamento 

de honorários sucumbenciais aos advogados 

públicos, observando-se, porém, o limite 

remuneratório previsto no art. 37, XI, da 

Constituição”, nos termos do voto Relator, 

vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava 

procedente o pedido. Os Ministros Edson 

Fachin e Luiz Fux acompanharam o Relator 

com ressalvas. Falou, pelo amicus curiae, o Dr. 

Raimundo Cezar Britto Aragão. Não participou 

deste julgamento, por motivo de licença médica, 

o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão 

Virtual de 14.8.2020 a 21.8.2020.” 

    Ante ao exposto, necessário se faz seja imediatamente 

revista a posição tomada pelo Poder Público do Estado de São Paulo que, de 

forma ilegal e indevida interrompeu o pagamento da PR e dos JETONS com 

embasamento em decisão judicial, ainda não transitada em julgado, cuja 

discussão não se referiu ao pagamento das referidas verbas com respeito ao 

Teto Constitucional, assim considerado como a remuneração do Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, pois assim se entende como a equivalente à natureza 

das funções aqui tratadas. 

 

DA LIMINAR 



FARÁG, FERREIRA & VIEIRA

ADVOGADAS E ADVOGADOS

 

 
 

Brasília/DF – São Paulo/SP – Rio de Janeiro/RJ – Cuiabá/MT 

www.farag.com.br – farag@farag.com.br 

 

O fumus boni iuris resta demonstrado em razão do que foi trazido 

no presente writ, resta comprovado a ofensa ao direito dos representados 

pela parte Impetrante. 

O texto constitucional e as demais legislações aplicáveis a 

espécie são normas garantidoras e de observância obrigatória, sendo que 

qualquer ato tendente a mitigar o percebimento dos valores de forma devida, 

devem ser rechaçados pelo Judiciário. 

Por sua vez, o periculun in mora está evidenciado em razão de que 

os representados da Impetrante estão a iminência de sofrerem com os danos 

irreversíveis do corte dos pagamentos, ao passo que tais valores não será mais 

reavidos e a ilegalidade perpetrará de forma continua o âmbito financeiro dos 

prejudicados. 

Ademais, a concessão da medida liminar não acarreta prejuízo 

para a administração pública, podendo ser revista a qualquer momento. 

 

DOS PEDIDOS 

 

Diante de todo o exposto, requer: 

a) Que, independente da decisão final a ser proferida na Ação 

direta de Inconstitucionalidade acima especificada que seja 

deferida a liminar para determinar o pagamento da PR aos 

Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, com 

respeito ao Teto Constitucional, assim considerado, em 
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razão da natureza dos cargos exercidos, o da remuneração 

de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

b) Que, com supedâneo nas mesmas razões acima apontadas, 

seja deferida liminar para determinar o pagamento aos 

indicados para as funções de Representantes Fiscais e de 

Juízes do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São 

Paulo – TIT, os JETONS legalmente previstos, tendo como 

teto da remuneração de Ministro do Supremo Tribunal 

Federal; 

c) Caso ainda assim não entenda Vossa Excelência, que seja 

deferida liminar determinando o pagamento da PR e/ou os 

JETONS aos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São 

Paulo com a limitação apenas ao teto salarial dos 

Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo; 

d) Que seja notificada a autoridade coatora para prestar 

informações; 

e) Que seja intimada a pessoa jurídica interessada; 

f) Que seja ouvido o Ministério Público; 

g) Que seja julgado procedente o pedido para conceder a 

ordem, confirmando a liminar; 

h) A condenação em custas judiciais. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil de reais). 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

São Paulo/SP, 18 de dezembro de 2020.  
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THIAGO CARNEIRO ALVES 

OAB/SP 176.385 

 

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA 

OAB/DF 31.718 

OAB/SP 389.419 

 


