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Editorial

para nós mesmos e nos integrar a organizações que, ao lado do
Poder Público, desempenham as tarefas necessárias ao encontro
de um mundo melhor. Continuemos... Como membros da adminis-
tração pública; como cidadãos conscientes. Há trabalho para
todos. Não podemos parar.

Mariângela Sarrubbo
Subprocuradora Geral

da Assistência Judiciária
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Licitação e Contrato Administrativo –
Irregularidade decidida pelo Tribunal de Contas

Processo: SRHSO n. 6/2002

Interessado: Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo

Assunto: Licitação e contrato administrativo.
Irregularidade decidida pelo Tribunal
de Contas. Contrato firmado por so-
ciedade de economia mista. Entendi-
mento no âmbito da empresa de que
não há prejuízo a ser ressarcido e de
que não são cabíveis penalidades dis-
ciplinares. Invocação dos precedentes
Pareceres PA-3.

PARECER PA N. 227/2003

1. Vêm os presentes autos a esta Procura-
doria Administrativa por determinação da
Senhora Subprocuradora Geral do Estado para
que seja solucionada controvérsia criada no âm-
bito da Secretaria de Recursos Hídricos, Sanea-
mento e Obras.

2. Pelo que se apura do exame dos autos, o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo con-
siderou irregular licitação e conseqüente con-
trato firmado em 22 de janeiro de 1997 entre a
Sabesp e a empresa SCAVA Saneamento, Cons-
trução e Aluguel de Veículos e Máquinas Ltda.,
tendo por objeto a execução de obras de redes
coletoras de esgotos e interligações para coleta
de efluentes industriais de trinta e uma indús-
trias localizadas na Bacia TL, na área da Unida-
de de Negócio Leste (lote 2).

3. A decisão de irregularidade decorre do
fato de ter a Sabesp deixado expirar o prazo de
validade da proposta vencedora, para só então
firmar o contrato com a quinta colocada no
certame licitatório pelo seu próprio preço, muito
superior ao da melhor proposta.

4. Realizadas no âmbito da empresa esta-
tal as apurações necessárias para aferição das

responsabilidades e dos danos causados ao
erário, concluiu a Comissão de Sindicância não
haver prejuízo a ser recomposto aos cofres da
empresa e que não se cogita da aplicação de
penalidades na espécie porque eventuais
responsáveis ou já não mais compõem os
quadros da sociedade ou estariam acobertados
pelo “perdão tácito”, na forma reconhecida pela
Justiça do Trabalho. No mérito da irregularida-
de, sustenta que deixou de haver a equalização
do preço ofertado com o da proposta vencedora
porque o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), agente financiador, a isso se
opõe, utilizando-se da faculdade que lhe foi
outorgada pelo artigo 42, parágrafo 5º da Lei
n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Ademais, a
demora na tramitação do certame e efetivação
do contrato teria decorrido de acúmulo de
serviço enfrentado à época, na medida em que
estariam em curso inúmeras licitações.

5. Referida apuração, sem qualquer delibe-
ração das instâncias superiores da administração
da estatal, foi encaminhada pelo Senhor Chefe
de Gabinete da empresa à Secretaria de Recur-
sos Hídricos, Saneamento e Obras e ao Tribunal
de Contas. No âmbito daquela Corte, a Procu-
radoria da Fazenda exarou a manifestação
entendendo ser insuficiente a apuração reali-
zada, porque haveria um prejuízo a ser ressar-
cido de, no mínimo, R$ 1.272.035,87 (um mi-
lhão, duzentos e setenta e dois mil, trinta e cinco
reais e oitenta e sete centavos).

6. Restituídos os autos à Sabesp, com o Pa-
recer da Consultoria Jurídica da Pasta, reitera a
estatal seu entendimento, que restou endossado
pelo Senhor Secretário.

7. Criado o impasse, determinou-se a mani-
festação deste órgão opinativo.

É o relatório. Opino.

8. Nos últimos tempos, várias controvér-
sias têm sido trazidas a esta Procuradoria



192 B. Cent. Estud.B. Cent. Estud., São Paulo, 2929(2):191-206, mar./abr. 2005

Pareceres

Administrativa envolvendo a resistência à aplica-
ção da Resolução PGE n. 7, de 7 de fevereiro de
1996, notadamente no âmbito das empresas
estatais.

9. Apenas para citar alguns, os Pareceres
PA-3 ns. 439/90, 144/2000 e 207/2000 já trata-
ram dessa questão, assentando pontos apro-
vados pelo Senhor Procurador Geral do Estado
e que merecem ser lembrados antes do exame
específico do caso em questão.

10. No Parecer PA-3 n. 439/90, do ilustre
Procurador do Estado Antônio Joaquim Ferreira
Custódio, ficou aprovado o entendimento de
que a decisão do Tribunal de Contas que julga
irregular contrato administrativo não pode ser
revista pela Administração, devendo ser aco-
lhida como ato definitivo, obrigatório e insus-
cetível de questionamento administrativo.

11. Ocorre que, como expresso nos Pareceres
PA-3 ns. 144/2000 e 207/2000, entre outros,
isso não significa que pelo só fato de a Corte
de Contas, no exercício de sua competência
constitucional, ter apontado ser ilegal determi-
nada contratação, há necessária e automática
responsabilização no âmbito administrativo. Is-
so porque o apenamento das infrações disci-
plinares é competência da autoridade adminis-
trativa apontada pela lei, que pode, na situação
concreta examinada, reconhecer a existência de
uma cláusula excludente da responsabilidade.

12. Decorre do nosso sistema jurídico cons-
titucional que referida autoridade administrativa,
por não ter a disponibilidade sobre o interesse
público e por sujeitar-se ao império da lei, se
decidir ser hipótese de não cominação de pena-
lidades, deve motivar seu ato, além de sujeitar-
se ao controle judicial. Anote-se, ainda, que as
autoridades responsáveis direta ou indiretamente
pelas apurações e pelo arquivamento dos autos
são civil, penal e administrativamente responsá-
veis pelos atos praticados, sendo sua ação ou
omissão na apuração das responsabilidades
passíveis de tipificação de ilícitos penais e
administrativos.

13. Ademais, como assentado nos Pareceres
PA-3 citados, o órgão jurídico, no exercício do

poder de controle da legalidade dos atos admi-
nistrativos, pode e deve apontar eventuais fa-
lhas nas apurações realizadas, inclusive sugerin-
do diligências, se for o caso. A decisão última
sobre a penalização ou não dos agentes, no en-
tanto, é da autoridade que detém o poder dis-
ciplinar, nos termos da lei e que é por ela respon-
sável penal, civil e administrativamente.

14. A responsabilidade civil em decorrência
de irregularidade apontada pelo Tribunal de Con-
tas é questão que exige a caracterização de lesivi-
dade aos cofres públicos. A conduta ilícita deve
ser causadora de um dano ao erário. Sobre a ma-
téria, observa Maria Helena Diniz que “não pode
haver responsabilidade civil sem a existência de
um dano a um bem jurídico, sendo impres-
cindível a prova real e concreta dessa lesão”.1

15. Nesse sentido, a jurisprudência do Supe-
rior Tribunal de Justiça, como são exemplos os
REsp ns. 43.918-3/MS e 147.260/MG.

16. Mais recentemente, nos Pareceres PA
ns. 169/2003, 170/2003 e 173/2003, entre
outros, ainda em análise no âmbito da Procura-
doria Geral do Estado, enfrentou-se questio-
namento oriundo da Secretaria de Agricultura
e Abastecimento acerca da aplicação da
Resolução PGE-7 no âmbito das sociedades de
economia mista. Em síntese, discutiu-se nesses
processos a efetiva necessidade de realização
de procedimentos apuratórios das responsabi-
lidades no âmbito da empresa, tendo em vista
o regime celetista de seus servidores.

17. Nesses casos, concluiu-se inexistir óbice
à realização da sindicância averiguatória, na
forma preconizada pela Resolução PGE n. 7,
traçando-se limites, no entanto, à ingerência da
secretaria de vinculação da estatal nas decisões
por elas tomadas.

18. Com efeito. As empresas estatais são
criadas no contexto de um processo de descen-
tralização das atividades da Administração. As
entidades criadas com personalidade jurídica

1 Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro, São
Paulo: Saraiva, 1984, v. 7, p. 50.
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de direito privado gozam de poder de auto-
gestão, vinculando-se à Administração para fins
de controle de resultados. Nesse sentido o dis-
posto no artigo 5º do Decreto-Lei Complementar
estadual n. 7, de 6 de novembro de 1969.

19. Ademais, essas empresas estatais, na for-
ma de sociedades anônimas, sujeitam-se às dis-
posições da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro
de 1976. Nos termos da legislação societária,
os dirigentes, eleitos pelos acionistas, têm dever
de diligência na condução dos negócios da so-
ciedade, sendo responsáveis pelos prejuízos que
causarem quando procederem, “dentro de suas
atribuições ou poderes, com culpa ou dolo” (art.
158, inc. I) ou com “violação da lei ou do
estatuto” (art. 158, II).

20. Nos termos da lei, “compete à compa-
nhia, mediante prévia deliberação da assem-
bléia-geral, a ação de responsabilidade civil
contra o administrador, pelos prejuízos causados
ao seu patrimônio” (art. 159, caput da Lei
n. 6.404/76). Qualquer acionista poderá promo-
ver a ação, se não for proposta no prazo de três
meses da deliberação da assembléia-geral (art.
159, § 3º). Se referida decisão for pelo não ajui-
zamento da demanda, a ação poderá ser propos-
ta por acionistas que representem pelo menos
5% do capital social (art. 159, § 4º).

21. Se assim é, na omissão dos dirigentes
das empresas estatais pode o Estado, na quali-
dade de acionista majoritário, adotar as provi-
dências pertinentes para garantir a preservação
dos recursos públicos investidos, destituindo,
na conformidade das regras estatutárias, os di-
rigentes das empresas e empreendendo as ações
de responsabilização civil pertinentes, na omis-
são das providências que podem e devem ser
adotadas pela própria entidade lesada.

22. Assentados todos esses pressupostos,
passa-se a tecer considerações específicas sobre
a situação concreta dos autos.

23. Decidida a irregularidade pela Corte de
Contas, Comissão de Sindicância instaurada no
âmbito da Sabesp, ao lado de tecer considera-
ções de mérito acerca da regularidade do

procedimento que foi impugnado, ressuscitan-
do discussão que não mais tem cabimento por-
que exaurida a questão no âmbito próprio do
Tribunal de Contas, e sem apontar concreta-
mente qualquer responsável pela morosidade
na contratação, afirmou, em síntese:

(a) inexistir prejuízo ao erário porque a con-
tratação foi realizada pelo valor de
R$ 1.903.912,00. Esse montante, embora
superior à proposta então declarada vencedora
(R$  631.876,13) é inferior ao valor estimado
pela Sabesp para a contratação, que atingia o
montante de R$ 2.798.189,13. Ademais, os
estudos realizados pela Comissão, na tentativa
de apurar o custo efetivo da obra, retroagindo
os valores à data do ajuste, concluíram não ter
havido superfaturamento, a caracterizar eventual
dano ao erário.

(b) não seria cabível a cominação de qual-
quer penalidade porque os eventuais respon-
sáveis ou já teriam se desligado da empresa ou
teriam sido acobertados pelo perdão tácito.
Nesse sentido, junta parecer do órgão jurídico
da estatal que, colacionando decisões da Justiça
do Trabalho, sustenta ser necessária a imedia-
tidade na punição de servidores celetistas. Sen-
do os fatos descritos como irregulares datados
de 1996, não haveria possibilidade de apena-
mento, na visão da empresa.

24. A caracterização da efetiva existência de
prejuízo a ser indenizado é questão de difícil
solução, que não pode ser tratada com a aparen-
te simplicidade que decorreria de mera operação
aritmética. Os estudos técnicos juntados pela Co-
missão apontam que o valor contratado é justo,
não havendo dano a ser indenizado. A conclusão
de existência de efetivo prejuízo exigiria o exame
da consistência dos valores ali apontados, o que
pressupõe conhecimentos técnicos que fogem à
especialidade desta parecerista.

25. A dúvida que subsiste, no entanto, de-
corre do fato de as conclusões de inexistência
de prejuízo estarem calcadas nos valores co-
lhidos no banco de preços mantido pela Sabesp.
O banco de preços mantido pela empresa à época
da licitação em foco foi alvo de questionamentos
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pelo Tribunal de Contas. Tanto assim é que
aquela Corte, no âmbito do Processo TC
n. 11.251/026/97, que serviu de paradigma para
os processos subseqüentes, recomendou à
Sabesp que revisse seu banco de preços (que
serviu de base para o valor estimado da con-
tratação), porque era reiterada a disparidade ex-
cessiva entre os valores-parâmetro e os que de-
corriam do procedimento licitatório.

26. Se os preços ofertados pelas licitantes,
abaixo dos valores básicos do banco de preços,
eram inexeqüíveis, como aventado nos autos,
caberia à entidade a demonstração dessa incon-
sistência, com a conseqüente desclassificação
das propostas, se o caso.

27. Em suma, a efetiva existência de prejuízo
no caso concreto, pressuposto para o sucesso
de eventual demanda que possa vir a ser ajui-
zada, é matéria de prova, a ser objeto de consi-
deração por órgãos técnicos competentes.

28. O segundo aspecto que merece conside-
ração diz respeito à eventual caracterização de
“perdão tácito”, dado o tempo decorrido entre
os atos irregulares e eventual decisão punitiva.

29. A questão foi objeto da análise da Asses-
soria Jurídica da empresa, tendo sido exarado
parecer que cita ampla jurisprudência tra-
balhista.

30. Se acolhida sem qualquer ressalva a tese
defendida nesse parecer, a conclusão lógica
decorrente é que nenhum ato que tenha dado
origem a decisão condenatória do Tribunal de
Contas ensejaria punição administrativa aos
servidores celetistas.

31. A dinâmica própria da análise dos pro-
cessos pela Corte de Contas, que pressupõe o
prévio término do processamento da licitação
e celebração do contrato, somado à tramitação
natural do feito pelas diferentes instâncias do
órgão e à natural concessão de prazos para
exercício do direito ao contraditório e ampla
defesa por parte do contratante, pressupõe largo
transcurso de tempo, o que inviabilizaria total-
mente qualquer cominação de penalidade.

32. Essa realidade torna necessário um exer-
cício exegético para que ao princípio da ime-
diatidade seja dada uma interpretação que pre-
serve a efetividade do dever-poder punitivo atri-
buído à Administração Pública. Qualquer in-
conformismo daquele que vier a ser apenado
com base nessa interpretação poderá ser sub-
metido à Justiça Trabalhista, para que a juris-
prudência se construa sobre a realidade fática
específica.

33. O perdão tácito é figura de assento dou-
trinário que restou acolhida pelos tribunais
trabalhistas, a partir do entendimento de que a
falta deve ser punida tão logo seja conhecida,
sob pena de entender-se que a conduta gravosa
foi perdoada pelo empregador.

34. É pressuposto lógico necessário da apli-
cação da figura, no entanto, que o empregador
tenha conhecimento do ato cometido pelo
servidor em toda a sua extensão. Assim, é pre-
ciso que a Administração conheça a existência
do ato e saiba que o mesmo foi qualificado
como irregular, porque violador do ordena-
mento jurídico.

35. Até a decisão final do Tribunal de Contas
declarando a ilegalidade do ajuste, militava a
favor do ato atacado presunção de legalidade.
Com a decisão, passa a Administração a ter
elementos para voltar-se contra os responsáveis
pelos atos impugnados. Antes de conhecer o
Poder Público que a conduta funcional carac-
teriza falta administrativa, não se pode cogitar
da existência de perdão tácito.

36. Nessa linha de raciocínio, é copiosa a ju-
risprudência do Tribunal Superior do Trabalho
no sentido de reconhecer que não há caracteri-
zação de perdão tácito se o empregador, pelo
gigantismo próprio de suas estruturas ou em de-
corrência da necessária observância de normas
procedimentais que lhe são peculiares, levar
tempo maior para aplicar a sanção pertinente.

Nessa linha, anotem-se os seguintes julgados:

“Não configura o perdão tácito a inexis-
tência de instantaneidade entre a falta, a
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sua apuração e a aplicação da punição,
quando demonstrado nos autos que a de-
mora da imposição da pena deveu-se em
razão da gigantesca organização funcio-
nal da empresa .” (TST – 2ª T., RR
n. 23.729, Rel. Min. Ney Doyle, DJU ,
de 28.2.1992).

“Considerando que a justa causa constitui
modalidade extrema de punição do ato
faltoso, atrelada à natural burocracia da
Administração Pública, em todos os
âmbitos, não há que se falar em perdão
tácito, quando medeia um lapso de vários
meses entre a falta grave e a punição
levada a efeito, apenas pela demora na
sua apuração, em se tratando de um
órgão público de expressão nacional
como o INAMPS, com uma adminis-
tração complexa.” (TST – 3ª T., RR
109.361, rel. Min. Roberto Della Manna,
DJU, de 2.8.1996).

“Não se configura perdão tácito, a afastar
a demissão por justa causa, quando, por
ser a empresa de grande porte , existir um
interregno temporal entre a data da
demissão e a da falta grave, em função
de tramitação elastecida de processo dis-
ciplinar interno, instaurado imediata-
mente após o conhecimento do fato.”
(TST – 5ª T., RR n. 276.689, Rel. Min.
Armando de Brito, DJU, de 31.10.1997).

“A ausência de imediatidade entre o co-
metimento da falta e a efetiva punição
do empregado, em empresas de grande
porte , não caracteriza o perdão tácito,
uma vez que nos casos de irregularidades
graves praticadas por funcionários
destas, até mesmo para evitar injustiças,
faz-se necessária a apuração profunda
e criteriosa dos fatos.” (TST – 1ª T., RR
n. 218.340, Rel. Min. Lourenço Prado,
DJU, de 7.8.1998).

“Não se configura perdão tácito, a afastar
a demissão por justa causa, o lapso de
tempo entre a data da demissão e a da
falta grave, já que a reclamada, por ser
empresa pública, instaurou sindicância
para apuração da falta cometida e

efetivação da dispensa por justa causa.
O perdão tácito poderia ser presumido ca-
so ocorresse a falta de interesse em apurar
a existência ou não da justa causa, ou se-
ja, se a reclamada deixasse de apurá-la,
o que não restou configurado nestes au-
tos.” (TST – 5ª T., RR 529.199, Rel. Juiz
convocado João Ghisleni Filho, DJU, de
14.3.2003).

38. Ademais, reconhece a jurisprudência que
a aferição da existência ou não do perdão tácito
depende da análise da situação concreta, não
podendo ser considerada em tese. Nesse senti-
do, anotem-se os seguintes julgados do Tribunal
Superior do Trabalho:

“Não viola o princípio da imediatidade o
fato de a empresa, logo após tomar conhe-
cimento da conclusão da sindicância não
punir desde logo o empregado, pois nas
grandes organizações empresariais torna-
se difícil avaliar e aplicar a sanção, diante
do teor de burocracia que a envolve.
Ademais, o tempo gasto para a verifica-
ção variará de acordo com a complexi-
dade de cada caso, não se podendo fixar
em um dia, quinze dias, um mês, ou mais.
O perdão tácito poder-se-ia presumir-se
caso ocorresse a ruptura em solucionar a
existência ou não da justa causa, ou seja,
se a empresa, por desleixo, deixasse de
apurá-la.” (TST – 3ª T., RR n. 459.632,
Rel. Juiz Lucas Kontoyanis, DJU , de
17.9.1999).

“(...) a fim de caracterizar o perdão tácito,
como pretende o recorrente, pois o tempo
gasto para a verificação variará de acordo
com a complexidade de cada caso, não
podendo ser fixado em razão de dias ou
meses. O perdão tácito poderia ser presu-
mido caso ocorresse falta de interesse em
apurar a existência ou não da justa causa,
ou seja, se a empresa, deixasse de apurá-
la (...).” (TST – 1ª T., RR n. 457.671, Rel.
Juíza convocada Maria de Lourdes
Sallaberry, DJU, de 30.5.2003).

“A ausência de imediatidade entre o ato
faltoso e a resolução do contrato de
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trabalho por justa causa, em empresas de
grande porte, como é o caso da reclamada,
não caracteriza o perdão tácito, em face
da exigência de cumprimento dos proce-
dimentos administrativos previstos em
norma da empresa, que se revestem de
natureza complexa, pois não admitem so-
lução instantânea, bem como na necessi-
dade de apuração da extensão do dano
praticado pelo empregado e na possibili-
dade da reparação dos prejuízos (...). No
próprio interesse do empregado, a inves-
tigação criteriosa e refletida do emprega-
dor, com a apreciação em concreto da falta,
desde que evidenciada inequivocamente
a intenção de apurar e punir, não enseja o
decreto do perdão tácito, já que inexiste
critério de tempo definido em lei para esse
fim, que se revela jungido ao prudente arbí-
trio do juiz, quando trazida a juízo.” (TST
– 1ª T. RR n. 385.779, Juiz convocado
Vieira de Mello Filho, DJU, de 7.6.2002).

39. Sobre esse mesmo aspecto do tema, o
RR n. 385.779, trazendo o ensinamento doutri-
nário de Délio Maranhão2, assinala também que
“uma falta conhecida e não punida entende-se
perdoada. Mas essa imediação entre o ato fal-
toso e a resolução do contrato não significa
que deva seguir-se, sempre, na frase de Evaristo
de Moraes Filho, ‘a ferro e fogo, a critério de
demissão imediata, repentina, brusca’. No inte-
resse do próprio empregado, não há como negar
ao empregador o direito de refletir antes de agir,
tanto mais quando, como se disse, a falta deve
ser apreciada in concreto. Esse prazo de veri-
ficação preliminar da gravidade da falta não
pode ser estabelecido rigidamente. Varia em
cada caso, dependendo inclusive das dimensões
e do grau de complexidade da organização
interna de cada empresa. É matéria que deve
ficar entregue ao prudente arbítrio do juiz”.

40. Por fim, ressalta a jurisprudência da mais
alta Corte Trabalhista do país que não se pode
cogitar da existência de perdão tácito antes de
conhecer o empregador a extensão da falta co-
metida. Nesse sentido, é significativa a decisão:

“Não há falar-se em perdão tácito quando
a falta ensejadora da justa causa embora
antiga, somente foi descoberta posterior-
mente pelo empregador, que imediata-
mente procedeu à dispensa do emprega-
do.” (TST – RR n. 329.751, 2ª T., DJU,
de 18.2.2000).

41. É de se concluir, no que se refere à alegada
impossibilidade de cominação de penalidade em
função da existência de perdão tácito, que a ques-
tão não se reveste da simplicidade que poderia
parecer, a partir da singela invocação do princípio
da imediatidade. A situação concreta que decorre
das faltas administrativas configuradas a partir
das irregularidades constatadas pelo Tribunal de
Contas pode vir a ensejar a cominação das san-
ções administrativas pertinentes, afastando-se a
caracterização do perdão tácito.

42. De todo o exposto decorre, com o devido
respeito e reconhecimento às instâncias apura-
tórias da empresa, que os trabalhos realizados
não foram conclusivos, porque não foram apon-
tados os agentes responsáveis pelos atos irregu-
lares, individualizando-se as responsabilidades,
ou apontando-se a configuração de cláusula
excludente da responsabilidade administrativa.

43. Ademais, não se conhece qual a avalia-
ção que a alta direção da empresa fez do rela-
tório da Comissão de Sindicância, na medida
em que nada consta a esse respeito no processo.

44. É importante, para delimitar eventual
responsabilidade por omissão, se for o caso, que
haja expressa manifestação dos órgãos decisórios
da estatal, que não deve simplesmente se limitar
a encaminhar o relatório de apuração, deixando
de adotar providências que, como assentado
anteriormente, são de sua responsabilidade.

45. Por todo o exposto, com essas conside-
rações de ordem geral, propõe-se que a questão
seja alvo de novos estudos no âmbito da Sabesp
e da Secretaria de origem.

É o parecer, sub censura.

São Paulo, 21 de julho de 2003

DORA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS
Procuradora do Estado

2 Délio Maranhão, Instituições de direito do trabalho, v. 1,
p. 581-582.
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De acordo com o Parecer PA n. 227/2003,
por seus sólidos fundamentos jurídicos.

Transmitam-se os autos à elevada consi-
deração da Subprocuradora Geral do Estado –
Consultoria.

PA, em 22 de julho de 2003

MARIA TERESA GHIRARDI
MASCARENHAS NEVES
Procuradora do Estado – Chefe da
Procuradoria Administrativa

___________________

Cuida-se de sindicância realizada pela Sabesp,
em decorrência de decisão do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, que julgou irregular
licitação realizada no âmbito da Sabesp e o
contrato conseqüentemente celebrado.

A referida apuração concluiu pela inexis-
tência de prejuízo ao erário, deixando de iden-
tificar os eventuais responsáveis, sob o argu-
mento de que já não mais integram os quadros
da sociedade ou teriam se beneficiado do
“perdão tácito”, posicionamento respaldado pe-
la empresa, mesmo após nova manifestação
adversa da Corte de Contas.

Ouvida a douta Procuradoria Administrativa,
sobreveio o Parecer PA n. 227/2003, que re-
portou-se ao entendimento reiteradamente ex-
ternado pela Especializada, de que a decisão do
Tribunal de Contas que julga irregular contrato
administrativo não pode ser revista pela adminis-
tração, devendo ser acolhida como ato definitivo,
obrigatório e insuscetível de questionamento
administrativo.

Com base na Lei n. 6.404, de 15.12.1976, o
parecer destacou a responsabilidade dos diri-
gentes das estatais e as medidas que deve o Es-
tado adotar, no caso de omissão.

Quanto à hipótese concreta examinada, o
parecer, destacando o questionamento do Tri-
bunal de Contas sobre o banco de preços man-
tido pela Sabesp à época da licitação em apreço,

aduziu que a caracterização da efetiva existência
de prejuízo, requisito necessário ao sucesso de
eventual demanda que possa vir a ser ajuizada,
é matéria de prova que deve ser objeto de
consideração por órgãos técnicos competentes.

Além disso, o parecer acusou omissão da
Comissão Sindicante da Sabesp, ao deixar de
individualizar as responsabilidades, e sustentou,
apoiando-se em copiosa jurisprudência, a invia-
bilidade da aplicação da figura do “perdão táci-
to“ antes de o empregador conhecer a existência
da falta e sua extensão.

Finalizando, o parecer ressaltou a necessi-
dade de expressa manifestação dos órgãos de-
cisórios da estatal, que não devem limitar-se a
encaminhar o relatório de apuração e devem
adotar providências de sua responsabilidade.

Concordando com o Parecer PA n. 227/2003,
endossado pela Chefia da Procuradoria Admi-
nistrativa, submeto a matéria à superior apre-
ciação do Senhor Procurador Geral do Estado,
com proposta de aprovação.

Subg. Cons., 20 de novembro de 2003

ANA MARIA OLIVEIRA
DE TOLEDO RINALDI
Subprocuradora Geral do Estado

___________________

Nos termos da manifestação da Subprocura-
doria Geral do Estado – Área de Consultoria,
aprovo o Parecer PA n. 227/2003.

Encaminhe-se cópia do aludido parecer a to-
das as unidades da Procuradoria Geral do Es-
tado e devolvam-se os autos à Secretaria de
Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, por
intermédio da Consultoria Jurídica da Secretaria
de Economia e Planejamento, para adoção das
providências de sua alçada.

GPG, 20 de novembro de 2003

ELIVAL DA SILVA RAMOS
Procurador Geral do Estado
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Processo PGE n. 150/2004

Assunto: Consulta visando ao estabelecimento
de normas gerais e de padronização
dos procedimentos para toda a Admi-
nistração Pública.

PARECER GPG N. 8/2004

Ementa: Licitação. Sanções. Registro ca-
dastral. Cadastro único de fornecedores,
para a Administração direta e indireta do
Estado. Possibilidade. Abrangência dos
efeitos da sanção de suspensão tempo-
rária de participação em licitação e impe-
dimento para contratar com a Adminis-
tração (art. 87, inc. III, Lei federal
n. 8.666/93): os órgãos e entidades da
Administração Pública direta e indireta
do Estado. Competência para aplicação
da sanção de impedimento para contratar
e licitar com o Estado por até cinco anos
(art. 7º, Lei federal n. 10.520/2002): do
Governador, passível de delegação.
Abrangência: órgãos e entidades da
Administração direta e indireta do Estado.

1. Trata-se de consulta formulada pelo Coor-
denador do Sistema Estratégico de Informações
da Casa Civil, quanto:

(a) à legalidade de implementação de ca-
dastro único de fornecedores para a Admi-
nistração Pública direta e indireta do Estado de
São Paulo e

(b) à abrangência das sanções administra-
tivas postas nos incisos III e IV do artigo 87 da
Lei n. 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei
n. 10.520/2002.

Licitação. Sanções. Registro Cadastral.
Consulta Visando ao Estabelecimento de Normas
Gerais e de Padronização dos Procedimentos para

toda a Administração Pública
2. Esclarece que a proposta advém de

estudos realizados por integrantes do Grupo
Técnico instituído pelo Comitê de Qualidade
de Gestão Pública (CQGP), com o objetivo de
“promover estudos visando à ampliação e
integração dos sistemas eletrônicos de compras
e à padronização dos procedimentos relativos
à aquisição de bens e serviços”.

3. O anexo acostado à fl. informa que o
CAUFESP – Cadastro Unificado de Fornecedo-
res do Estado de São Paulo será um sistema
eletrônico de informações, por meio do qual
serão registradas as condições de habilitação
dos fornecedores de bens e serviços no âmbito
da Administração Pública estadual direta,
autárquica, fundacional e das sociedades de
economia mista. O procedimento será comum
a todos os envolvidos e a apresentação dos
documentos e o registro perante qualquer órgão
ou entidade da Administração estadual impli-
cará a inclusão automática no cadastro de todos,
ou seja, no Cadastro Unificado do Estado.

É o relatório.

4. O registro cadastral constitui uma espécie
de “pré-qualificação” de fornecedores, em que
os interessados em contratar com a Adminis-
tração apresentam previamente os documentos
comprobatórios de sua habilitação jurídica,
qualificação técnica e econômica e regulari-
dade fiscal, conforme exigido dentre os ele-
mentos relacionados nos artigos 28 a 31 de Lei
federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, fican-
do, por essa razão, desobrigados de fazê-lo em
cada licitação.

5. O cadastramento de fornecedores de bens
e serviços para a Administração Pública é
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procedimento previsto nos artigos 34 a 37 da
Lei n. 8.666/93, mediante o qual órgãos e enti-
dades públicos registram em seus assentamen-
tos as condições de habilitação para contratar
com o Poder Público que lhes forem informadas
e comprovadas. Nos termos do parágrafo 2º do
artigo 34 do diploma legal retro citado, as
unidades administrativas podem fazer uso de
registros cadastrais de outros órgãos ou enti-
dades da Administração Pública.

6. Assim, não vislumbro óbices jurídicos à
instituição de cadastro único de fornecedores
para uso dos órgãos e entidades da Adminis-
tração Pública direta e indireta estadual, melhor
dizendo, um cadastro integrado, posto que,
como informado à fl., os interessados poderão
registrar-se perante qualquer deles, na forma
estabelecida em regulamento, que manterá as
informações atualizadas e disponíveis para as
demais unidades administrativas estaduais pro-
motoras de licitação.

7. A medida racionalizará o procedimento
de cadastro de fornecedores, agilizará o anda-
mento das licitações e modernizará registro e
consultas, universalizando o acesso à informa-
ção, de sorte que está adequada aos princípios
que regem a atividade da Administração Pú-
blica, especialmente, os da eficiência, razoabili-
dade, impessoalidade, economicidade e inte-
resse público.

8. O Cadastro Único (ou Unificado ou Inte-
grado) de Fornecedores do Estado deverá ser
instituído mediante decreto (art. 15, Lei estadual
n. 10.177/98), que regulamentará o procedi-
mento a ser adotado pelas unidades promotoras
de licitação, visando ao registro das condições
de habilitação dos interessados em contratar
com o Poder Público.

9. A imposição do procedimento às entida-
des da Administração indireta não afronta a
autonomia técnica, administrativa e financeira
destas 1 porque, nos termos do Decreto-Lei

Complementar estadual n. 7, de 6.11.1969, que
dispõe sobre as entidades descentralizadas, todas
estão submetidas à política governamental.

10. Veja-se2 que os regulamentos e regimen-
tos das autarquias estão sujeitos à aprovação
do Governador, a quem compete também no-
mear e exonerar o dirigente e os membros dos
respectivos Conselhos Consultivo e Delibera-
tivo. Os estatutos das fundações e empresas
públicas são elaborados pelo Poder Executivo
e devem conter preceito que subordine ao
Governador a indicação de seus conselheiros e
os planos e programas de trabalho, com os
respectivos orçamentos (art. 22 c.c.o art. 19, I,
“a”, do DLC n.7/69).

11. É bem verdade que as sociedades de
economia mista que exploram atividade econô-
mica têm maior liberdade de atuação, especial-
mente diante das disposições constantes do
parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Fe-
deral, porém, como a maioria das ações com

1 Decreto-Lei federal n. 200, de 25.2.1967: “Artigo 5º - Para os
fins desta lei, considera-se: I - Autarquia – o serviço autônomo,
criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita

próprios, para executar atividades típicas da Administração
Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento,
gestão administrativa e financeira descentralizada. II -
Empresa Pública – a entidade dotada de personalidade jurídica
de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo
da União, criado por lei para a exploração de atividade
econômica que o Governo seja levado a exercer por força de
contingência ou de conveniência administrativa podendo
revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. III -
Sociedade de Economia Mista – a entidade dotada de
personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a
exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade
anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua
maioria à União ou a entidade da Administração Indireta. (...)
V - Fundação Pública – a entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em
virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de
atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades
de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio
próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e
funcionamento custeado por recursos da União e de outras
fontes.”

2 Decreto Lei Complementar n. 7/1969: “Artigo 10 - As
autarquias serão dirigidas por um Superintendente, nomeado
pelo Governador do Estado, em comissão, mediante prévia
aprovação da Assembléia Legislativa. Artigo 11 - É facultada
a criação, nas leis de organização de autarquias, de Conselhos
com funções exclusivamente consultivas. (...) § 2º - Os
membros do Conselho Consultivo serão livremente nomeados
e demitidos pelo Governador do Estado. (...) Artigo 15 -
Serão submetidos à aprovação do Governador, além dos
atos atribuídos à sua competência por disposições
constitucionais ou de leis federais: (...) IV - os regulamentos
e regimentos internos;”
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direito a voto nessas entidades pertence ao
Estado (art. 2º, inc. III, DLC n.7/69), a decisão
do chefe do Poder Executivo constitui a von-
tade do sócio majoritário. Nesse contexto, a im-
plementação do cadastro único poderá ser deter-
minada desde logo, cabendo aos representantes
legais da Fazenda do Estado, nas assembléias
de acionistas ou nos conselhos deliberativos,
adotar as providências necessárias para que os
respectivos regulamentos sejam adaptados ao
procedimento estabelecido no decreto.

12. No que concerne ao segundo tópico da
consulta, qual seja, a abrangência das sanções
administrativas decorrentes de atuação irregular
do licitante ou do contratado, previstas no artigo
87, incisos III e IV da Lei federal n. 8.666, de
21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei fe-
deral n. 10.520, de 17 de julho de 2002, parece-
me oportuno resumir as orientações da Procu-
radoria Geral do Estado, atualmente vigentes,
nessa matéria:

a) a aplicação da sanção de inidoneidade no
âmbito do Estado de São Paulo compete aos
Secretários de Estado, nos moldes de previsão
inserida no artigo 87, parágrafo 3º, inciso IV
da Lei federal n. 8.666/93, sem prejuízo da
competência do Governador, dirigente máximo
da Administração (Parecer PA-3 n. 239/2000).

b) Os dirigentes de entidades da Adminis-
tração indireta não têm competência para aplicar
a pena de declaração de inidoneidade, os quais
deverão, se apurada falta que a justifique, enca-
minhar o assunto para decisão secretarial (Pare-
cer PA-3 n. 69/95).

c) A sanção de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração
Pública, uma vez cominada por Secretário de
Estado, deve ser observada por todos os órgãos
e entidades da Administração Pública do Estado
de São Paulo (Parecer PA n. 315/2003).

d) Os efeitos da suspensão temporária da par-
ticipação em licitação e impedimento de contra-
tar restringem-se às licitações e contratações do
órgão ou pessoa estatal que a aplicar (Parecer
PA-3 n. 69/95).

13. Em se mantendo a orientação jurídica re-
produzida na alínea “d” do item 12 anterior, a
pessoa interessada poderá estar sob os efeitos
da sanção de “suspensão temporária para partici-
pação em licitação e impedimento para contra-
tar com a Administração”, prevista no inciso III
do artigo 87 da Lei federal n. 8.666/93, aplicada
por órgão ou entidade de um ente federado, sem
que se possa impedi-la de participar de licitações
ou de contratar com outros órgãos ou entidades
dessa mesma Administração Pública.

14. Esse entendimento, embora esposado por
juristas de escol, não me parece razoável. Como
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“A Administração Pública é una, sendo
descentralizadas as suas funções, para
melhor atender ao bem comum, e a limi-
tação dos efeitos da ‘suspensão de parti-
cipação de licitação’ não pode ficar restri-
ta a um órgão do Poder Público, pois os
efeitos do desvio de conduta que inabilita
o sujeito para contratar com a Adminis-
tração se estendem a qualquer órgão da
Administração Pública.” (STJ – REsp
n. 151.567/RJ).

15. A abrangência dos efeitos das sanções
previstas nos incisos III e IV do artigo 87
da Lei 8.6663 não é pacífica. A maioria dos

3  A Lei n. 8.666/1993 estabelece normas gerais sobre licitações
e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços
(inclusive publicidade), compras, alienações e locações no
âmbito dos poderes da União, dos Estados e dos Municípios:
“Artigo 87 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções: (...) III - suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2
(dois) anos; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior. (...) § 2º - As sanções previstas nos incisos I,
III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. § 3º - A
sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência
exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou
Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado
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doutrinadores4 parte do pressuposto de que a
diferença entre as sanções de suspensão tem-
porária e de inidoneidade, para licitar e contra-
tar, é dada pelas expressões “Administração”,
constante do inciso III, e “Administração Públi-
ca”, posta no inciso IV.

16. A primeira, segundo definição estabe-
lecida no inciso XII do artigo 6º da Lei n. 8.666,
inclui apenas o “órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública
atua concretamente”, de sorte que a pena de
suspensão temporária teria abrangência restrita
ao âmbito do órgão ou entidade que a aplicou.
A segunda, nos termos do inciso XI do mesmo
artigo 6º, significa a “Administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob o controle do Poder Público e das
fundações por ele instituídas ou mantidas” e, por
conseqüência, a sanção de inidoneidade para
contratar e licitar com a Administração abrangeria
os órgãos e entidades do ente federado, quiçá
de todos os entes federados.

17. Penso, todavia, que o assunto merece
maior reflexão. Não por recusar eficácia aos
enunciados do artigo 6º da Lei n. 8.666, mas
sim para aplicá-las no contexto do normati-
vidade estabelecida por meio da lei que dispõe
sobre normas gerais de licitações e contratos
administrativos, pena de incidir em inter-
pretações equivocadas.

18. Seria o caso, fossem os conceitos do arti-
go 6º aplicados promiscuamente às normas sobre

sanções administrativas a que estão sujeitos os
contratados pela Administração Pública.
Realmente, o caput do artigo 87 da Lei n. 8.666
arrola as penalidades que podem ser aplicadas
pela “Administração”. Se esse vocábulo for
tomado no sentido específico dado no inciso XII
do artigo 6º da mesma lei, haveria incompa-
tibilidade com o preceituado no inciso IV do
artigo 87, pois ali está estipulado, induvido-
samente, uma sanção que não é aplicada no
âmbito do “órgão, unidade ou entidade admi-
nistrativa pela qual a Administração Pública atua
e opera concretamente” e sim no âmbito da
Administração como um todo, respeitada a esfera
política respectiva, vale dizer, no âmbito da
“Administração Pública”, conforme definida no
inciso XI do artigo 6º retro citado.

19. Em outras palavras, o Ministro ou Secre-
tário que aplica a sanção de inidoneidade para
licitar ou contratar não o faz enquanto respon-
sável por órgão subordinado. A competência é
exercida em nome da “Administração Pública”
federal, estadual ou municipal, situação que se-
ria incompatível com a norma do caput, se se
entendesse que a expressão “Administração” ali
constante está circunscrita aos limites da de-
finição estabelecida no inciso XII do artigo 6º.

20. A orientação da Procuradoria Geral do
Estado, no sentido de que a pena de suspensão
temporária repercute apenas no órgão ou
entidade que a aplicou, todavia, não está funda-
menta nas definições postas nos incisos XI e
XII do artigo 6º da Lei n. 8.666. Pelo contrário,
o parecer que firmou a orientação vigente afasta,
enfaticamente, a pertinência daquelas disposi-
ções na interpretação da abrangência dos efeitos
das sanções estabelecidas nos incisos III e IV
do artigo 87 da mesma lei.

21. Do Parecer PA-3 n. 69/1995, aprovado
em 28.8.1995, reproduzo:

“Entendo como equivocado esse racio-
cínio pois, conforme o artigo 6º-XI, a
Administração é a expressão concreta da
Administração Pública. Logo, não se tra-
ta, como supõem esses intérpretes, de con-
ceitos contrapostos, um mais abrangente
que outro.

no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois)
anos de sua aplicação. Artigo 88 - As sanções previstas nos
incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão
dos contratos regidos por esta Lei: I - tenham sofrido
condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; II - tenham
praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação; III - demonstrem não possuir idoneidade para
contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.”

4 Nesse sentido, veja-se a doutrina citada em: Eduardo Rocha
Dias, Sanções administrativas aplicáveis a licitantes e
contratados, Dialética, 1997, p. 101-106.
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Em suma, ao menos para os fins que nos
ocupam, Administração e Administração
Pública são sinônimos, donde inexistir,
por conta do emprego de uma ou outra
expressão, diferença quanto ao alcance
dos efeitos da suspensão e da declaração
de inidoneidade.” (g.n.).

22. No mesmo sentido decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento cuja ementa
segue:

“Administrativo – Mandado de segurança
– Licitação – Suspensão temporária – Dis-
tinção entre Administração e Administra-
ção pública – Inexistência – Impossibili-
dade de participação de licitação pública
– Legalidade – Lei n. 8.666/93, artigo 87,
inciso III.” (STJ –REsp n. 151.567/RJ –
Rel. Min. Francisco Peçanha Martins –
j. 25.2.2003).

23. O Ministro Francisco Peçanha Martins
reproduziu, para acompanhá-lo, o seguinte
trecho do voto condutor do acórdão recorrido:

“A penalidade imposta a impetrante, con-
sistente na suspensão, por dois anos, a
contar de 22.2.1995, do direito de licitar,
pela Fundação para o Desenvolvimento
da Educação, órgão fundacional do Es-
tado de São Paulo, com espeque no inciso
III do artigo 87 da Lei n. 8.666, tem
eficácia em todo o território nacional, data
respecta do entendimento esposado pela
sentença sub examine. A premissa em que
se fundamenta o julgado, ou seja, a di-
ferença conceitual entre órgão da Admi-
nistração Pública e órgão da Adminis-
tração, em que se assenta a conclusão
de que a penalidade aplicada por este
último tem a sua eficácia limitada à juris-
dição administrativa do órgão sanciona-
dor, não se compadece com o sistema ins-
tituído pela lei de regência, até porque o
princípio da moralidade administrativa,
insculpido no artigo 3º da Lei n. 8.666/93,
não se harmoniza com a idéia de que a
improbidade, decorrente da inadimplên-
cia do licitante no cumprimento do con-
trato, tenha por limite a jurisdição

administrativa do órgão sancionador.”
(g.n.).

24. Em decisão recente5, o Juízo da 1ª Vara
da Fazenda Pública de São Paulo confirmou
esse entendimento, ao negar a concessão de
medida liminar pleiteada para “determinar que
a autoridade coatora modifique o registro da
ocorrência/penalidade do CADFOR, a fim de
consignar que a suspensão tenha abrangência
somente na Administração que aplicou a pena-
lidade, ou seja, apenas na Delegacia Seccional
de Polícia de Jundiaí, não surtindo efeito nos
demais órgãos da Administração Pública do
Estado de São Paulo”.

25. A liminar foi indeferida nos seguintes
termos:

“A tese sobre a qual se funda a pretensão
é controvertida, na medida em que reno-
mados doutrinadores divergem da inter-
pretação que o impetrante emprestou aos
termos do artigo 87, inciso III da Lei de
Licitações:

(...)

No entanto, esta interpretação não apre-
senta maior consistência, ao menos en-
quanto não houver regramento mais deta-
lhado. Aliás, não haveria sentido em cir-
cunscrever os efeitos da suspensão de
participação em licitação a apenas um ór-
gão específico. Se um determinado sujeito
apresenta desvios de conduta que o inabi-
litam para contratar com a Administração
Pública, os efeitos desta ilicitude se es-
tendem a qualquer órgão. Nenhum órgão
da Administração Pública pode contratar
com aquele que teve seu direito de licitar
‘suspenso’. A menos que lei posterior
atribua contornos distintos à figura do
inciso III, essa é a conclusão que se extrai
da atual disciplina legislativa.

5 Decisão prolatada em 1º.6.2004, em pedido de concessão
de liminar em Mandado de Segurança (Processo
n. 053.04.016228-4 – 1ª Vara da Fazenda Pública de São
Paulo – Juíza Adriana Sachsida Garcia).
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Se é assim, não se pode afirmar que a
fumaça do bom direito se apresenta com
intensidade suficiente.” (g.n.).

26. Afastada a dicotomia entre as expressões
Administração e Administração Pública, para
o fim de determinar a abrangência dos efeitos
das sanções administrativas estabelecidas nos
incisos III e IV do artigo 87 da Lei n. 8.666,
outros ilustres administrativistas, como o prola-
tor do Parecer PA-3 n. 69/95, sustentam que o
alcance dos efeitos é definido pela graduação
ou qualificação da autoridade competente para
a sua aplicação.

27. Nos termos do parágrafo 3º do artigo
87, exclusivamente Ministros de Estado, Secre-
tários de Estado ou de Município, autoridades
políticas de direção superior, têm competência
para declarar a inidoneidade de empresa ou
profissional, enquanto a competência para apli-
car a penalidade de suspensão temporária está
espalhada entre agentes administrativos de
diferentes órgãos e entidades públicos.

28. Há, de fato, diferença de graduação entre
as autoridades competentes, ao menos poten-
cialmente, porque, no Estado de São Paulo, a
atribuição para aplicar as demais penalidades
previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666 também
é dos Secretários de Estado, conforme inciso X
do artigo 2º do Decreto n. 31.138, de 9.1.19906,
embora passível de delegação, nos termos do
artigo 5º do mesmo Decreto, com redação dada
pelo Decreto n. 37.410, de 9.9.1993.7

29. Não obstante a graduação, o Ministro
de Estado e Secretário estadual ou municipal
têm poder hierárquico restrito ao âmbito de sua
própria pasta e o poder de controle sobre a lega-
lidade dos atos praticadas pelas entidades vin-
culadas ao seu órgão. Entretanto, a lei lhes ou-
torga competência para aplicar sanção adminis-
trativa, cujos efeitos repercutem para além desse
poder, alcançando todos os demais órgãos e
entidades da Administração Pública.

30. Entre as autoridades nomeadas no pará-
grafo 3º do artigo 87 da Lei n. 8.666 e as demais
autoridades administrativas, há, também e evi-
dente, diferença de qualificação, visto que Mi-
nistros de Estado, Secretários estaduais e mu-
nicipais são agentes políticos, enquanto os ou-
tros que, nos termos de regulamento, podem
ser competentes para aplicação de outras san-
ções administrativas ao licitante ou ao contra-
tada, são agentes administrativos.

31. Porém, não me parece que a circuns-
tância de autoridade responsável pela aplicação
de determinada sanção ser agente político, mais
especificamente Secretário de Estado, e a outra
ser de agente administrativo, seja um discrimi-
nador relevante para definir a abrangência dos
efeitos da penalidade ou para assegurar o exer-
cício do direito de defesa, até porque a aplicação
de sanções a licitante ou contratado não é, e
não deve ser, ato de governo, atividade inde-
pendente, política e discricionária, típica de
agentes políticos, mas ato de administração,
ou seja, atividade hierarquizada, técnica e legal,
própria dos agentes administrativos, de sorte
que, na aplicação de sanções administrativas
previstas na Lei n. 8.666, os agentes políticos
atuam com as balizas que regem a atividade
administrativa estrito senso.

32. Ao depois, a proteção dos direitos do
contratado acusado é assegurada mediante o
devido processo legal, nos termos do inciso LV
do artigo 5º da Constituição Federal, concluído
com julgamento da autoridade para isso inves-
tida pela lei, e, nessa qualidade, competente.

33. A interpretação, segundo a qual os efeitos
da pena de suspensão temporária para licitar

6 Decreto n. 31.138/90: “Artigo 2º - Compete, ainda, aos
Secretários de Estado e dirigentes de autarquias: (...) X -
aplicar penalidades, exceto a de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar.” (a exceção deve-se ao texto anterior
do § 3º do art. 87 da Lei n. 8.666).

7 Decreto n. 31.138/90: “Artigo 5º - As competências constantes
dos artigos 1º e 2º, quando já não tenham sido atribuídas, por
decreto de organização, à autoridade subordinada, poderão
ser delegadas, mediante ato específico publicado no Diário
Oficial do Estado, na seguinte conformidade: I - ao Chefe de
Gabinete ou aos dirigentes de unidades orçamentárias, quanto
às concorrências; II - ao Chefe de Gabinete, aos dirigentes de
unidades orçamentárias ou aos dirigentes de unidades de
despesa, quanto às demais modalidades de licitação.” (Redação
dada pelo Dec. n. 37.410/93).
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ou contratar com a Administração incidem
apenas dentro do universo da unidade em que
ocorreu a inexecução contratual, implicaria
admitir em licitação e, eventualmente, contratar
pessoa cuja desídia no cumprimento de obri-
gações assumidas já foi apurada e reconhecida
por outro órgão ou entidade da mesma Admi-
nistração Pública.

34. Importa observar que não se trata aqui
de interpretação restritiva ou ampliativa, mas
de buscar o exato sentido – significado e fina-
lidade – da norma que veda temporariamente
ao licitante ou ao contratado a possibilidade de
participar de negócios com a Administração,
em razão de inexecução de obrigações ante-
riormente firmadas.

35. Em conclusão, ambas as sanções, de sus-
pensão temporária (inc. III) e de inidoneidade
(inc. IV), aplicadas por autoridade constituída,
acarretam ao punido a impossibilidade de par-
ticipar de licitações e celebrar contratações (por-
tanto, mesmo em caso de dispensa ou inexigi-
bilidade de prévio certame) com a Adminis-
tração Pública direta e indireta do ente federado
que a aplicou.

36. As sanções administrativas previstas nos
incisos III e IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93
divergem entre si em relação ao prazo pela qual
vigem, não superior a dois anos, no caso de
suspensão temporária e, indeterminado, mas não
inferior a dois anos, e condicionada ao prévio
ressarcimento dos prejuízos, no caso de
inidoneidade. Eventualmente, também, em rela-
ção à abrangência de seu alcance, para aqueles
que entendem que a declaração de inidoneidade
repercute perante órgãos e entidades da Admi-
nistração Pública de todos os entes que com-
põem a federação, o que não é o caso desta Pro-
curadoria Geral do Estado, nos termos dos
pareceres PA-3 n. 69/95, aprovado em
28.8.1995, e PA n. 315, aprovado aos 3.11.2003.

37. Por fim, a clareza do texto do artigo 7º
da Lei n. 10.520/2002 torna despicienda a inter-
pretação. Estabelece esse dispositivo da lei fe-
deral que instituiu, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, a modalidade de

licitação denominada pregão, para a aquisição
de bens e serviços comuns:

“Artigo 7º - Quem, convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo ini-
dôneo ou cometer fraude fiscal, ficará im-
pedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou  Municípios
e, será descrendenciado no SICAF, ou
nos sistemas de cadastramento de forne-
cedores a que se refere o inciso XIV8 do
artigo 4º desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.” (g.n.).

38. Os efeitos da sanção abrangem o “Esta-
do”, ou seja, os órgãos e entidades da Adminis-
tração Pública paulista, direta e indireta, mas
não alcança os demais entes da federação, em
face da conjunção “ou”, que designa alternativa
ou exclusão; e a sua aplicação é de compe-
tência do Chefe do Executivo, representante do
Estado, nos termos dos incisos I e II do artigo
47 da Constituição do Estado, sendo passível
de delegação, nos termos do artigo 19 da Lei
estadual n. 10.177, de 30 de dezembro de 1998,
c.c. o artigo 87 da Lei n. 6.544, de 22 de
novembro de 1989.

39. Isso posto, encaminho o assunto à deli-
beração de Vossa Excelência para, se assim
anuir, aprovar a orientação no sentido de que:

a) não há óbices jurídicos à instituição de
cadastro único de fornecedores para a Adminis-
tração direta e indireta do Estado de São Paulo,

8 Lei n. 10.520/2002: “Artigo 4º - (...) XIV - os licitantes
poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, e sistemas semelhantes mantidos
por Estados, Distrito Federal e Municípios, assegurado aos
demais licitantes o direito de acesso aos dados nele
constantes;”.
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mediante decreto que deverá determinar aos re-
presentantes da Fazenda Pública, nas assem-
bléias das sociedades de economia mista e nos
conselhos de administração das demais enti-
dades a instituídas e mantidas pelo Estado, a
adoção das medidas necessárias para a ade-
quação dos respectivos regulamentos;

b) a sanção de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, prevista no
inciso III do artigo 87 da Lei n. 8.666/93,
aplicada pela autoridade competente mediante
devido processo legal, gera efeitos sobre todos
os órgãos e entidades da Administração Pública
do Estado;

c) a sanção de impedimento de licitar e
contratar com o Estado, estabelecida no artigo
7º da Lei federal n. 10.520/2002, é de compe-
tência do Governador, passível de delegação,
e alcança os órgãos e entidades da Adminis-
tração Pública estadual, direta e indireta.9

É o parecer.

Gabinete, 19 de junho de 2004

MARIA EMÍLIA PACHECO
Procuradora do Estado Assessora

__________________

Aprovo o Parecer GPG n. 8/2004, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Dê-se ciência à Subprocuradora Geral da
Área de Consultoria e, na seqüência, em trânsito
direto, à Procuradoria Administrativa. Após,
restituam-se os autos à Secretaria da Casa Civil,
por intermédio do Sistema Estratégico de
Informações (SEI).

GPG, 19 de junho de 2004

ELIVAL DA SILVA RAMOS
Procurador Geral do Estado

9 Decreto estadual n. 48.999, de 29.9.2004, que: “Fixa
competência das autoridades para aplicação da sanção
administrativa estabelecida no artigo 7º da Lei federal
n. 10.520, de 17 de julho de 2002, e dá outras providências.”
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TELEFONES DAS SALAS DA P.A.J.
NO COMPLEXO JUDICIÁRIO MINISTRO

MÁRIO GUIMARÃES/BARRA FUNDA

  1ª e 2ª Varas Sala n. 18 ( 3660.9472 (73)

  3ª e 4ª Varas Sala n. 46 ( 3660.9474 (75)

  5ª e 6ª Varas Sala n. 95 ( 3660.9476 (77)

  7ª e 8ª Varas Sala n. 125 ( 3660.9478 (79)

  9ª e 10ª Varas Sala n. 148 ( 3660.9480 (81)

11ª e 12ª Varas Sala n. 177 ( 3660.9482 (83)

13ª e 14ª Varas Sala n. 255 ( 3660.9486 (87)

15ª e 16ª Varas Sala n. 227 ( 3660.9484 (85)

17ª e 18ª Varas Sala n. 362 ( 3660.9488 (89)

19ª e 20ª Varas Sala n. 392 ( 3660.9490 (91)

21ª e 22ª Varas Sala n. 296 ( 3660.9492 (93)

23ª e 24ª Varas Sala n. 310 ( 3660.9495 (96)

25ª e 26ª Varas Sala n. 449 ( 3660.9497 (98)

27ª Vara Sala n. 379 ( 3660.9507

28ª Vara Sala n. 380 ( 3660.9508

29ª Vara Sala n. 312 ( 3660.9505

30ª Vara Sala n. 313 ( 3660.9506

1ª Vara – Júri ( 3660.9500
( 3660.9501
( 3660.9502
( 3660.9503
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Execução Fiscal – Agravo de Instrumento.
Decretação de Falência da Executada,

posteriormente à Ação Executiva dos Bens
da Empresa. Prosseguimento. Imunidade

Concursal da Fazenda Pública
Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

A Fazenda do Estado de São Paulo, por sua
procuradora, nos autos da execução fiscal
proposta contra Irmãos Ishimoto Ltda. perante
o d. Juízo do Anexo Fiscal da Comarca de Su-
zano (Processo n. 679/98), não se conforman-
do, data venia , com o r. despacho de fls., vem,
respeitosamente, interpor o presente recurso de
agravo de instrumento, pelas razões expostas a
seguir, requerendo seja recebido no duplo
efeito, com base no artigo 527, II do Código
de Processo Civil.

Após seu regular processamento, requer seja
o presente recurso conhecido e provido,
modificando-se a r. decisão ora recorrida, na
forma da lei.

Outrossim, em cumprimento ao disposto no
artigo 524, III do Código de Processo Civil, in-
forma que o patrono da agravada é o seguinte:
Gregório Galeote Ruiz Filho (...).

Ademais, uma vez que a executada teve a
sua falência decretada em 18.7.2000 (após o
ajuizamento da execução e da penhora) pelo
d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Suzano,
foi nomeado síndico o Doutor Daniel Barouna
(...), o qual ainda não se fez representar nos
autos da execução fiscal a que se refere o
presente recurso.

Requer, ainda, que em segunda instância,
das publicações a serem feitas no Diário Oficial,
conste o nome da Doutora Elizabeth Jane Alves
de Lima, d. Procuradora do Estado lotada na
Procuradoria Fiscal.

Ademais, esclarece que instruiu o presente
com as xerocópias extraídas do processo de
execução fiscal:

Finalmente, requer a juntada da inclusa cópia
do v. Acórdão proferido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça (RE n. 149.831/SP,
j. 12.11.1998).

Termos em que,

P. Deferimento.

Mogi das Cruzes, 4 de junho de 2001

MARIA RITA DE CARVALHO MELO
Procuradora do Estado

_________________

MINUTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DA FAZENDA ESTADUAL

Egrégio Tribunal,

Ínclitos julgadores,

No entender da Fazenda Estadual, data
venia, o d. magistrado a quo não agiu com o
costumeiro acerto ao proferir o r. despacho ora
agravado. Assim vejamos:

Primeiramente, cabe salientar que a Fazenda
Estadual tomou ciência da r. decisão recorrida
em 18.5.2001, conforme r. certidão de fls. Uma
vez que a Fazenda Pública tem prazo em dobro
para recorrer, está comprovada a tempesti-
vidade do presente recurso.



208 B. Cent. Estud.B. Cent. Estud., São Paulo, 2929(2):207-232, mar./abr. 2005

Peças e Julgados

O presente recurso foi interposto contra deci-
são proferida nos autos de execução fiscal de
débito de ICMS declarado e não pago pela agra-
vada, ajuizada em 31.8.1998.

A executada foi citada por carta em
29.8.1998, foram penhorados alguns bens
móveis em 17.11.1998 e não foram apresenta-
dos embargos pela devedora, apesar de intima-
da da penhora em 17.11.1998.

Posteriormente, a pedido da exeqüente, ou
seja, em 22.9.1999, foi substituída a penhora,
sendo que a nova constrição judicial, realizada
em 22.9.1999, recaiu sobre o imóvel da execu-
tada, matriculado sob número R3/24.193 no
Cartório de Registro de Imóveis de Suzano,
avaliado em R$ 1.268.190,00. A executada foi
intimada da penhora em 22.9.2000 e essa foi
registrada no Cartório de Registro de Imóveis
de Suzano.

Foi realizado o primeiro leilão (negativo),
sendo que o segundo leilão foi sustado, em vir-
tude do pagamento parcial realizado pela
executada.

Posteriormente, foi juntado aos autos o ofí-
cio da 5ª Vara Cível informando que, em
18.7.1990, ou seja, muito após o ajuizamento
da execução e da penhora, foi decretada a
falência da executada.

A Fazenda Estadual manifestou-se nos autos,
esclarecendo que, uma vez que a falência é pos-
terior à execução e à constrição judicial, não está
sujeita à habilitação em falência, pedindo, assim,
o normal prosseguimento da execução fiscal,
com a expedição de ofício ao Juízo falimentar
requerendo a exclusão do bem penhorado da
massa, caso houvesse sido arrecadado na fa-
lência, bem como a nova designação de leilão.

O d. Juízo a quo proferiu o r. despacho de
fls., reconhecendo que, “uma vez que a penhora
destes autos se deu antes do decreto da falência,
o bem penhorado não fica sujeito à arrecadação
(Súmula n. 44 do TFR)”. Todavia, determinou
que a exequente se manifestasse quanto a even-
tual substituição do bem penhorado, para que

se realizasse penhora no rosto dos autos da
falência.

A Fazenda Estadual se manifestou às fls.,
informando que discordava em habilitar seu
crédito na falência, eis que, uma vez que a pe-
nhora é anterior à quebra, o imóvel deverá ser
excluído da massa, na forma legal. Assim, a
agravante reiterou os pedidos de fls.

Porém, o d. magistrado a quo proferiu o r.
despacho de fls., ora agravado, determinando
a intimação da Fazenda Estadual para que faça
a declaração e comprovação do seu crédito pe-
rante o Juízo universal da quebra, requerendo
a reserva de numerário suficiente para a
quitação de seu débito, fundamentando que fere
o princípio da razoabilidade excluir da massa
falida um imóvel de mais de um milhão de reais
para a satisfação de uma dívida, no mínimo
vinte vezes maior, bem como pelo fato de haver
vários créditos trabalhistas, dotados de prefe-
rência, no processo de falência.

E, no entender da agravante, o d. magistrado
a quo não aplicou adequadamente o direito ao
caso em tela, sendo imprescindível a reforma
da r. decisão recorrida.

De fato, o próprio magistrado prolator da r.
decisão recorrida reconheceu que, uma vez que
a quebra é posterior ao ajuizamento da execução
e à penhora, a Fazenda Estadual não fica sujeita
à habilitação na falência, como também o bem
penhorado não fica sujeito à arrecadação. Assim,
é totalmente contraditória a decisão que, por
um lado, reconhece o direito da exeqüente em
prosseguir normalmente com a execução, já que
o bem penhorado não está sujeito à arreca-
dação, mas, por outro, determina à exeqüente
que, ao contrário, declare e comprove o seu
crédito na falência.

Data venia, o r. despacho agravado, além de
contraditório, negou vigência aos artigos 29 da
Lei n. 6.830/80 e 187 do Código Tributário Na-
cional, bem como diverge do enunciado da Sú-
mula n. 44 do extinto Tribunal Federal de Recur-
sos, que vem sendo adotada pelo Egrégio Supre-
mo Tribunal Federal, o que fica expressamente
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pré-questionado para fins de interposição de
eventuais recursos.

Nesse sentido, pedimos vênia para transcre-
ver parte dos seguintes arestos:

“Os precedentes do Supremo Tribunal Fe-
deral se orientam no mesmo sentido que
veio a ser consubstanciado na Súmula
n. 44 do TRF, e que inspira a decisão
recorrida, a saber: ajuizada a execução
fiscal anteriormente à falência, com
penhora realizada antes desta, não ficam
os bens penhorados sujeitos à ar-
recadação no processo falimentar; pro-
posta a execução fiscal contra a massa
falida, a penhora far-se-á no rosto dos
autos do processo de quebra, citando-se
o síndico.” (STF – RE n. 105.632/RJ – Rel.
Min. Rafael Mayer – RTJ 115/1408 – g.n.).

“Sendo, destarte, anterior à quebra, o exe-
cutivo fiscal continuará normalmente pe-
rante o Juízo onde foi aforado, e provo-
cará a expropriação dos bens penhorados
fora do concurso falimentar, dada a
imunidade concursal da Fazenda Pública,
conforme decidiu o Supremo Tribunal
Federal no seguinte acórdão: ‘O Juízo da
Vara das Execuções Fiscais não é in-
competente, uma vez que a execução e a
penhora são, no caso, muito anteriores à
decretação da falência, não tendo sido,
por isso mesmo, arrecadados os bens
penhorados pelo Juízo falimentar, dado
o entendimento jurisprudencial de que
‘ajuizada a execução fiscal anterior-
mente à falência, com a penhora realiza-
da antes desta, não ficam os bens penho-
rados sujeitos à arrecadação do Juízo
falimentar’ (Súmula n. 44 do TFR). E, por
não serem os bens penhorados nessas
condições suscetíveis de arrecadação
pelo Juízo falimentar, não há, evidente-
mente, que se pretender a aplicação do
artigo 40 da Lei de Falência’.” (STF –
RHC 66.469/SP – Rel. Min. Moreira Alves
– RTJ 127/168 – g.n.).

Assim, não estando o bem penhorado sujeito
à arrecadação em falência, não poderia o

d. Juízo de primeira instância obrigar a Fazenda
Estadual a habilitar o seu crédito na falência.

Na verdade, conforme a melhor jurispru-
dência, o produto da arrematação em sede do
executivo fiscal não deve ser transferido para a
massa falida.

A agravada possui vários outros débitos que
estão sendo executados pela agravante, no va-
lor total, nesta data, de R$ 267.319,01, confor-
me demonstrativo em anexo.

Por outro lado, em outras execuções fiscais,
entre as mesmas partes, o mesmo imóvel tam-
bém já foi objeto de outras penhoras antes da
quebra, faltando, em alguns casos, apenas
regularizar o registro das constrições judiciais
perante o Cartório de Registro de Imóveis, não
estando, também, os citados feitos judiciais
sujeitos às normas da falência, pelos mesmos
motivos já explanados.

Assim, não se exclui até o direito da Fazenda
Estadual de adjudicar o bem penhorado, na
forma legal.

Porém, em caso de arrematação em leilão, o
produto servirá para o pagamento do débito em
execução e de outros débitos que também estão
sendo executados pela Fazenda Estadual, como
acima visto. Apenas o eventual remanescente
deverá retornar para a devedora, no caso, a
massa falida, na forma do artigo 710 do Código
de Processo Civil.

Para reafirmar a tese da agravante, pedimos
vênia para transcrever parte do seguinte bri-
lhante v. acórdão, juntado na íntegra ao presente
recurso:

“Processual civil e tributário. Execução
fiscal. Adjudicação de bem penhorado.
Falência posteriormente decretada.
Inteligência dos artigos 29 da Lei n.
6.830/80 e 187 do Código Tributário
Nacional e aplicabilidade da Súmula n.
44 do extinto Tribunal Federal de
Recursos. Precedentes jurisprudenciais.

Se, na execução fiscal, a adjudicação do
bem penhorado ocorreu anteriormente à
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falência, o bem penhorado ficará sujeito
àquele processo (o de execução fiscal).
Precedentes jurisprudenciais de ambas as
Turmas de Direito Público do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso provido.
Decisão unânime .” (STJ – REsp
n. 149.831/SP – Rel. Min. Demócrito Rei-
naldo, j. 12.11.1998 – g.n.)

Pelo exposto requer a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo seja o recurso recebido no
duplo efeito, suspendendo-se a r. decisão recor-
rida, até julgamento do presente recurso.

Posteriormente, requer seja o presente recurso
conhecido e provido, a fim de reformar a r.
decisão recorrida, no sentido de declarar que a
Fazenda Estadual não está obrigada a declarar o
crédito ora em execução na falência, como tam-
bém seja o bem penhorado excluído da massa,
mantendo-se a penhora realizada sobre o imóvel
matriculado sob número 24.193 no Cartório de
Registro de Imóveis de Suzano, determinando-
se o regular prosseguimento da execução fiscal,
na forma da Lei n. 6.830/80 e condenando-se a
agravada nas cominações de estilo.

A agravante confia e espera seja restabe-
lecida a verdadeira Justiça!

Mogi das Cruzes, 4 de junho de 2001

MARIA RITA DE CARVALHO MELO
Procuradora do Estado

_________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 232.465-5/7-00, da
Comarca de Suzano, em que é agravante
Fazenda do Estado de São Paulo, sendo agra-
vada Irmãos Ishimoto Ltda. – Massa Falida:

Acordam, em Oitava Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: “deram provi-
mento ao recurso, v.u.”, de conformidade com
o relatório e voto do Relator, que integram este
acórdão.

O julgamento teve a participação dos
Desembargadores Toledo Silva (Presidente) e
Celso Bonilha.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2002

ABREU DE OLIVEIRA
Relator

_________________

Agravo de Instrumento n. 232.465-5/7

Comarca de Suzano – Vara do Anexo das
Fazendas

Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo

Agravado: Irmãos Ishimoto

VOTO

Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Decretação de falência da executada posterior
à ação executiva e penhora de bem da empresa.
Prosseguimento do procedimento executivo,
fora do Juízo falimentar. Imunidade concursal
da Fazenda Pública. Inteligência dos artigos 5º
e 29 da Lei de Execuções Fiscais e 187 do
Código Tributário Nacional. Recurso provido.

A Fazenda do Estado de São Paulo viu
indeferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara do
Anexo das Fazendas da Comarca de Suzano
pleito tendente a excluir, do juízo universal da
falência da agravada, bem imóvel que foi objeto
de penhora antes do decreto de quebra. Justi-
ficou o ilustre magistrado seu entendimento no
fato de que o valor da propriedade penhorada
era muito superior ao crédito tributário – o que
prejudicaria os demais credores da massa.

Inconformada com o desfecho dado ao seu
pedido, a Administração agrava objetivando a
reversão do r. decisum, desobrigando-se
a Fazenda Pública da declaração de seu cré-
dito no processo falimentar, bem como
afastando-se da arrecadação a coisa constrita,
com a conseqüente continuidade da execução
fiscal.
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Bem processados, subiram os autos,
dispensando-se as informações judiciais.

O efeito suspensivo/ativo não foi adiantado.

A parte contrária manifestou-se às fls..

A ilustrada Procuradoria Geral da Justiça,
ouvida previamente, recomendou provimento
ao reclamo.

É o relatório.

Acolhe-se a irresignação.

Realmente, o douto Juízo de primeiro grau
não deu ao conflito a solução mais adequada.

Com efeito, há reconhecimento pela própria
autoridade judiciária, na instância originária,
que a execução e a posterior penhora do imóvel
são anteriores à falência.

Assim, não poderia sujeitar o bem à arreca-
dação, conforme preceitua o artigo 29, da Lei
n. 6.830/80, verbis: “A cobrança judicial da dívi-
da ativa da Fazenda Pública não é sujeita a con-
curso de credores ou habilitação em falência, con-
cordata, liquidação, inventário ou arrolamento”.

Nessa direção, dispunha a Súmula n. 44, do
antigo Tribunal Federal de Recursos: “Ajuizada
a execução fiscal anteriormente à falência, com
a penhora realizada antes desta, não ficam os
bens penhorados sujeitos à arrecadação no
Juízo falimentar; proposta a execução fiscal
contra a massa falida, a penhora far-se-á no
rosto dos autos do processo da quebra, citando-
se o síndico”.

Não discrepam dessa orientação os atuais
Colendos Tribunais Superiores:

“Processual civil. Ação de execução fiscal
ajuizada contra empresa devedora do
ICMS. Bem da executada penhorado.
Decretação da falência da empresa-exe-
cutada. Suspensão do processo executivo
fiscal: não ocorrência, devendo o mesmo
ter prosseguimento normal. Alienação do
bem penhorado. Destinação do produto
da venda: Juízo da execução fiscal e não
falimentar. Habilitação dos credores
preferenciais no processo de execução
fiscal: possibilidade. Precedentes. Recur-
so parcialmente provido.” (STJ – REsp
n. 109.705/RS – Rel. Min. Adhemar
Maciel – DJU, de 21.10.1997).

Destarte, a r. decisão vergastada violou os
artigos 5º e 29 da Lei de Execução Fiscal, assim
como o artigo 187 do Código Tributário Na-
cional, visto que atingiu a autonomia do
procedimento fiscal.

Repita-se: no caso em referência, a decre-
tação da quebra se verificou quando já tramitava
o processo de execução, não estando, portanto,
sujeita ao Juízo universal da falência.

Nessa conformidade, dá-se provimento
integral ao apelo da Fazenda do Estado de São
Paulo para, em refundindo-se o r. pronuncia-
mento monocrático reproduzido às fls. e com-
plementado às fls., determinar o prossegui-
mento da execução fiscal, nos moldes da Lei
n. 6.830/80.

ABREU OLIVEIRA
Relator
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Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente do Tri-
bunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo

Processo n. 18/2004

Impetrante: Românova Abud Chinaglia Paula
Lima

Paciente: A.B.S.

Impetrado: 4a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos

Românova Abud Chinaglia Paula Lima,
Procuradora do Estado em exercício na 4a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, vem, res-
peitosamente, perante Vossa Excelência, com
fulcro no artigo 5º, LXVIII da Constituição
Federal e artigos 647 e seguintes do Código de
Processo Penal, interpor a presente ordem de
habeas corpus com pedido de liminar em favor
do paciente A.B.S. (...), pelos motivos de fato e
de direito a seguir expostos.

Foi ofertada e recebida denúncia para a
apuração da suposta prática da infração descrita
no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Versa a acusação sobre conduta atípica, a
qual não caracteriza sequer infração admi-
nistrativa.

Diz a exordial acusatória que o paciente
estaria incurso nas penas do crime referido, por
ter deixado de fazer “o recadastramento da arma
de fogo no prazo oportuno”.

O legislador descreve como típica a posse
de arma de fogo de uso permitido no artigo 12
da Lei n. 10.826/2003 somente quando for
irregular, ou seja, quando estiver em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.

A posse do paciente, todavia, não constitui
nenhuma irregularidade, mas sim está em
conformidade com as disposições do estatuto
legal.

Habeas Corpus - Estatuto do Desarmamento.
Posse de Arma de Fogo

O artigo 5º do Estatuto do Desarmamento
autoriza e prevê a legitimidade da conduta do
paciente, que mantinha guardado seu revólver
– repita-se: devidamente registrado em seu
nome – no interior de sua residência.

No parágrafo 3º do artigo 5º da Lei em
estudo, consta que “os registros de propriedade
expedidos até a data de sua publicação deverão
ser renovados no prazo máximo de três anos”
(ainda não escoado).

Assim, quem tiver registro antigo, como é o
caso do paciente, terá carência de três longos
anos para renovação, não se justificando qual-
quer exigência que restrinja esse prazo legal.

Estando o comportamento do paciente em
perfeita harmonia com os dispositivos legais,
não se pode pretender obrigá-lo a recadastrar a
arma de sua propriedade, da qual possui o
competente registro (n. 1136871, datado de
5.8.1986) como se verifica pelas cópias anexas,
antes do prazo conferido pela legislação.

Importante registrar, ademais, que a denún-
cia mostra-se inepta, pois sequer especifica qual
seria o fundamento legal da acusação, deixando
de mencionar qual o significado da expressão
“competente recadastramento” (??) e qual o
“prazo oportuno” (??) para fazê-lo, de modo a
inviabilizar o exercício da ampla defesa.

Sob qualquer ângulo de análise, destarte, im-
põe-se a concessão da presente ordem, para fins
de ser determinado o trancamento da ação penal
e o cancelamento da audiência designada às
fls., por constituir o prosseguimento do pro-
cesso sem justa causa flagrante constran-
gimento ilegal.

Do Pedido de Liminar

Considerando que o paciente está sofrendo
e sofrerá ainda mais prejuízos irreparáveis, caso
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o processo criminal tenha prosseguimento, re-
quer-se a concessão de medida liminar, deter-
minando-se o trancamento imediato da ação
penal e interrompendo-se o curso do feito já
iniciado.

Ante o exposto, requer-se que, após a limi-
nar, seja, ao final, concedida a ordem de habeas
corpus, a fim de se ordenar o trancamento da
ação penal proposta.

Guarulhos, 28 de abril de 2004

ROMÂNOVA ABUD
CHINAGLIA PAULA LIMA
Procuradora do Estado

____________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n. 476008/6, da Comarca de
Guarulhos 4. V.C. (Proc n. 18/2004), em que é:

Impetrante: Românova Abud Chinaglia
Paula Lima

Paciente: A.B.S.

Acordam, em 14ª Câmara do Tribunal de
Alçada Criminal, proferir a seguinte decisão:

Concederam a ordem para, com fundamento
no artigo 648, inciso I do Código de Processo
Penal, determinar o trancamento da Ação Penal
n. 18/2004, em andamento contra o paciente
A.B.S., perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos, por infração ao artigo
12 da Lei n. 10.826/2003, v.u., nos termos do
voto do relator, em anexo.

Presidiu e participou do julgamento o Senhor
Juiz Cardoso Perpétuo (2º Juiz), participando
ainda o Senhor Juiz San Juan França (3º Juiz).

São Paulo, 22 de junho de 2004

RENÊ RICUPERO
Relator

____________________

VOTO

A Procuradora do Estado Românova Abud
Chinaglia Paula impetra, em favor de A.B.S., a
presente ordem de habeas corpus, com pedido
de liminar, aduzindo constrangimento ilegal
atribuível ao MM. Juiz de Direito da 4ª Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, em decor-
rência da instauração de ação penal contra o
paciente (Processo n. 18/2004), como incurso
no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 -
Estatuto do Desarmamento.

Sustenta, em resumo, que se trata de fato
atípico, pois o referido dispositivo legal, apesar
de punir o porte irregular, está mitigado pelo
comando do parágrafo 3º do artigo 5º do mesmo
diploma, que dá ao possuidor do armamento o
prazo máximo de três anos, contados da
publicação da lei, para regularização.

Aduz que a denúncia é inepta porque deixou
de esclarecer o significado da expressão “com-
petente recadastramento”, tendo, inclusive,
omitido qual seria o prazo oportuno para reali-
zação desse procedimento, omissões essas que
inviabilizam o exercício da ampla defesa.

Requer, liminarmente, a concessão da or-
dem, a fim de que seja trancada a ação penal
por falta de justa causa, instruindo a inicial com
documentos.

Deferida a liminar para suspender o anda-
mento do feito até o julgamento do presente
writ  e prestadas as informações de praxe,
acompanhadas de peças do processo principal,
a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela concessão da ordem.

É o relatório.

Assiste razão à ilustre impetrante.

Conforme informações prestadas pelo douto
Juízo impetrado, o paciente está sendo
processado pela prática do crime de porte
irregular de arma de fogo de uso permitido,
porque foi encontrado na residência dele um
revólver calibre 38, número 1935936, de sua
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propriedade, registrado em seu nome, aos
5.8.1986, sob o número 1136871.

O artigo 12, caput da Lei n. 10.826, de 22
de dezembro de 2003, contém a seguinte
redação:

“Artigo 12 - Possuir ou manter sob sua
guarda arma de fogo, acessório ou muni-
ção, de uso permitido, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, no
interior de sua residência ou dependência
desta, ou, ainda, no seu local de trabalho,
desde que seja o titular ou responsável
do estabelecimento ou empresa:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos,
e multa.”

Contudo, o parágrafo 3º do artigo 5º do mes-
mo diploma legal preceitua que: “Os registros
de propriedade, expedidos pelos órgãos esta-
duais, realizados até a data da publicação desta
Lei, deverão ser renovados mediante registro
federal no prazo máximo de 3 (três) anos.”

Logo, o próprio Estatuto do Desarmamento
suspende, ainda que temporariamente, a eficá-
cia do tipo penal imputado ao paciente, estabe-
lecendo prazo (que ainda não se escoou) ao
possuidor ou proprietário de arma de fogo, com
registro estadual, para regularizar sua situação.

“Trata-se de norma que regula a transi-
ção do sistema estabelecido pela Lei
n. 9.437/97, que previa a possibilidade
de expedição de registros pelos órgãos
estaduais, para o novo sistema, em que
se exige o registro federal e se confere à
Polícia Federal a competência para a
emissão do respectivo certificado”, bem
ressaltou-se no parecer ministerial.

Ademais, até aos possuidores e proprietários
de armas de fogo não registradas, o Estatuto
do Desarmamento confere a possibilidade de

efetuar o registro, no prazo de 180 dias após a
publicação da Lei (art. 30, caput).

Se é assim para os possuidores e proprie-
tários de arma não registradas, deve conferir-
se o mesmo tratamento àqueles que possuem
armas com registro de validade vencido, bem
conclui a eminente Procuradora de Justiça
oficiante, Doutora Ana Lúcia Moreira Borges:

“Assim, especificamente no que diz
respeito às armas de fogo de uso permi-
tido, passíveis de regular registro, ainda
não registradas ou cujo registro teve seu
prazo de validade expirado na vigência
da lei anterior, o prazo conferido no artigo
30 para regularização do registro eli-
de o crime previsto no artigo 12 da Lei
n. 826/2003. Nessa situação, em que se
enquadra a do paciente, a norma
permissiva afasta a incidência da norma
penal incriminadora, razão pela qual não
se vislumbra a existência de justa causa
para instauração da ação penal.”

Realmente, em se tratando de arma de fogo
de uso permitido, estão isentos, por ora, da san-
ção ao artigo 12, caput da Lei n. 10.826/2003,
tanto o proprietário de arma com registro
estadual, agora não mais válido (art. 5º, § 3º da
nova Lei), como aquele que possui armamento
sem registro (art. 30).

Ante o exposto, concederam a ordem para,
com fundamento no artigo 648, inciso I do
Código de Processo Penal, determinar o tran-
camento da Ação Penal n. 18/2004, em anda-
mento contra o paciente A.B.S., perante o Juízo
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos,
por infração ao artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

RENÊ RICUPERO
Relator
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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito
da Vara Cível da Comarca da Capital do Estado
de São Paulo – Foro Central

A Procuradoria de Assistência Judiciária,
órgão da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo e que nesta unidade federativa exerce as
funções da Defensoria Pública, no exercício das
suas atribuições legais, pelos Procuradores do
Estado infra assinados, vem à presença de Vossa
Excelência para propor ação civil pública, com
pedido liminar, contra Eletropaulo Metropo-
litana Eletricidade de São Paulo S.A., conces-
sionária de serviço público de distribuição de
energia elétrica (...), ante as razões de fato e de
direito articuladas a seguir:

I. Introdução

1. A empresa ré, Eletropaulo Metropolitana,
é prestadora de serviços de distribuição de
energia elétrica no Estado de São Paulo, me-
diante concessão do Governo Federal.

2. A partir de vistorias realizadas unilateral-
mente, a empresa ré vem atribuindo a inúmeros
consumidores a prática de suposta fraude nas
instalações residenciais, passando então a exigir
o pagamento de quantias que entende ser
devidas, em decorrência das aludidas práticas
fraudulentas.

3. Não obstante, tanto as imputações de
prática de fraude, quanto as cobranças efetuadas
pela referida empresa, têm se mostrado abusi-
vas, sob vários aspectos, conforme será exposto
adiante.

4. Os procedimentos abusivos adotados pela
empresa ré atingem um amplo universo de
consumidores, em especial a população carente
do Estado de São Paulo, que acabam assumindo
obrigação de pagamento de valores que na
realidade não são devidos. Os consumidores
que são notificados, sob ameaça de corte de

Ação Civil Pública – Corte de Energia.
Impossibilidade

energia, para não sofrerem esta conseqüência,
são obrigados a comparecer às agências da
empresa requerida e assumir o débito, sem
possibilidade de maiores questionamentos.

II. Legitimidade ativa

5. O Código de Defesa do Consumidor, em
seu artigo 81, estabelece que:

“Artigo 81 - A defesa dos interesses e
direitos dos consumidores e das vítimas
poderá ser exercida em juízo individual-
mente, ou a título coletivo.

Parágrafo único - A defesa coletiva será
exercida quando se tratar de:

(...)

III - interesses ou direitos individuais
homogêneos, assim entendidos os de
origem comum;”

6. O artigo 82, por sua vez, estabelece a
legitimidade concorrente para propositura da
ação:

“Artigo 82 - Para os fins do artigo 81,
parágrafo único, são legitimados concor-
rentemente:

(...)

III - as entidades e órgãos da Adminis-
tração pública, direta ou indireta, ainda
que sem personalidade jurídica, especifi-
camente destinados à defesa dos interes-
ses e direitos protegidos por este Código;”

7. A Procuradoria de Assistência Judiciária,
integrante da Procuradoria Geral do Estado de
São Paulo, é órgão da Administração pública
direta, disciplinada pela Lei Complementar
estadual n. 478/86, que estabelece, em seu artigo
28, que:

“Artigo 28 - São atribuições da Procura-
doria de Assistência Judiciária Civil:
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(...)

III - promover as medidas judiciais neces-
sárias à defesa do consumidor;”

8. Disso decorre que a Procuradoria de Assis-
tência Judiciária tem legitimidade ativa para
promover demandas coletivas, por meio de
ação civil pública, visando à proteção dos direi-
tos e interesses do consumidor.

9. Ainda que assim não fosse, a legitimidade
ativa pode ser extraída da Constituição Federal
que, em seu artigo 5º, XXII, estabelece que:

“Artigo 5º - (...)

(...)

XXXII - o Estado promoverá, na forma
da lei, a defesa do consumidor;”

10. Desse dispositivo constitucional pode-
se extrair a ilação no sentido da legitimação dos
entes públicos para tutela dos interesses ou
direitos dos consumidores.

11. Nesse diapasão, e ainda reconhecendo
a importância da legitimação extraordinária co-
mo forma de desafogar o Estado da responsa-
bilidade pelo ingresso dessas demandas, foi
proferido acórdão pelo Superior Tribunal de
Justiça dissipando qualquer dúvida que pudesse
ainda pairar quanto à legitimidade ativa da Pro-
curadoria de Assistência Judiciária para promo-
ver ação civil pública, conforme ementa a seguir
transcrita:

“Processual civil. Ação civil pública. Ex-
plosão de loja de fogos de artifício. Inte-
resses individuais homogêneos. Legitimi-
dade ativa da Procuradoria de Assistência
Judiciária. Responsabilidade pelo fato do
produto. Vítimas do evento. Equiparação
a consumidores.” (STJ – REsp n. 181.580
– 3a T. – Rel. Ministro Castro Filho – DJU,
de 22.3.2004).

III. Da Tutela dos Interesses Individuais
Homogêneos

12. A tutela dos direitos do consumidor cons-
titui dever do Estado e direito fundamental da

pessoa expressamente contemplado no artigo
5º, XXXII da Constituição Federal, regulamen-
tado pela Lei n. 8.078/90, que em seu artigo 6º
prevê seus direitos básicos.

13. Por sua vez, o exercício da atividade em-
presarial deve necessariamente observar os
princípios de proteção ao consumidor, por
constituir princípio norteador da ordem econô-
mica brasileira (art. 170, V, CF/1988).

14. Tratando-se de direito fundamental, que
inclusive condiciona o exercício das atividades
econômicas, a proteção ao consumidor reveste-
se de caráter eminentemente publicista, eviden-
ciando a relevância social da tutela estatal de
seus interesses. O sistema de regulação estatal
dos contratos submetidos à Lei n. 8.078/90, nota-
damente quanto ao reconhecimento da nulida-
de de cláusulas ilegais ou abusivas, bem de-
monstra essa característica.

15. Muitas vezes, as práticas contrárias ao
Código de Defesa do Consumidor atingem inte-
resses de uma expressiva gama da sociedade,
de forma a fazer com que um grande número
de pessoas se veja vítima de condutas derivadas
de uma mesma fonte, ou seja, de uma origem
comum.

16. Conjugadas a relevância social e a ori-
gem comum da lesão, a indisponibilidade do
direito do consumidor se evidencia, legitiman-
do, destarte, a tutela dos interesses individuais
homogêneos do consumidor através de ação
civil pública, nos termos do artigo 81, III da
Lei n. 8.078/90 e do artigo 1º, inciso II da Lei
n. 7.347/85.

17. Desta feita, tem-se que a pretensão a ser
deduzida se enquadra perfeitamente na concep-
ção de interesse individual homogêneo.

18. Inicialmente, é inquestionável a existên-
cia de relação de consumo entre os destina-
tários do serviço/produto energia elétrica e a
Eletropaulo, tanto que não se conhece qual-
quer discussão jurisprudencial nesse sentido.
Rege-se, portanto, por normas de ordem públi-
ca que evidenciam a relevância social da tutela
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dos interesses do consumidor, enquanto prin-
cípio informativo da ordem econômica.

19. Não bastasse isso, no caso em análise,
há lesão ou ameaça de lesão aos direitos de um
expressivo número de consumidores decorren-
tes de uma origem comum, no caso, os abusos
cometidos pela Eletropaulo, que serão devida-
mente explicitados nos tópicos posteriores.

20. Desta origem comum decorre a relevân-
cia social do interesse, por atingir fração expres-
siva dos consumidores submetidos à cobrança
excessiva ou até indevida, o que torna o direito
indisponível. E a indisponibilidade do direito
se mostra ainda mais evidente por tratar-se de
serviço público essencial, à luz do artigo 22 do
Código de Defesa do Consumidor.

21. Em síntese, considerando-se a definição
de interesse individual homogêneo e sua plena
subsunção às práticas abusivas da Eletropaulo,
é indiscutível o cabimento da ação civil pública
para a tutela dos interesses dos consumidores
atingidos por estas condutas, nos termos do arti-
go 81, parágrafo único, III e seguintes do Códi-
go de Defesa do Consumidor e do procedimen-
to processual prescrito na Lei n. 7.347/85.

IV. Das Irregularidades nos “Procedi-
mentos” da Empresa Ré

1. Da impossibilidade de constatação da
fraude e sua autoria

22. Em primeiro lugar, a empresa requerida,
fundada em inspeção realizada por seus
empregados, atribui ao consumidor a prática
de fraude e, com base nesse fato, que dá como
certo, exige o pagamento de quantias que julga
devidas em decorrência do consumo supos-
tamente fraudulento.

23. No entanto, a prestadora de serviço não
produz nenhuma prova de que o consumidor
cometeu realmente a fraude, uma vez que o
denominado TOI – Termo de Ocorrência de
Irregularidade – é produzido unilateralmente pe-
la própria empresa.

24. Além disso, a empresa ré não tem por
hábito realizar inspeções de rotina nos

equipamentos que são de sua responsabilidade,
a saber: relógios de medição, cabos que os
ligam à rede de transmissão etc. Na verdade, a
empresa tem como postura não se dar ao
trabalho de inspecionar com regularidade o
funcionamento de suas instalações. Nesses
casos, então, ainda que se verifique alguma
eventual irregularidade, não é possível deter-
minar o tempo em que ocorreu a adulteração,
nem sua autoria.

25. A falta de inspeções leva, ainda, a outro
ponto relevante: a alegada irregularidade decor-
re da suposta prática de fraude ou do desgaste
natural dos equipamentos abandonados pela ré?

26. Ora, uma vez alegada a irregularidade,
impõe-se a produção da prova pela parte que
alegou, não se podendo ter por correta a vistoria
realizada pela empresa ré, unilateralmente,
exigindo do consumidor quantias que, inclu-
sive, são indevidas, conforme se demonstrará
mais à frente.

27. Diante da impossibilidade de constatação
da prática de fraude, assim como sobre sua
autoria, unilateralmente por parte da Eletropaulo,
não é o caso de se compelir o consumidor a
pagar o montante correspondente ao dano
alegado.

2. Da impropriedade dos métodos adotados
pela empresa para apuração do valor base

28. A empresa ré, tomando por verdadeiro
um fato que existe apenas para si e que, por-
tanto, não constitui uma verdade em relação às
outras pessoas, exige o pagamento de uma
quantia que diz referir-se ao consumo de ener-
gia mediante fraude.

29. Para apuração dessa quantia que pretende
receber, a requerida, via de regra, lança mão
de um denominado “valor base” para estimar
o montante que afirma ter sido consumido de
forma fraudulenta, atribuindo aos consumidores
um padrão de consumo absolutamente incom-
patível com suas realidades.

30. Para apuração desse “valor base”, a
empresa ré adota o maior valor dos doze meses
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anteriores ao fato e, em regra, imputa aos consu-
midores um padrão de consumo acima do que
é razoável. Vejam-se, a propósito, cópias de
petições iniciais anexas, referentes a ações
movidas pela Eletropaulo em face dos con-
sumidores.

31. Alternativamente, a empresa requerida
relaciona os eletrodomésticos existentes na
residência do consumidor e, da mesma forma,
estima o provável consumo que esses aparelhos
geram. Igualmente, esse procedimento termina
por atribuir ao consumidor um padrão de con-
sumo muito superior àquilo que ordinariamente
é consumido em uma residência.

32. Esses procedimentos adotados pela em-
presa ré não são estribados em lei, nem tam-
pouco no sistema de proteção do consumidor,
apenas em Resolução da ANEEL, ou seja, são
ilegais, na medida em que não compete às
agências reguladoras legislar sobre direito do
consumidor.

33. Não se pode deixar de ver que esses
procedimentos são inteiramente desfavoráveis
ao consumidor, posto que não há nada que
justifique seja tomado como valor base para o
cálculo do suposto débito o maior valor consu-
mido em um ano. Ainda que provada a ocor-
rência da fraude, o consumidor teria de pagar
por aquilo que consumiu indevidamente; nada
mais, nada menos.

34. Nessa medida, as Resoluções da ANEEL
não integram o sistema de proteção ao consu-
midor, pois em descompasso com o artigo 7º,
caput do Código de Defesa do Consumidor.

35. Cabe considerar, então, que a empresa
ré, para apurar o valor efetivamente devido,
após constatar legalmente a ocorrência da
fraude, sua autoria e o período em que se obteve
energia elétrica de forma fraudulenta, deve
adotar um método de apuração real do suposto
consumo irregular.

36. Isso tudo se diz para estabelecer que o
valor base alcançado pela empresa ré é
absolutamente surreal; é inventado; não tem

respaldo na realidade, pois, em média, uma
residência comum, guarnecida com eletrodo-
mésticos normais, tem um consumo entre 100
e 200 kWh. Esse critério inclusive é adotado
pela Lei n. 10.438/2002, para concessão do
benefício da tarifa social.

3. Da tarifa utilizada

37. Conforme se verifica das cópias das
iniciais anexas, a empresa requerida aplica a
tarifa atual sobre a quantidade de kWh que alega
ter sido consumida em período anterior, coisa
que não encontra justificativa. Com efeito, a
reparação de dano deve corresponder à
extensão do prejuízo considerado, de modo que,
se a energia foi supostamente consumida em
determinado período, a tarifa deve ser corres-
pondente a esse período.

38. Mais uma vez, nesse ponto, a empresa
ré labora em prejuízo para o consumidor, se
considerarmos que as tarifas de energia têm
sofrido aumento acima de todos os índices de
inflação.

4. Da multa abusiva e ilegal

39. Sobre todos os abusos cometidos pela
empresa ré, que vêm desde a imputação de
fraude ao consumidor, passando pela adoção
de um consumo presumido inteiramente surreal
e pela fixação do valor do débito em kWh, a
empresa faz incidir sobre o montante assim
apurado uma multa de 30% (trinta por cento),
o que não encontra justificativa em nenhum
dispositivo de direito.

40. O fundamento para essa cobrança é o
consumo irregular, mas, como já foi dito, não
há prova quanto à prática de fraude, nem quanto
à sua autoria. Então, essa multa não seria devi-
da, já por falta de fundamento.

41. Além disso, referida cobrança não
encontra amparo na legislação em vigor. Nesse
passo, cumpre esclarecer que a Eletropaulo
fundamenta a cobrança de multa tão absurda
em Resolução da ANEEL, mas isso não se
justifica, pois a referida agência reguladora não
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tem competência para legislar sobre direito do
consumidor, ainda mais em descompasso com
o artigo 52, parágrafo 1º, do Código de Defesa
do Consumidor, que estabelece como teto 2%
para a aplicação de multa.

5. Da utilização do kWh como fator de
correção monetária nas confissões de dívida

42. Conforme já foi explicitado nas linhas
acima (item I. 4), a empresa ré acusa os
consumidores de haverem cometido fraude e,
mediante ameaça de corte imediato do forne-
cimento de energia, obriga-os a comparecer a
uma agência de atendimento para regularizar o
pagamento. Ao comparecer à agência, o con-
sumidor é surpreendido com uma conta que
alcança, por vezes, dezenas de milhares de
reais. Em alguns casos, as contas atingem até
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), mas, o mais
comum, é que se situe em torno de R$ 3.000,00
(três mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais).

43. Como solução para o problema, a em-
presa impõe ao consumidor o parcelamento do
suposto débito, com abstração de todas as im-
propriedades acima apontadas. Nesse passo,
ainda, a empresa labora contra o interesse do
consumidor, ao fixar o débito em kWh, cujo
valor sofre variação monetária que, como é de
todos sabido, é sempre muito superior ao
percentual de reajuste concedido aos preços
em geral e, principalmente, aos salários dos
trabalhadores.

V. Ameaça de Corte do Fornecimento

44. Em todo o “procedimento”, a empresa
requerida faz presente a ameaça de corte do
fornecimento de energia: desde o momento em
que exige do consumidor a assinatura no termo
de ocorrência de irregularidade, até o “convite”
a comparecer à agência para “discutir” o débito,
ocasião em que impõe a assinatura do termo
de confissão de dívida e o parcelamento.

45. E essa ameaça continua presente nos
denominados instrumentos particulares de
confissão de dívida, pois, além de todos os
abusos já referidos, ou seja, falta de prova

quanto à fraude, fixação de valor base elevado,
utilização do kWh como fator de correção
monetária e a aplicação de multa em percentual
abusivo, a empresa impõe como penalidade a
suspensão do fornecimento em caso de
descumprimento.

46. A este respeito, cumpre observar que os
denominados termos de ocorrência de irregula-
ridade não podem ser utilizados como prova
de que efetivamente a fraude existiu, uma vez
que a assinatura do consumidor foi obtida me-
diante ameaça real de corte imediato do for-
necimento de energia.

47. Da mesma forma, a confissão de dívida
é eivada de nulidade em sua origem, na medida
em que o consumidor é compelido a assumir
as obrigações nela contidas mediante ameaça
de interrupção do fornecimento do serviço.

VI. A Falta de Vistorias Periódicas

48. A empresa fornecedora de energia fre-
qüenta a residência das pessoas mensalmente
para realizar as medições. No entanto, deixa
de efetuar inspeções periódicas nas instalações,
o que possibilitaria a determinação do momento
da fraude, em caso de isso vir a acontecer.

49. É sabido que todo e qualquer mecanismo
está sujeito a desgaste pelo decurso dos anos; e
não é diferente quando se trata de relógios de
medição e fios condutores de energia elétrica.
Então, não é plausível que a empresa ré, tendo
abandonado seu equipamento, sem realizar
vistorias, agora queira exigir que o consumidor
dê conta de seu bom funcionamento.

50. Ora, a empresa jamais realiza qualquer
inspeção, não sendo razoável então atribuir ao
consumidor a responsabilidade por sua própria
desídia. Como garantir que eventual fraude não
foi praticada por terceiro ou resulta do desgaste
natural do equipamento?

51. Então, a empresa ré comodamente deixa
de fazer as vistorias periódicas, não investe na
segurança nem na regularidade de funcio-
namento dos seus equipamentos, transferindo
os riscos do seu negócio para o consumidor.
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VII. Presunção Descabida

52. A empresa ré geralmente presume que o
defeito no relógio ou nas instalações conduz a
um registro de consumo menor do que o real.
Porém, isso não é necessariamente verdadeiro,
pois o defeito no relógio e nas instalações, que
provavelmente se deve à falta de inspeção, pode
levar a um registro de consumo maior do que o
real. Em muitos casos, após a vistoria e troca
do relógio, o registro mensal passa a ser inferior
ao que se verificava anteriormente.

53. Isso quer dizer que a falta de inspeção
por parte da Eletropaulo e o conseqüente des-
gaste dos equipamentos, em muitos casos causa
prejuízo para o consumidor, que acaba pagando
sempre mais do que o devido.

54. Por outros termos, nem sempre o defeito
verificado no mecanismo acarreta prejuízo para
a empresa, mas sim para o consumidor, o que
comprova ser equivocada a presunção em sen-
tido contrário (quer dizer, consumo maior do
que o registrado), de que a Eletropaulo sempre
lança mão para fundamentar suas cobranças.

VIII. Falta de Transparência

55. A empresa ré, como se disse, imputa
indevida e unilateralmente ao consumidor a
prática de fraude e passa a exigir, sempre
mediante ameaça real de corte no fornecimento
de energia, o pagamento de quantia exorbitante,
sem, contudo, demonstrar o modo como
alcançou essa soma.

56. Ou seja, o consumidor não dispõe de
meios para compreender os procedimentos ado-
tados pela empresa, nem esta cuida de demons-
trar, com a necessária transparência, a origem
do débito, comportamento esse que contraria o
disposto no artigo 6º, inciso III do Código de
Defesa do Consumidor:

“Artigo 6º São direitos básicos do
consumidor:

(...);

III - a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com

especificação correta da quantidade,
características, composição, qualidade e
preço, bem como sobre os riscos que
apresentam.”

IX. Falta de Razoabilidade

57. Consoante asseverado, uma casa de
moradia simples contém os acessórios normais,
não se encontrando em regra eletrodomésticos
e outros equipamentos, como freezer, sauna,
hidromassagem etc., que acarretariam um con-
sumo mais elevado. Nesses casos, o consumo
normal se situaria entre 100 e 200 kWh, nos
termos da Lei n. 10.438/2002.

58. No entanto, a concessionária de energia,
supondo a ocorrência de fraude, apresenta ao
consumidor uma conta absolutamente incom-
patível com o padrão de consumo razoável das
pessoas. Em quase todos os casos, a Eletropaulo
atribui ao consumidor um padrão de consumo
acima de 500 kWh, conforme se depreende das
cópias de iniciais anexas.

59. Ora, isso é um absurdo inominável, pois
a maior parte das residências de São Paulo não
tem consumo nesse patamar; a não ser que se
trate de alguma mansão, dotada de piscina,
sauna, hidromassagem, aparelhos de ar con-
dicionado, vários freezers e geladeiras, realidade
que não é comum em nosso Estado.

X. Descabimento do Corte do Forneci-
mento de Energia Elétrica

60. Diante de tudo quanto foi argumentado,
é preciso acrescentar que o consumidor, nas
situações antes expostas, não pode ser preju-
dicado pelo corte no fornecimento de energia
elétrica, pois é evidente que a interrupção deste
serviço traz grande prejuízo e desconforto à sua
saúde, ao seu bem-estar e à sua condição de
cidadão, o que mais uma vez justifica a
propositura da presente demanda.

61. Nesse sentido, existem diversas decisões
judiciais, prolatadas por magistrados de primei-
ra instância e por tribunais de todo o país, em
que se acolhem pretensões manifestadas
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individualmente com o objetivo de evitar o corte
da energia elétrica ou determinar o seu resta-
belecimento, com fundamento no argumento
segundo o qual as empresas do setor energético
fornecem serviços essenciais à sobrevivência
humana e não podem utilizar a interrupção do
abastecimento como forma de cobrar seus
débitos. Senão, vejamos:

“O corte no fornecimento não pode mesmo
ser permitido, até que se tenha um aclara-
mento da real situação. A cobrança carece
de comprovação exata, seja no que diz
respeito à existência da irregularidade apu-
rada, seja quanto ao tempo de sua exis-
tência. Justificava-se, assim, no caso con-
creto, a concessão de antecipação parcial
dos efeitos da tutela para impedir o corte
do fornecimento de energia elétrica até so-
lução dessas questões que restam sem res-
posta.” (1º TACivSP – AI n. 1.207.662-3/
Carapicuíba – 12ª Câm. – rel. Juiz Artur
César Beretta da Silveira – j. 23.9.2003 –
v.u.).

“Não pode a concessionária cortar o servi-
ço de fornecimento de energia elétrica co-
mo forma de compelir o consumidor ao
pagamento de débito de valor controver-
tido que se refere à diferença de contas
advindas de defeito no medidor. A ilega-
lidade desse ato é passível de correção pe-
la via mandamental.” (TJMS – RS
n. 31.884-9/92 – 2ª T. – rel. Des. Dagmar Pau-
lino dos Reis – DJMS, de 4.3.1993, p. 4).

“Energia elétrica – Corte indevido. Evi-
dencia-se abuso por parte da concessio-
nária quando é feito o corte de energia
devido a débito relativo a outra economia
que não aquela onde o corte foi tradu-
zido. Não gozam de presunção de vera-
cidade débitos imputados aos consu-
midores pelas concessionárias de serviço
público. Eventuais débitos deverão ser
apurados em procedimento que possibi-
lite o contraditório, mantendo-se ligada
a energia no atual endereço da consu-
midora” (Ac. 1ª TRec JECivRS – Apel.
n. 01598512240 – rel. Juiz Guinther
Spode – j. 15.4.1998).

“Serviço Público – Energia elétrica - Corte
no fornecimento – Ilicitude. I - É viável,
no processo de ação indenizatória,
afirmar-se, incidentemente, a ineficácia
de confissão de dívida, à míngua de justa
causa. II - É defeso à concessionária de
energia elétrica interromper o suprimento
de força, no escopo de compelir o con-
sumidor ao pagamento de tarifa em
atraso. O exercício arbitrário das próprias
razões não pode substituir a ação de
cobrança.” (STJ – REsp n. 223778-RJ –
1ª T. – rel. Min. Humberto Gomes de
Barros – j. 7.12.1999).

“Apelação cível. Direito administrativo.
Energia elétrica. Ação ordinária. Alte-
ração do aparelho medidor. Alegação de
fraude. Inexistência de prova a evidenciar
a autoria. Ônus da prova da concessio-
nária. Existência do débito não com-
provada. Impossibilidade de corte do
fornecimento de energia elétrica. In-
cumbe à fornecedora a prova do consu-
mo real de energia, bem como, antece-
dentemente, da autoria da adulteração no
aparelho medidor. Não é legítimo o
recurso à suspensão do serviço se há
discussão do fato ou do quantum. Ape-
lação desprovida.” (TJRS – Apel. Cível
n. 70008398547 – 2ª Câm. Cív. – rel.
Antônio Janyr Dall’Agnol Júnior –
j. 12.5.2004).

“Fornecimento de eletricidade. Fraude no
medidor. Prova oral. Produção. Inércia da
concessionária em manifestar-se quando
intimada. Matéria preclusa. Fraude da
usuária de energia não provada. Laudo
pericial apontando negligência dos
prepostos da fornecedora na constatação
do ilícito. Conduta que deixa vestígios.
Impossibilidade de considerar-se provada
apenas por presunção. Sucumbência.
Honorários de advogado aumentados.
Preliminar rejeitada. Provimento somente
ao apelo da autora.” (TJRJ – Apel. Cível
n. 2003.001.19529 – 10ª Câm. Cível –
Des. Bernardo Moreira Garcez Neto,
j. 30.9.2003).
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“Agravo de Instrumento – Interrupção de
fornecimento de energia elétrica – Falta
de pagamento – Resolução da ANEEL
que autoriza o corte de energia elétrica
de consumidor inadimplente fere a Lei
n. 8.078/90. Serviço essencial. Ato ilegal
e coercitivo. Débitos pendentes devem
ser cobrados pelas vias ordinárias compe-
tentes. Agravo improvido.” (TJRS – Agr.
Instr. n. 70005378633 – 5ª Câm. Cível –
rel. Des. Ana Maria Nedel Scalzilli –
j. 12.12.2002).

62. A doutrina, por seu turno, assim se
posiciona:

“Nas relações entre consumidor e o pres-
tador de serviços de primeira necessi-
dade, dois pontos de discórdia podem ser
identificados: a tendência, hoje ameni-
zada pela ação da jurisprudência, de im-
por mudanças unilaterais, inclusive por
Portaria, prejudicando a posição já vulne-
rável do consumidor e, em segundo lugar,
a forma de cobrança dos créditos, em
cortes imediatos e sistemáticos do for-
necimento destes serviços.”1

63. Também fundamentam a pretensão ora
manifestada os seguintes dispositivos legais:

a) da Constituição Federal:

“Artigo 1º - A República Federativa do
Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrá-
tico de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

(...)

Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, ga-
rantindo-se aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade,

à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:

(...);

II - Ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;

(...);

XXXV - A lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito;

(...);

LVI - Ninguém será privado da liberdade
ou de seus bens sem o devido processo
legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;”

(...).

b) do Código de Defesa do Consumidor
(Lei n. 8.078/90):

“Artigo 22 - Os órgãos públicos, por si
ou suas empresas, concessionárias, per-
missionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a for-
necer serviços adequados, eficientes, se-
guros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único - No caso de descum-
primento, total ou parcial, das obrigações
referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a re-
parar os danos causados, na forma pre-
vista neste Código.

(...).

Artigo 42 - Na cobrança de débito, o
consumidor inadimplente não será ex-
posto ao ridículo, nem será submetido a
qualquer tipo de constrangimento ou
ameaça.”

63. Para demonstrar que o comportamento
da empresa ré vem violando tais determinações
legais, pede-se vênia para transcrever o seguinte
acórdão:

1 Cláudia Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do
Consumidor, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais (com
grifo que não consta do texto original).
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“Administrativo. Direito do consumidor.
Ação de indenização. Ausência de pa-
gamento de tarifa de energia elétrica. In-
terrupção do fornecimento. Corte. Im-
possibilidade. Artigos 22 e 42 da Lei
n. 8.078/90 (Código de Proteção e
Defesa do Consumidor).

1. Recurso especial interposto contra
acórdão que entendeu não ser cabível
indenização em perdas e danos por corte
de energia elétrica quando a concessio-
nária se utiliza de seu direito de interrom-
per o fornecimento a consumidor em
débito. O corte de energia, como forma
de compelir o usuário ao pagamento de
tarifa ou multa, extrapola os limites da
legalidade.

2. Não resulta em se reconhecer como
legítimo o ato administrativo praticado
pela empresa concessionária fornecedora
de energia e consistente na interrupção
do fornecimento da mesma, em face de
ausência de pagamento de fatura vencida.

3. A energia é, na atualidade, um bem
essencial à população, constituindo-se
serviço público indispensável, subor-
dinado ao princípio da continuidade de
sua prestação, pelo que se torna impos-
sível a sua interrupção.

4. O artigo 22 do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, assevera que ‘os
órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimen-
to, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto
aos essenciais, contínuos’. O seu parágra-
fo único expõe que ‘nos casos de des-
cumprimento, total ou parcial, das obri-
gações referidas neste artigo, serão as
pessoas jurídicas compelidas a cumpri-
las e a reparar os danos causados na forma
prevista neste código’. Já o artigo 42 do
mesmo diploma legal não permite, na
cobrança de débitos, que o devedor seja
exposto ao ridículo, nem que seja subme-
tido a qualquer tipo de constrangimento

ou ameaça. Os referidos dispositivos
legais aplicam-se às empresas concessio-
nárias de serviço público.

5. Não há de se prestigiar atuação da
justiça privada no Brasil, especialmente,
quando exercida por credor econômica
e financeiramente mais forte, em largas
proporções, do que o devedor. Afronta,
se assim fosse admitido, os princípios
constitucionais da inocência presumida
e da ampla defesa.

6. O direito do cidadão de se utilizar dos
serviços públicos essenciais para a sua
vida em sociedade deve ser interpretado
com vistas a beneficiar a quem deles se
utiliza.

7. É devida indenização pelos constran-
gimentos sofridos com a suspensão no
fornecimento de energia elétrica.

8. Recurso especial provido para deter-
minar o retorno dos autos ao Juízo de
origem, a fim de que, e nada mais, o MM.
Juiz aprecie a questão do quantum a ser
indenizado.” (STJ – REsp n. 430812/MG
– 1ª T. – rel. Min. José Delgado –
j. 6.8.2002 – DJU, de 23.9.2002, p. 277).

64. Em consonância com o já mencionado
artigo 22 da Lei n. 8.078/90, os serviços
prestados pelos órgãos públicos, suas empre-
sas, concessionárias, permissionárias e afins
deverão ser adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.

65. Isso não vem ocorrendo no Estado de
São Paulo. A suposta prática de fraude no
relógio medidor, sem que se apure a autoria,
não justifica a interrupção do fornecimento do
serviço. Além disso, as atitudes abusivas da
empresa ré também caracterizam que o serviço
é ineficiente e inadequado, vez que todo o
procedimento é irregular, desde a constatação
da suposta fraude e sua autoria, até a cobrança
do eventual débito, conforme já exposto.

66. Tal atitude, a propósito, viola o
princípio da igualdade, constitucionalmente
protegido, haja vista que a maioria dos
cidadãos e pessoas jurídicas deste país está
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autorizada a pleitear a cobrança ou a promover
a execução de seus créditos de acordo com as
disposições constantes do Código de Processo
Civil, não possuindo outros mecanismos não
previstos em lei, como, por exemplo, a
interrupção no fornecimento do serviço, para
alcançar tal objetivo.

67. Como se vê, deve-se considerar que a
empresa ré não está autorizada, por lei, a inter-
romper o abastecimento de energia elétrica dos
consumidores, ainda mais porque se trata de
um serviço prestado por concessionária ou
permissionária pública, que é essencial e não
pode ser interrompido, em razão da necessidade
de ser prestado de forma contínua.

68. Se isso é verdade com relação aos
consumidores em geral, quanto mais nos casos
em que o consumidor é acusado da prática de
fraude, sem a devida comprovação sobre a
ocorrência da fraude e sua autoria, além da
correção e exigibilidade dos valores cobrados.

69. A empresa ré, como toda contratada para
prestação de serviços, em caso de inadim-
plemento, deve valer-se do procedimento
previsto no Código de Processo Civil para a
cobrança de créditos que entende haver,
observando, ademais, que a ela incumbe o ônus
de provar a ocorrência e a autoria da fraude. Se
assim agir, dará ao consumidor a oportunidade
de apresentar a defesa pertinente.

70. Em suma, se a empresa demandada
continuar, nas situações mencionadas, cortando
o serviço de fornecimento de energia elétrica,
sem observância do princípio da boa-fé que
deve reger as relações contratuais e sem se
importar com a presunção de inocência daquele
que se elege, aleatoriamente, como sendo
fraudador do relógio medidor, haverá violação
das garantias constitucionais do devido proces-
so legal, do contraditório e da ampla defesa, o
que submeterá o consumidor, apesar de tratar-
se de um serviço que é essencial e que não pode
ser interrompido, a uma situação de constran-
gimento injustificável, que o Código de Defesa
do Consumidor veda.

XI. Abusividade da Execução Contratual
à Luz do Código de Defesa do Consumidor

71. A postura contratual da ré, como visto,
lastreia-se em contrato fundado em cláusulas
nulas à luz do Código de Defesa do Consumi-
dor, porquanto são notoriamente desfavoráveis
à parte hipossuficiente da relação contratual,
qual seja, o consumidor, por expressa determi-
nação do artigo 4º, I da Lei n. 8.078/90.

72. Referido microssistema relaciona, exem-
plificativamente em seu artigo 51, o rol das
cláusulas consideradas nulas nas relações de
consumo. Dentre elas, merecem destaque as
previstas nos incisos IV e VI.

73. Dispõe o artigo 51, IV do Código de
Defesa do Consumidor que são nulas as cláu-
sulas contratuais que estabeleçam obrigações
consideradas iníquas e abusivas, que coloquem
o consumidor em desvantagem exagerada ou
que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com
a equidade.

74. No caso em tela, o procedimento adotado
pela ré, quando da execução do contrato, choca-
se frontalmente com a norma acima indicada.
Ao exigir quantias manifestamente indevidas
do consumidor, apuradas sem critério real e
justo, a ré busca auferir vantagem econômica
excessiva em detrimento do consumidor que,
por sua vez, vê-se forçado a aceitar acordos de
parcelamento leoninos como única forma de
ver normalizado o fornecimento de energia
elétrica ao seu imóvel.

75. Por seu turno, o corte sumário da energia
implica inversão do ônus da prova, em desfavor
do consumidor, da autoria e existência da
fraude. Com efeito, o corte sumário, sem base
em prova produzida através do devido processo
legal e suas garantias, obriga o consumidor a
provar sua boa-fé em processo judicial
posterior, ou seja, obriga-o a produção de prova
de que não procedeu ao consumo irregular de
energia e de que a fraude imputada inexiste.

76. Isso é inadmissível, pois a boa-fé se
presume, e não o contrário. E o corte sumário,
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por seu turno, estabelece o contrário, afrontando
o disposto no artigo 51, VI do Código de Defesa
do Consumidor, que reputa nula cláusula con-
tratual que estabeleça inversão do ônus da pro-
va em prejuízo do consumidor.

77. Tal expediente tem por objetivo único a
facilitação do recebimento de crédito manifes-
tamente indevido, pois a ameaça de supressão
de serviço essencial gera aflição ao consumidor
que, premido, aceita a desvantagem exagerada
que lhe é imposta, submetendo-se ao desequi-
líbrio contratual. A bem da verdade, tal expe-
diente constitui meio ilegítimo de coação em-
pregado pela ré no sentido de receber, o mais
rápido possível, quantia exagerada e mani-
festamente indevida, caminho que lhe é mais
fácil, curto e, lamentavelmente, desumano.

XII. Conclusões

78. Ante o exposto, conclui-se que:

a) não há certeza quanto à ocorrência da
fraude nem de sua autoria, porque o termo de
ocorrência da suposta irregularidade é elaborado
unilateralmente pela empresa; eventual irregu-
laridade pode ter se dado em razão do desgaste
e da deterioração dos equipamentos em decor-
rência do decurso do tempo e da falta de regular
vistoria por parte da requerida, ou ainda por
ação de terceiros; nem sempre a ocorrência de
irregularidade acarreta prejuízo para a empresa,
haja vista que, em muitos casos, o relógio é
antigo e a medição não é precisa, o que pode,
inclusive, indicar um consumo em desfavor do
próprio consumidor e não o contrário;

b) é abusiva a adoção de métodos estimati-
vos, quando a empresa ré deveria utilizar méto-
do real para apuração do consumo;

c) é abusiva a utilização do valor da tarifa
atual sobre o consumo relativo a período ante-
rior, quando deveria incidir a tarifa vigente ao
tempo do consumo com atualização monetária
pelos índices oficiais;

d) é abusiva a fixação do valor da dívida
em kWh, como critério de correção monetária,
nos termos de confissão de dívida;

e) é ilegal a cobrança de multa de 30% (trinta
por cento) sobre o débito apurado;

f) há coação por parte da empresa ré no
momento em que exige a assinatura do consu-
midor no termo de ocorrência de irregularidade;
quando exige o comparecimento do consumi-
dor à agência para negociar a dívida; quando
impõe que o consumidor aceite a confissão de
dívida, tudo sob ameaça perene de corte no
fornecimento de energia elétrica;

g) é abusivo e ilegal o corte do fornecimento
de energia por parte da empresa ré.

XIII. Do Cabimento da Medida Liminar

79. Nos termos do artigo 12 da Lei
n. 7.347/85, cabível é o deferimento de liminar
no caso em tela, ante a relevância da funda-
mentação das causas de pedir, fática e jurídica
da ação civil pública, conjugada ao fundado
receio de dano aos titulares do interesse tutelado.

80. A relevância da pretensão é manifesta.
Por causa da conduta da Eletropaulo, os consu-
midores de energia elétrica em débito ou acu-
sados de praticar fraude vêem-se obrigados ao
pagamento de quantias elevadas, apuradas com
base em critérios irreais, arbitrários e inflacio-
nados, acrescidos de penalidade que supera em
quinze vezes o limite de 2% (dois por cento)
imposto pelo artigo 52, parágrafo 1º do Código
de Defesa do Consumidor.

81. Nos termos do artigo 39, incisos IV e V
do mesmo diploma legal, trata-se de prática abu-
siva por ensejar vantagem manifestamente ex-
cessiva em favor da Eletropaulo que, além dis-
so, vale-se da ameaça de corte do fornecimento
de energia elétrica para buscar receber quantias
claramente indevidas.

82. A abusividade mostra-se ainda mais evi-
dente nas hipóteses de arbitramento do con-
sumo com base em alegação unilateral de frau-
de, desacompanhada de prévia comprovação
de sua ocorrência e autoria através do devido
processo legal, circunstância que coage os con-
sumidores, sumariamente acusados, ao paga-
mento de expressivas quantias ou à celebração
de acordos que lhes são flagrantemente desvan-
tajosos, sempre sob a ameaça de supressão do
serviço.
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83. Por outro lado, os danos decorrentes des-
tas práticas, sérios e presentes, manifestam-se
em duas vertentes: ofensa de ordem financeira
e à dignidade do consumidor.

84. Mantidas as práticas abusivas perpe-
tradas pela Eletropaulo, continuará ela a auferir
vantagem econômica indevida e expressiva às
expensas dos consumidores, que são constran-
gidos ao pagamento de quantias indevidas ou
que superam aquela que é efetivamente devida,
muitas vezes em detrimento de outras neces-
sidades básicas pertinentes ao seu sustento,
notadamente nas camadas menos favorecidas
da sociedade.

85. E a possibilidade de supressão do forne-
cimento de energia elétrica na hipótese de não
pagamento dessas quantias abusivamente co-
bradas constitui afronta ao princípio da digni-
dade da pessoa humana, fundamento da Repú-
blica Federativa do Brasil, nos termos do artigo
1º, inciso III da Constituição Federal.

86. Afinal, é inconcebível que uma pessoa
possa viver desprovida de recursos essenciais
à vida digna, como geladeira, chuveiro quente,
televisão, ferro de passar roupas etc. Trata-se
de prioridades humanas básicas que não podem
ser suprimidas em razão de débitos inexigíveis,
como os cobrados pela Eletropaulo.

87. Dessa forma, presentes os requisitos le-
gais, necessária se faz a concessão de medida
liminar, na forma dos tópicos seguintes.

XIV. Dos Pedidos Liminares

88. Ante o exposto, requer a Vossa Excelên-
cia digne-se de conceder liminarmente, o quan-
to segue:

A - Da Impossibilidade de Corte

A.1 - Da não supressão da energia elétrica

Seja a empresa requerida intimada ao cum-
primento da obrigação de não fazer, consistente
na não interrupção do fornecimento de energia
elétrica nas hipóteses em que o consumidor é
acusado de praticar fraude, enquanto inexistente
ou pendente discussão acerca da materialidade

da fraude e de sua autoria, bem como da exis-
tência do débito decorrente de consumo irregular,
cabendo o ônus da prova à Eletropaulo.

A.2 - Do restabelecimento da energia elétrica

Seja a empresa requerida intimada ao cum-
primento da obrigação de fazer, quando houver
corte prévio, consistente no restabelecimento do
serviço nas hipóteses em que o consumidor é
acusado de praticar fraude, enquanto inexistente
ou pendente discussão acerca da materialidade
da fraude e de sua autoria, bem como da
existência do débito decorrente de consumo irre-
gular, cabendo o ônus da prova à Eletropaulo.

B - Da Ineficácia das Confissões de Dívida

Sejam declaradas, desde já, ineficazes as
confissões de dívida firmadas sem demonstra-
ção inequívoca da existência da autoria e da
materialidade da fraude e sem observância dos
critérios abaixo mencionados, com suspensão
da exigibilidade dos débitos constantes nos
acordos já celebrados.

C - Da Adoção de Critérios para Apuração
do Débito

Seja a empresa requerida intimada ao cum-
primento da obrigação de adotar os seguintes
critérios para apuração do débito:

a) para fixação da quantidade de kWh con-
sumida irregularmente, seja utilizado critério
real, mediante instalação de relógio por período
de doze meses, ao cabo do qual será tomada a
média de consumo;

b) uma vez obtida a quantidade de kWh con-
sumida irregularmente, seja aplicada a tarifa
relativa ao período de efetivo consumo, acres-
cida da correção monetária oficial;

c) seja proibida a utilização do kWh como
fator de correção monetária, tanto nas confissões
de dívidas, como em todos os procedimentos
relativos à cobrança de débitos;

d) seja limitada a cobrança por motivo de
fraude ao período que vai desde a data da última
vistoria periódica realizada pela empresa até a
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data da inspeção que acusar a fraude, não po-
dendo esse interregno ser superior a doze meses;

e) sobre o valor apurado, que seja aplicada
multa no percentual máximo de 2% (dois por
cento), nos termos do artigo 52, parágrafo 1º
do Código de Defesa do Consumidor, afastan-
do-se a incidência da multa de 30% (trinta por
cento), tanto nas confissões de dívidas, como
em todos os procedimentos relativos à cobrança
de débitos.

D - Da Imposição de Multa Diária

Seja fixada multa diária no valor de R$
1.000,00 (um mil reais) por consumidor, caso
a empresa requerida deixe de cumprir as deter-
minações emanadas desse d. Juízo, em caráter
provisório ou definitivo.

XIII. Dos Pedidos Finais

89. Ante o exposto, requer a Vossa Excelên-
cia digne-se de:

I - determinar a citação da empresa ré, na
pessoa do seu representante legal, para os ter-
mos desta ação, a fim de que apresente a defesa
que tiver, querendo, sob pena de ser declarada
revel;

II - julgar procedente a ação, para que:

A - Da Nulidade das Confissões de Dívida

Sejam declaradas nulas as confissões de dí-
vida firmadas, com a condenação da requerida
à devolução das quantias recebidas indevida-
mente, a serem apuradas em liquidação de
sentença, tendo em vista a já demonstrada abu-
sividade das práticas contratuais executivas da
ré, a saber:

- não demonstração da autoria e da mate-
rialidade da fraude;

- adoção de métodos estimativos, quando
deveria utilizar método real para apuração do
consumo;

- utilização do valor da tarifa atual sobre o
consumo relativo a período anterior;

- fixação do valor da dívida em kWh, como
critério de correção monetária;

- cobrança de multa de 30% (trinta por cento)
sobre o débito apurado;

- ameaça perene de corte no fornecimento
de energia elétrica;

B - Impossibilidade de Corte

B.1 - Da não supressão da energia elétrica

Seja a empresa requerida condenada ao
cumprimento da obrigação de não fazer, consis-
tente na não interrupção do fornecimento de
energia elétrica, nas hipóteses em que o consu-
midor é acusado de praticar fraude, enquanto
pendente discussão acerca da materialidade da
fraude e de sua autoria, bem como da existência
do débito decorrente de consumo irregular.

B.2 - Do restabelecimento da energia elétrica

Seja a empresa requerida condenada ao
cumprimento da obrigação de fazer, consistente
no restabelecimento do serviço nas hipóteses
em que o consumidor é acusado de praticar
fraude, enquanto pendente discussão acerca da
materialidade da fraude e de sua autoria, bem
como da existência do débito decorrente de
consumo irregular.

C - Da Adoção de Critérios para a Apuração
do Débito

Com fundamento no poder integrativo do
Juízo, previsto no artigo 51, parágrafo 2º do
Código de Defesa do Consumidor, seja a empre-
sa requerida condenada ao cumprimento da
obrigação de fazer, consistente em adotar os
seguintes critérios para apuração do débito:

a) para fixação da quantidade de kWh
consumida irregularmente, seja utilizado critério
real, mediante instalação de relógio por período
de até doze meses, ao cabo do qual será tomada
a média de consumo;

b) uma vez obtida a quantidade de kWh
consumida irregularmente, seja aplicada a tarifa



228 B. Cent. Estud.B. Cent. Estud., São Paulo, 2929(2):207-232, mar./abr. 2005

Peças e Julgados

relativa ao período de efetivo consumo, acres-
cida da correção monetária oficial;

c) seja proibida a utilização do kWh como
fator de correção monetária, tanto nas confissões
de dívidas, como em todos os procedimentos
relativos à cobrança de débitos;

d) seja limitada a cobrança por motivo de
fraude ao período que vai desde a data da última
vistoria periódica realizada pela empresa até a
data da inspeção que acusar a fraude, não po-
dendo esse interregno ser superior a doze
meses;

e) sobre o valor apurado, seja aplicada multa
no percentual máximo de 2% (dois por cento),
nos termos do artigo 52, parágrafo 1º do Código
de Defesa do Consumidor, declarando-se ilegal
e por isso afastada a incidência da multa de 30%
(trinta por cento), tanto nas confissões de dívi-
das, como em todos os procedimentos relativos
à cobrança de débitos.

D - Da Imposição de Multa Diária

Seja fixada multa diária no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais) por consumidor,
caso a empresa requerida deixe de cumprir as
determinações emanadas deste D. Juízo, em
caráter provisório ou definitivo.

III - condenar a requerida aos ônus da su-
cumbência;

IV - deferir a produção de todas as provas
permitidas em direito, principalmente a oitiva
de testemunhas, o depoimento pessoal do repre-
sentante legal da requerida, que deve ser inti-
mado especialmente para esse fim, sob pena
de confesso, perícia e a juntada de outros do-
cumentos.

90. Dá à causa o valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais).

Termos em que

Pede deferimento.

São Paulo, 23 de dezembro de 2004

KÁTIA GOMES SALES
Procuradora do Estado

MARIA IZABEL ALVES ANDRÉ.
Procuradora do Estado

RITA KELCH.
Procuradora do Estado

ANSELMO PRIETO ALVAREZ
Procurador do Estado

ROMUALDO BAPTISTA DOS SANTOS
Procurador do Estado

VALTER FARID ANTÔNIO JÚNIOR
Procurador do Estado

__________________

Ação Civil Pública

Processo n. 000.04.105959-0

DECISÃO LIMINAR

Trata-se de ação civil pública proposta pela
Procuradoria de Assistência Judiciária contra
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A., através da qual se pretende, preci-
puamente, a determinação de supressão de
corte de energia, quando se discuta o consumo
registrado, ou em razão de aumento expressivo
e repentino, ou em caso de suspeita de fraude.

A questão envolve, induvidosamente, direito
difuso, de natureza coletiva, já que a energia,
enquanto bem de consumo e serviço prestado
à coletividade como um todo, justifica a inter-
posição da ação civil pública.

Tangente à espécie do serviço prestado pela
requerida, é de se ver ser ele vital e imprescin-
dível à subsistência, trazendo risco e possibili-
dade de dano irreversível, em caso de supres-
são no seu fornecimento, fundamento esse que
é, justamente, o alicerce do pedido da autora,
que também embasou seu pedido na legislação
consumerista e na própria Constituição Federal,
considerando-se, assim, os direitos do consu-
midor, beneficiário da prestação do serviço de
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fornecimento de energia elétrica, como
provenientes do dever do Estado.

Ainda nessa linha de raciocínio, vê-se que
também é indiscutível a relevância social da
ocorrência que envolve a supressão ou corte
de energia elétrica efetivado pela requerida.

Na presente lide, apresenta-se a questão
envolvendo a alegação de fraude, que se con-
cretiza quando a ré entende que estaria ocor-
rendo consumo irregular; também se apresenta
a questão do ponto de vista da medição, quando
adotado o método estimativo e não o real, para
apuração do consumo efetivo.

E, nesse segundo aspecto, questiona a Pro-
curadoria haver cobrança excessiva, vez que
não precisa. E, em face dessas duas situações
apresentadas, postulou a requerente a conces-
são de liminar, para que a ré se abstenha de
suspender o fornecimento de energia elétrica,
quando houver suspeita de fraude, bem como
que se abstenha de proceder à medição por
método estimativo.

Analisando, primeiramente, a questão acerca
da supressão de energia, já venho reiterada-
mente decidindo em ações individuais, que
contam com pedido assemelhado, com discus-
são acerca de valores cobrados pela requerida,
que a medida coibitória do corte de energia,
com o fim pretendido de pagamento dos valores
que a Eletropaulo entende como devidos, é
prática abusiva da parte potencialmente mais
forte na relação jurídica de natureza consu-
merista. Efetivamente, o constrangimento ao
consumidor deve ser evitado, impedindo-se que
o prestador de serviços imprescindíveis, como
é o caso da ré, se aproveite desta posição que
ocupa na relação contratual, para impor o paga-
mento de valores que, em muitas das vezes,
estão sendo discutidos pelo consumidor.

A conduta intimidatória praticada pela ré se
coaduna, perfeitamente, às disposições do artigo
39, incisos IV e V do Código de Defesa do
Consumidor, que preceitua que ao fornecedor
de serviços é vedada a prática abusiva de
prevalecer da fraqueza e ignorância técnica do

consumidor, para exigir dele vantagem mani-
festamente excessiva; e, na situação apresentada
na inicial, justamente está a requerida a exigir
que o consumidor pague quantia questionada
por este, sob pena de corte imediato, con-
siderando-se que, inclusive, o questionamento
advém da medição por estimativa, ou da alega-
ção de fraude, situações ambas que redundam
em valores dos quais discorda o consumidor.

E é por isto que há verossimilhança nas
alegações da Procuradoria requerente, vez a
situação, na forma como se apresenta, impede
o consumidor de pagar, ao menos, o valor
incontroverso, necessitando pagar à ré todos
os valores por ela cobrados e pelo consumidor
impugnados, para depois discutir a correção da
cobrança, sob pena, de não o fazendo, ser
despojada de seu bem essencial, que é usufruir
do fornecimento de energia elétrica prestado
pela ré. E a verossimilhança dos fatos justifica
a concessão da medida liminar postulada.

Tangente ao perigo de irreversibilidade, é
óbvio que, vedada ao consumidor a utilização
da energia elétrica, aumentam os riscos à sua
saúde, subsistência, alimentação, e outros
direitos inerentes do cidadão comum, o que
evidencia a existência do outro requisito que
autoriza a concessão da liminar postulada, qual
seja, o da possível irreversibilidade, em caso
de corte no fornecimento de energia elétrica.

Por fim, convém ressaltar que os fatos
narrados na inicial se coadunam, com perfei-
ção, aos preceitos do inciso IV do artigo 51 do
Código de Defesa do Consumidor, que defende
o princípio da boa-fé como princípio norteador
da relação de consumo estabelecida entre
consumidor e prestador de serviços, uma vez
que a lei consumerista estabelece que, em caso
de dúvida, quanto à qualidade ou consumo do
serviço ou produto, a interpretação será favo-
rável ao consumidor, vez que a lei pertinente o
presume com boa-fé; e, exatamente nesse
aspecto, se nota que a conduta da ré, em deduzir
que houve fraude, desvio de energia ou consu-
mo irregular, está se pragmatizando uma
inversão do princípio da boa-fé que protege o
consumidor pois, ao pressupor a fraude, de
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plano, a ré corta o consumo, e depois determina
a realização da necessária averiguação.

Na verdade, assiste razão à Instituição re-
querente, já que a vistoria e análise técnica pré-
via ao corte é impositiva, antes que se proceda
ao corte de energia, para evitar-se abuso por
parte da prestadora de serviços ora ré. E tam-
bém, por essa razão, concederei a liminar
requerida.

Dessa forma, registro que, além dos aspectos
já abordados, é discutível o crédito que advém
das confissões de dívida elaboradas pela ré, já
que esta decorre do cálculo, também confeccio-
nado pela ré, que toma por base o fato de estar
o consumidor em débito, débito que é por ela
assim reconhecido, com base na leitura de
consumo por amostragem ou pelo chamado
método comparativo, que acaba por não medir
o consumo real e efetivo. E assim procedendo
a ré, acaba ela por considerar valor de débito
que é discutível e, por isso, não pode vir a en-
sejar o corte de energia, como é feito pela ré.

E é também por essa razão que concederei
a liminar na forma postulada, no sentido de
evitar cortes de energia dos consumidores, prin-
cipalmente quando estes estão questionando o
valor cobrado, para que a apuração do débito
seja feita, sem qualquer tipo de conduta coi-
bitória.

Diante de todo o exposto, concedo a liminar
requerida a título de antecipação de tutela, para
determinar que a ré se abstenha de proceder à
supressão da energia elétrica, deixando de in-
terromper o fornecimento da mesma, até jul-
gamento final da lide, quando da pendência de
débito, tanto nos casos de assinatura de confis-
são de dívida, como também em relação a imó-
veis em que alega a ré estar ocorrendo fraude.
E consigno que, nos casos de alegação de
fraude, deverá a requerida providenciar a insta-
lação de um novo relógio de medição, para
controle por seis meses, para apuração de média
do consumo real.

Derradeiramente, determino que a ré passe
a proceder à medição real, evitando-se aquela
feita por amostragem ou através do método

comparativo, objetivando-se, assim, que o
consumidor pague à ré aquilo que efetivamente
consumira de energia, no mês de referência da
leitura efetivada.

As demais postulações deduzidas serão
apreciadas posteriormente à contestação.

Cite-se, considerando-se a inversão do ônus
da prova, na forma do artigo 6º, inciso VIII do
Código de Defesa do Consumidor, em face da
induvidosa natureza consumerista da relação
estabelecida entre os consumidores, ora repre-
sentados pela autora, e a ré, enquanto prestadora
de serviços, que ora reconheço e declaro.

Cumpra-se, citando-se e intimando-se por
mandado, a ser expedido em vinte e quatro
horas, e cumprido nas vinte e quatro horas
seguintes.

Derradeiramente, ressalto que, por se tratar
de ação civil pública, esta decisão produzirá
efeito em relação a todos os consumidores que
se utilizem dos serviços da requerida Eletro-
paulo. Assim, fixo a multa diária de R$ 100,00,
em caso de descumprimento da liminar ora
concedida, a qual será considerada individual-
mente, com respeito ao cumprimento para com
cada um dos consumidores enquadrados nas
hipóteses supra elencadas.

Intimem-se.

MARIA LÚCIA RIBEIRO DE
CASTRO PIZZOTTI MENDES
Juíza de Direito

__________________

TERMO DE AUDIÊNCIA

Requerente: Procuradoria de Assistência
Judiciária

Doutor Valter Farid Antonio Júnior

Doutora Rita Kelch

Doutor Romualdo Baptista dos Santos

Requerido: Eletropaulo Metropolitana Eletri-
cidade de São Paulo S.A.
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Vice-presidente: Cyro Vicente Boccuzzi

Diretor de Operação: Antoninho Borghi

Diretor regional: Saulo de Passos Ramos

Gerente jurídico: Doutor Marcelo Valenzuela

Advogado: Doutor Marcelo Beltrão da
Fonseca

Advogada: Doutora Maria Augusta Fonseca
Paim

Aos 23 de dezembro de 2004, às 15 h, nesta
cidade e comarca de São Paulo, na sala de au-
diência do Juízo da 32ª Vara Cível, sob a presi-
dência da MM. Juíza de Direito Titular, Doutora
Maria Lúcia Ribeiro de Castro Pizzotti Mendes,
comigo escrevente abaixo assinada, foi aberta
audiência de conciliação (art. 125, IV do CPC),
nos autos da ação e entre as partes supra referidas.
Apregoadas as partes, compareceu(ram) as
mesmas na forma supra qualificada. Abertos os
trabalhos, proposta a conciliação, restou a mesma
frutífera, por ora, e parcialmente, nos seguintes
termos: “Concordam as partes em avençar um
acordo parcial e provisório, com respeito ao lití-
gio envolvido na demanda, objetivando evitar a
efetivação de cortes no fornecimento de energia
elétrica prestado pela ré, no sentido de concordar
a requerida em se abster de efetivar o corte ou
suspensão no serviço de fornecimento de ener-
gia elétrica para os consumidores catalogados
pela empresa requerida como pessoas físicas,
excluindo-se desse acordo, por ora, as pessoas
jurídicas, pessoas físicas essas que tenham o
registro do consumo, assim considerado tanto o
consumidor que tenha o registro regular como
também aquele em que tenha sido formalizado
o TOI, que noticia a ocorrência da suposta frau-
de, desde que o consumo médio dos doze meses
imediatamente precedentes à constatação da su-
posta fraude seja também de até 180 kWh, exce-
tuando-se os casos de inadimplência. Ainda
avençam as partes que também será suprimido
o corte efetivado, ou ainda abster-se-á a reque-
rida de efetivar o corte no fornecimento de ener-
gia, nos caso em que o consumo mensal atinja
220 kWh, desde que esse consumidor, enquanto

pessoa física, esteja cadastrado ou se cadastre
na categoria de “baixa renda”, quando atendidos
os requisitos estabelecidos pelos programas
estadual e municipal e União do Governo, nos
termos da Lei n. 10.848/2004, considerando-se
que a requerida reconhecerá como sendo de bai-
xa renda todas as famílias que preencham os
requisitos legais, independentemente de se en-
contrarem formalmente deferidos tais requeri-
mentos pelo órgão governamental competente.
Dessa forma, preenchidos esses requisitos, a
empresa requerida se compromete a não proce-
der ao corte ou restabelecer o fornecimento, em
caso de corte já efetivado, no prazo de 24 horas
a contar da notificação por ela recebida, a qual
será formalizada pela própria Procuradoria de
Assistência Judiciária, via fax ou e-mail por essa
emitido, sendo certo que o número do fax foi
informado neste ato à Procuradoria e o e-mail,
da mesma forma, será passado diretamente aos
doutores Procuradores ora presentes pelo Diretor
de Operação, Senhor Antoninho Borghi, em 48
horas. Avençam ainda as partes presentes que
todos os casos de pessoas físicas atendidos pela
Procuradoria autora que porventura não se en-
quadrem nos critérios provisoriamente estabe-
lecidos pelas partes, tanto aqueles em que a ale -
gada fraude já tenha sido formalmente cons-
tatada pela requerida, como também outros que
venham a ser constatados exclusivamente pelo
programa denominado “disque denúncia” serão
noticiados por este Juízo, por petição, para fins
de efetivação de inspeção judicial por perito do
Juízo, com intuito de análise individualizada dos
mesmos. Por fim, avençam ainda as partes que
o início da análise técnica da questão de fundo
do litígio dar-se-á por meio de inspeção judicial,
com a presença de representantes de ambas as
partes, bem como com a presença do Juízo, pes-
soalmente ou representado pelo perito judicial
nomeado, a qual se dará na sede da requerida, à
Rua (...), local onde está instalada a área da
Diretoria de Serviços da Eletropaulo, no próximo
dia 28 de dezembro, às 14h, local onde será
apresentado o programa denominado de com-
bate à fraude, bem como esclarecimentos sobre
a utilização de equipamentos por parte da re-
querida. Derradeiramente, fica consignado que
todos os casos que envolvam consumidores
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cadastrados como pessoas físicas, que não se
enquadrem no parâmetro provisoriamente
estabelecido pelas partes, que venham a envolver
as chamadas multifamílias, terão prioridade em
caso de inspeção judicial”. A seguir, pela MMª.
Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Homo-
logo o acordo provisoriamente formalizado pelas

partes, com o que provisoriamente suspendo os
efeitos da liminar anteriormente concedida, até
que sejam proferidas decisões ulteriores”. Pu-
blicada em audiência, saem as partes intimadas.
Nada mais. Lido e achado conforme, vai
devidamente assinado. Eu, Aline Regina Soares,
Escrevente-chefe, digitei.

C O L A B O R E
COM AS PUBLICAÇÕES DO

CENTRO DE ESTUDOS

Envie seus trabalhos jurídicos à
Comissão Editorial em disquete.
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Consultoria

34) Afastamento – Contagem de tempo. Pro-
moção

Afastamento para participar de curso no exterior
e para prestar serviços à União. Reclamação
para inclusão desses períodos para fins de
apuração da antigüidade. Impossibilidade, ante
a regra especial (LC n. 478/86, art. 80) que
determina, para essa finalidade, o cômputo
apenas do tempo de efetivo exercício no nível.
(Procuradoria Administrativa – Parecer PA
n. 65/2004 – Parecerista Antonio Joaquim Fer-
reira Custódio). Aprovado pelo Procurador
Geral do Estado, em 23.2.2005.

35) Aprovação em concurso público – Direito
à nomeação. Inconstitucionalidade

O Plenário, por maioria, julgou procedente pedi-
do de ação direta proposta pelo Procurador Geral
da República para declarar a inconstitucionali-
dade do inciso VII do artigo 77 da Constituição
do Estado do Rio Janeiro, que assegura aos apro-
vados em concurso público, dentro do número
de vagas fixado no respectivo edital, o direito
ao provimento no cargo no prazo máximo de
cento e oitenta dias, contado da homologação
do resultado. Com base no entendimento fixado
no RE n. 229.450/RJ (DJU, de 31.8.2001) no
sentido de que a Constituição Federal apenas as-
segura ao candidato aprovado o direito subjetivo
à nomeação, de acordo com a respectiva ordem
de classificação e no prazo da validade do con-
curso, ficando o ato de provimento adstrito ao
poder discricionário da Administração pública,
entendeu-se que a norma impugnada viola os
artigos 2º e 37, IV da Constituição Federal. Reco-
nheceu-se, ademais, a afronta à reserva de inicia -
tiva do Chefe do Poder Executivo prevista no
artigo 61, parágrafo 1º, II, “c” da Constituição
Federal. Vencidos os Ministros Marco Aurélio,
Celso de Mello e Sepúlveda Pertence, que julga-
vam improcedente o pedido. (STF – ADI n. 2931/
RJ – Rel. Min. Carlos Britto). Informativo n. 377,
mar. 2005 – Disponível em <www.stf.gov.br>.

36) Contagem de tempo de serviço – Aposen-
tadoria. Proventos

Proposta de revisão do entendimento firmado
no Parecer PA-3 n. 110/93, reafirmado no Pare-
cer PA n. 236/2002, no sentido da desneces-
sidade de constar do ato de aposentadoria
menção a gratificação instituída por lei em
caráter geral. Proposta formulada pela DDP/DEI
da Secretaria da Fazenda do Estado, amparada
na legislação federal previdenciária e pela
Instrução Conjunta UCRH/CAF n. 1/2004. A
adoção da medida preconizada, determinada
por norma técnica, não se prende à necessária
legalidade do ato de aposentadoria, não impli-
cando, portanto, na revisão do entendimento
firmado por esta Especializada no Parecer
PA-3 n. 110/93. Possibilidade da adoção, na
espécie dos autos, do procedimento estabelecido
na Instrução Conjunta UCRH/CAF n. 1/2004.
(Procuradoria Administrativa – Parecer PA
n. 55/2005 – Parecerista Maria Lúcia Pereira
Moióli). Aprovado pela Subprocuradoria Geral
em 21.2.2005.

37) Contrato administrativo – Acréscimos
contratuais executados pela contratada sem
autorização da autoridade competente e sem
a formalização de termo aditivo ao contrato.
Pleito de pagamento a título indenizatório

Prescrição da pretensão aduzida, com funda-
mento no Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de
1932. Inaplicação à espécie do artigo 4º do refe-
rido diploma. Falta de liqüidez da dívida. Pleito
de correção monetária por atraso no pagamento
de parcela de correção monetária devida por
retardamento na quitação de fatura. Orientação
fixada em precedentes Pareceres PA-3
ns. 133/92, 12/94, 396/94 acerca do cabimento
do pedido. Pedido que, no entanto, deve ser
formulado no curso do prazo prescricional fixa-
do no Decreto n. 20.910/1932. (Procuradoria
Administrativa – Parecer PA n. 75/2005 – Pare-
cerista Dora Maria de Oliveira Ramos). Aprova-
do pelo Procurador Geral Adjunto em 9.3.2005.
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38) Licitação e contrato administrativo –
Aplicação da pena de sanção de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração pública prevista no artigo
87, inciso IV da Lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993

Dúvida suscitada no âmbito da Pasta acerca da
pertinência da cominação da penalidade a quem,
participando da licitação, não ostenta a condição
de contratado. Questão similar apreciada no Pa-
recer PA n. 96/2004. Reiteração da orientação
traçada no âmbito da Pasta, acerca da possibi-
lidade de cominação da pena de declaração de
inidoneidade com fundamento no disposto no
artigo 88, incisos II e III da Lei n. 8.666, de 21
de junho de 1993. (Procuradoria Administrativa
– Parecer PA n. 444/2004 – Parecerista Dora
Maria de Oliveira Ramos). Aprovado pelo Procu-
rador Geral Adjunto em 31.3.2005.

39) Licitação e contrato administrativo –
Aplicação de sanção de declaração de
inidoneidade

Questão apreciada no Parecer PA n. 444/2004.
Retorno dos autos para exame da competência
para aplicação da sanção administrativa à luz
do Decreto estadual n. 48.999, de 29 de setem-
bro de 2004. Diploma regulamentar que, por
se circunscrever às licitações realizadas na
modalidade pregão, não rege a competência
para aplicação da pena no caso em estudo.
(Procuradoria Administrativa – Parecer PA
n. 85/2005 – Parecerista Dora Maria de Oliveira
Ramos). Aprovado pelo Procurador Geral Ad-
junto em 31.3.2005.

40) Processo disciplinar – Recurso. Apresen-
tação como pedido de revisão. Irrelevância.
Conhecimento em nome do princípio da
fungibilidade recursal (EFP, 312, § 5º)

Sindicância averiguatória. Alegação de haver
sido conduzida por superior hierárquico
envolvido nos fatos objeto da apuração. A
sindicância está para o inquérito policial

enquanto o processo administrativo para a ação
penal, daí que eventual nulidade não repercute
no âmbito do processo punitivo. Condenação
criminal anterior à decisão punitiva. Repercus-
são no âmbito administrativo. Inteligência do
artigo 935 do Código Civil. (Procuradoria Ad-
ministrativa – Parecer PA n. 67/2005 – Parece-
rista Luiz Francisco Torquato Avolio). Aprova-
do pela Subprocuradoria Geral em 22.3.2005.

41) Processo disciplinar – Recurso. Servidor
público. Artigos publicados na imprensa.
Direito à livre manifestação do pensamento,
vedado o anonimato (CF arts. 5º, VI e IX e
220, § 2º). Proibição de referências deprecia-
tivas às autoridades e atos da Administração

Condicionamento ao exercício da crítica impes-
soal, sob fundamento doutrinário ou da organi-
zação do serviço, que não exclui o dever de
representar aos superiores sobre irregularidades
de que tiver conhecimento no exercício das
suas funções (EFP, art. 242, I e 241, V). Co-
nhecimento e indeferimento. (Procuradoria Ad-
ministrativa – Parecer PA n. 66/2005 – Pare-
cerista Luiz Francisco Torquato Avolio). Apro-
vado pela Subprocuradoria Geral em 7.3.2005.

42) Regulamento – Direito tributário. Obri-
gação tributária acessória

Norma regulamentar que impõe condições a
serem observadas para impressão de docu-
mentos fiscais. Empresas gráficas que deverão
contar em seus quadros com profissionais es-
pecializados em legislação tributária, creden-
ciados pela Secretaria Estadual da Fazenda.
Situação concreta em que não se detecta a
existência de violação aos princípios da livre
iniciativa e da liberdade de exercício de traba-
lho, ofício ou profissão. Análise dos limites da
norma regulamentar. Licitação. Contratação da
VUNESP com dispensa de licitação. (Procura-
doria Administrativa – Parecer PA n. 304/2002
– Parecerista Dora Maria de Oliveira Ra-
mos). Aprovado pelo Procurador Geral do
Estado em 21.2.2005.
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43) Regulamento – Instituição de obrigação
tributária acessória. Norma regulamentar
que impõe condições a serem observadas para
impressão de documentos fiscais

Documentos a serem confeccionados por esta-
belecimento gráfico credenciado. Dúvida acer-
ca da constitucionalidade da norma regula-
mentar. Questão apreciada nos Pareceres PA
ns. 291/2002 e 304/2002, que chegaram a con-
clusões diversas, ambas juridicamente plausí-
veis. Questão analisada, subseqüentemente, pe-
la Consultoria Tributária da Secretaria da Fazen-
da e pela Procuradoria Fiscal, que opinam pela
constitucionalidade da medida. Reiteração do
entendimento manifestado no Parecer PA
n. 304/2002. (Procuradoria Administrativa – Pa-
recer PA n. 457/2004 – Parecerista Dora Maria
de Oliveira). Aprovado pelo Procurador Geral
do Estado  em 21.2.2005

44) Servidor autárquico – Procedimentos dis-
ciplinares. Competência para realização. In-
terpretação da nova redação do artigo 271
da Lei n. 10.261/68, conferida pela Lei Com-
plementar n. 942/2003

O Estatuto, lei geral, tem aplicação limitada pelo
disposto na legislação especial. A Lei Orgânica
da PGE ainda não prevê em sua organização ad-
ministrativa a Procuradoria de Procedimentos
Disciplinares. Descabe, assim, ao Procurador do
Estado Presidente das Unidades Processantes
Permanentes a promoção de procedimentos dis-
ciplinares em face de infrações em tese come-
tidas por servidores autárquicos, enquanto não
aprovada a lei específica (atual PLC n. 40/2002),
ressalvada a hipótese de designação especial.
(Procuradoria Administrativa – Parecer PA n. 51/
2005 – Parecerista Luiz Francisco Torquato Avo-
lio). Aprovado pelo Procurador Geral Adjunto
em 21.2.2005.

45) Servidor público – Nomeação para cargo
de superintendente de autarquia. Cumpri-
mento do mandato. Desnecessidade de ato
exoneratório. Entendimento consignado no
Parecer PA n. 47/2005

Processo disciplinar. Servidor afastado. Com-
petência para apuração da responsabilidade da
Unidade Processante Permanente da Secretaria
onde foi praticada a falta. Aplicação de eventual
penalidade pela Secretaria onde se encontra
classificado o cargo do servidor. Aplicação do
Despacho Normativo do Governador de
4.1.1983 e do Parecer PA n. 26/2002. (Procura-
doria Administrativa – Parecer PA n. 74/2005
– Parecerista Luiz Francisco Torquato Avolio).
Aprovado pela Subprocuradoria Geral em
28.3.2005.

46) Sindicância – Beneficiamento de madeiras
originárias do Parque Estadual de Campos
do Jordão. Processo disciplinar. Recursos.
Conhecimento. Indeferimento

Não se verifica cerceamento de defesa quando
ela própria se omite no requerimento de contra-
provas eventualmente utilizáveis a seu favor.
Os poderes instrutórios da Comissão, em home-
nagem ao princípio do contraditório, não são
supletivos da atividade defensória. Reconhe-
cimento de que a servidora, no exercício de suas
funções, tinha conhecimento das irregulari-
dades praticadas, implica violação do dever de
representar aos superiores hierárquicos (EFP,
art. 241, V). Reincidência da falta ensejadora
da aplicação da pena de suspensão (EFP, 254).
(Procuradoria Administrativa – Parecer PA
n. 70/2005 – Parecerista Luiz Francisco Tor-
quato Avolio). Aprovado pela Subprocuradoria
Geral em 16.3.2005.
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47) Vantagem pecuniária – Diárias. Autar-
quia. Fundação

Estudo referente ao valor de diárias para o quadro
de servidores da Fundação ITESP, com vistas à
implantação de nova sistemática de pagamento,
considerando as suas peculiaridades. Dúvida
sobre a aplicação do Decreto n. 48.292/2003,
que disciplina a matéria em questão, às funda-
ções governamentais, considerando que o mes-
mo só faz referência expressa à Administração
centralizada e às autarquias. Fundação ITESP,
criada pela Lei n. 10.207/99 e instituída pelo
Decreto n. 44.294/95, como pessoa jurídica de

direito público interno, com natureza adminis-
trativa e estrutura fundacional, incluindo-se,
assim, no conceito de autarquia (autarquia fun-
dacional). Conclusão pela incidência, na espécie
dos autos, das regras do Decreto n. 48.292/2003.
No entanto, considerando a situação peculiar da
Fundação ITESP, apontada nos autos, é de se
propor a submissão dos estudos realizados à
análise dos órgãos técnico e jurídica da Casa
Civil, para posterior deliberação final do Go-
vernador do Estado. (Procuradoria Adminis-
trativa – Parecer PA n. 438/2004 – Parecerista
Maria Lúcia Pereira Moióli). Aprovado pelo
Procurador Geral Adjunto em 1º.3.2005.

E R R A T A
A ementa relativa ao parecer PA n. 425/2004, veiculada no Boletim Eletrônico n. 10, de fevereiro de
2005, e no Boletim do Centro de Estudos, v. 29, n. 1, p. 70, jan./fev. 2005, impresso janeiro/fevereiro de
2005, continha um erro de informação no tocante à aprovação. Com efeito, referido parecer foi aprovado
parcialmente  pelo Excelentíssimo Senhor Procurador Geral. Assim, leia-se a ementa:

LICENÇA-PRÊMIO – Despesa Pública. Inde-
nização. Beneficiária viúva. Pretensão acolhida
em parte. Falecimento no curso do gozo dos
trinta dias. Período remanescente não passível
de indenização. Competência do Secretário da
Fazenda.

(Procuradoria Administrativa – Parecer PA
n. 425/2004 – Parecerista Maria Beatriz Amaral
Santos Köhnen). Aprovado parcialmente pelo
Procurador Geral do Estado em 28.1.2005,
afastada a argumentação do parecer para se
admitir a indenização de dias de licença não
gozados em virtude da ocorrência do óbito.



237B. Cent. Estud.B. Cent. Estud., São Paulo, 2929(2):233-244, mar./abr. 2005

Ementário

Contencioso

48) Administrativo – Apelação. Imposição de
obrigação de fazer à Administração pública,
fruto de atividade jurisdicional. Possibilidade.
Compatibilidade com o poder discricionário.
Não reconhecimento do mérito de omissão da
Administração. Tutela jurisdicional. Recurso
improvido. Ação julgada improcedente

Apelações interpostas pela Fundação do Bem-
estar do Menor (Febem) e pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo contra sentença profe-
rida pelo MM. Juiz da Infância e Juventude da
Comarca de São José dos Campos que julgou
procedente ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo e
impôs-lhes, no prazo de um ano, determinadas
obrigações, e, como forma de coerção para o
cumprimento delas, cominou pena pecuniária
de R$ 30.000,00 por dia atrasado. Tanto a
Febem como a Fazenda Pública recorreram,
alegando que o Poder Judiciário desconsiderou
exigências previstas, como a dotação orçamen-
tária e o processo de licitação. Por fim, volta-
ram-se contra a cominação de multa, no caso
de descumprimento das referidas obrigações.
Diante do exposto, o Tribunal de Justiça de São
Paulo deu provimento ao apelo da Fazenda
Pública, bem como ao recurso obrigatório, ora
tido por manifestado, face à sucumbência
daquela pessoa de direito público interno, para
julgar improcedente a presente ação civil
pública. (TJSP – Apelação Cível n. 95.814.0/5/
SP – Rel. Roberto Vallim Bellocchi). Colabo-
ração da Seccional de São José dos Campos.

49) Advogado – Imunidade judiciária (CF art.
133; CP, art. 142, I; EAOB, art. 7º, § 2º). Não
compreensão do crime de calúnia

O artigo 133 da Constituição Federal, ao esta-
belecer que o advogado é “inviolável por seus
atos e manifestações no exercício da profissão”,
possibilitou fosse contida a eficácia dessa imu-
nidade judiciária aos “termos da lei”. Essa vin-
culação expressa aos “termos da lei” faz de todo

ocioso, no caso, o reconhecimento pelo acórdão
impugnado de que as expressões contra terceiro
sejam conexas ao tema em discussão na causa,
se elas configuram, em tese, o delito de calúnia:
é que o artigo 142, I do Código Penal, ao dispor
que “não constituem injúria ou difamação puní-
vel (...) a ofensa irrogada em juízo, na discussão
da causa, pela parte ou por seu procurador”,
criara causa de “exclusão do crime” apenas
com relação aos delitos que menciona – injúria
ou difamação –, mas não quanto à calúnia, que
omitira: a imunidade do advogado, por fim, não
foi estendida à calúnia nem com superveniência
da Lei n. 8.906/94 – o Estatuto da Advocacia e
da OAB –, cujo artigo 7º, parágrafo 2º só lhe
estendeu o âmbito material. (STF – HC
n. 84446/SP – Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Informativo STF, n. 377, mar. 2005 – Dispo-
nível em: <www.stf.gov.br>.

50) Apelação Cível – Fornecimento de me-
dicamento que não consta do rol dos previstos
no programa oficial para tratamento de
diversas doenças. Direito à vida e a saúde.
Dever constitucional do Poder Público em
prover, ex vi, da inteligência do artigo 196
da Constituição Federal. Impossibilidade de
fornecimento de alimentos e materiais de
higiene pessoal por falta de norma que am-
pare a pretensão

Trata-se de uma obrigação de fazer, pelo rito
ordinário, com tutela antecipada em face do
Estado de São Paulo, deduzindo em síntese que
nasceu surdo-mudo e, por conta de violenta
agressão física sofrida, adquiriu ainda várias
doenças que, na verdade, são seqüelas da
agressão, as quais tornaram seu estado de saúde
grave, necessitando de tratamento que vai além
da capacidade financeira de sua família, que
postula o fornecimento de medicamentos e pro-
dutos de higiene, par e passo de alimento. Sen-
tença julgada procedente, o Estado recorreu da
decisão, visando a reforma da sentença, com a
inversão do julgado. Provimento parcial.
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O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
reformou a decisão, dando provimento parcial,
julgando parcialmente procedente o pedido,
exclusivamente no que toca ao fornecimento
de medicamentos, trazendo como conseqüência
a sucumbência recíproca, não sendo devidas
custas e despesas, dada a isenção estatal, assim
como honorários, quer por força do resultado,
quer em função da confusão citada ab initio .
(TJSP – Apelação Cível n. 243.295.5/2-00/SP
– Rel. Ricardo Anafe).

51) Constitucional – Ação direta de inconsti-
tucionalidade. Efeito vinculante. Poder
Legislativo. Impossibilidade

A eficácia geral e o efeito vinculante de decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal em
ação declaratória de constitucionalidade de lei
ou ato normativo federal não alcançam o Poder
Legislativo, que pode editar nova lei com
idêntico teor ao texto anteriormente censurado
pela Corte. Perfilhando esse entendimento, e
tendo em conta o disposto no parágrafo 2º do
artigo 102 da Constituição Federal e no
parágrafo único do artigo 28 da Lei 9.868/99,
o Plenário negou provimento a agravo
regimental em reclamação na qual se alegava
que a edição da Lei n. 14.938/2003 do Estado
de Minas Gerais, que instituiu taxa de segurança
pública, afrontava a decisão do Supremo
Tribunal Federal na ADIn n. 2.424 MC/CE
(acórdão pendente de publicação), em que se
suspendera a eficácia de artigos da Lei n.
13.084/2000 do Estado do Ceará, que criara
semelhante tributo. Ressalta que entender de
forma contrária afetaria a relação de equilíbrio
entre o Tribunal Constitucional e o legislador,
reduzindo o último a papel subordinado perante
o poder incontrolável do primeiro, acarretando
prejuízo do espaço democrático representativo
da legitimidade política do órgão legislativo,
bem como criando mais um fator de resistência
a produzir o inaceitável fenômeno da chamada
fossilização da Constituição. (STF – RCL n.
2617/MG – Rel. Min. Cezar Peluso). Informa-
tivo STF, n. 377, mar. 2005 – Disponível em:
<www.stf.gov.br>.

52) Constitucional – Ação direta de incons-
titucionalidade. Direito processual. Compe-
tência privativa da União

O Tribunal julgou procedente pedido formulado
em ação direta ajuizada pelo Governador do
Estado de São Paulo para declarar a incons-
titucionalidade do artigo26 da Lei Comple-
mentar n. 851/98 daquele Estado, que fixa que
se observará o artigo 28 do Código de Processo
Penal no âmbito do Juizado Especial, nas
seguintes hipóteses: a) quando o juiz deixar de
acolher proposta do Ministério Público para a
aplicação imediata de pena restritiva de direito
ou multa (Lei n. 9.099/95, art. 76); b) quando
o juiz entender cabível a proposta não oferecida
pelo Ministério Público; c) quando o juiz deixar
de acolher a suspensão do processo proposta
pelo Ministério Público (Lei n. 9.099/95, art.
89). Salientando ser de conteúdo processual e
não meramente procedimental a matéria tratada
pela norma impugnada, conclui-se pela afronta
ao artigo 22, I da Constituição Federal, que
estabelece a competência privada da União
para legislar sobre direito processual. (STF –
ADIn n. 2.257/SP – Rel. Min. Eros Grau).
Informativo STF, n. 382, abr. 2005 – Disponível
em: <www.stf.gov.br>.

53) Constitucional – Controvérsia suscitada.
Estado-membro. Autonomia jurídica. Possi-
bilidade de instituir em sua legislação índice
próprio de atualização monetária dos débitos
tributários estaduais

Tem sido sustentado pelos contribuintes que
somente à União Federal competiria estabelecer
em caráter oficial, nos termos do que prescreve
a Constituição da República (art. 22, VI c.c. o
art. 48, XIII), os índices de aferição da desva-
lorização da moeda. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal, ao decidir essa questão,
reconheceu a possibilidade constitucional de o
Estado-membro, com o apoio na regra de com-
petência inscrita no artigo 24, I da Carta Política
fixar índices de correção monetária de seus
créditos tributários, desde que a legislação esta-
dual não supere os limites decorrentes da
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aplicação dos índices de atualização estabeleci-
dos para os mesmos fins pela União Federal.
(STF – AI n. 419.650/SP – Rel. Min. Celso de
Mello). DJU, n. 74, de 19.4.2005, p. 15 – Dis-
ponível em: <www.stf.gov.br>.

54) Constitucional – Mandado de segurança.
Lesão à ordem administrativa. Emenda
Constitucional n. 41/2003 que fixou teto re-
muneratório. Manutenção da liminar defe-
rida. Caráter nocivo às finanças públicas

Há ofensa à ordem pública quando se des-
cumpre a determinação constitucional (EC
n. 41/2003). A tese de ofensa à ordem pú-
blica por disposição expressa em lei já foi
examinada pela PET n.  2.066 AgrReg
(DJU , de 28.2.2003). O pagamento de va-
lores acima do teto constitucional acarreta
maior ônus aos cofres públicos, e essas
lesões são suficientes para o deferimento
dessa suspensão. Além disso, tese idêntica
está em apreciação neste Tribunal (MS
n. 24.875 – Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, defiro o pedido para sus-
pender a liminar concedida no MS n. 293/
2004. (STF – SS n. 2.657-7/RJ – Rel. Min.
Presidente Nelson Jobim). DJU , Seção 1,
de 8.3.2005,  p.  27 – Disponível  em:
<www.stf.gov.br>.

55) ICMS – Estorno de crédito. Redução da
base de cálculo incidente na operação de saída
de produto industrializado. Favor fiscal.
Entendimento

O Tribunal, por maioria, negou provimento ao
recurso extraordinário interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que entendera ser legal a exigência
do estorno do crédito do ICMS, relativo à
entrada de insumos, proporcional à parcela
correspondente à redução da base de cálculo
do imposto incidente na operação de saída do
produto industrializado. Entendeu-se se tratar,
na espécie, de um favor fiscal que, mutilando
o aspecto quantitativo da base de cálculo,

corresponderia à figura da isenção parcial,
sendo aplicável, dessa forma, o artigo 155,
parágrafo 2º, II, “b” da Constituição Federal
de 1988, que determina a anulação do crédito
relativo às operações anteriores, na hipótese de
isenção ou não-incidência nas subseqüentes.
Vencido o Min. Marco Aurélio, relator, que,
considerando ser regedora do conflito em
questão a Constituição Federal de 1969 – que
não previa a referida hipótese da atual, dava
provimento ao recurso e declarava a inconsti-
tucionalidade do artigo 32, II do Convênio
n. 66/88 e do artigo 41, IV, da Lei n. 6.374/89
do Estado de São Paulo, que tratam da matéria.
(STF – RE n. 174478/SP – Rel. Min. Marco
Aurélio), Informativo STF, n. 380, mar. 2005 –
Disponível em: <www.stf.gov.br>.

56) Processo civil – Ação civil pública. Defesa
de interesses coletivos. Competência

Fixação de competência pelas normas regu-
ladoras da ação civil pública do Estatuto da
Criança e do Adolescente, par e passo do
preceito comum do Código de Processo Civil.
Inaplicabilidade do artigo 93 do Código de
Defesa do Consumidor, por se referir, expressa
e exclusivamente, às ações para defesa de
interesses individuais homogêneos, que não se
confundem com os interesses coletivos, os quais
são discriminados pelo próprio Código de
Defesa do Consumidor (art. 81). Recurso
conhecido e provido. (TJSP – Agravo de
Instrumento n. 764347-0/1/SP – Rel. Hermes
Pinoti). Colaboração da Seccional de São José
dos Campos.

57) Processo civil – Embargos de declaração.
Omissão. Inocorrência. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados

Os embargos declaratórios não se prestam ao
reexame da matéria decidida no acórdão
embargado, servindo como instrumento de
aperfeiçoamento do julgado que contenha
omissão, contradição ou obscuridade. Impos-
sível a análise de norma constitucional, em sede
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especial, pelo Superior Tribunal de Justiça, ain-
da que vise ao seu aperfeiçoamento. Os minis-
tros da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
rejeitaram os embargos por unanimidade. (STJ
– ED n. 180.734/RN – Rel. Min. Sálvio Figuei-
redo Teixeira). Colaboração da Doutora Márcia
Ferreira Couto.

58) Processo civil – Medida cautelar. Atri-
buição de efeito suspensivo a recurso especial.
Descabimento, salvo em situações excepcionais

Em casos excepcionalíssimos, em que haja risco
de comprometimento de valor jurídico prevale-
cente, como o direito constitucional à efetivi-
dade da jurisdição, esta Corte vem admitindo o
cabimento de medida cautelar destinada a atri-
buir efeito suspensivo a recurso especial. Não
configuração, no caso concreto, do periculum
in mora, cuja presença é indispensável à con-
cessão de provimento cautelar. Medida cautelar
indeferida. (STJ – MC n. 9.867/CE – Rel. Min.
Teori Albino Zavascki). DJU , n. 74, de
19.4.2005, p. 15.

59) Processo Civil – Precatório. Parcela-
mento. Juros moratórios e compensatórios.
Impossibilidade de cobrança

Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário em
que se alega ofensa ao artigo 33 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e aos
artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX da Constituição,
por ter o acórdão recorrido entendido que não
são devidos juros moratórios e compensatórios
após a formalização do parcelamento do preca-
tório. Ora, o Plenário desta Corte, no julgamento
do RE n. 155.979 (rel. Min. Marco Aurélio, DJU,
de 23.2.2001), firmou o entendimento de que,
no parcelamento dos precatórios previsto no
artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, não são devidos juros moratórios,
porquanto, nesse caso, não se caracteriza o
inadimplemento pelo Poder Público, nem juros

compensatórios, em virtude da referência apenas
aos remanescentes e às parcelas tidas como
iguais e sucessivas. No mesmo sentido, RE n.
157.901 (Rel. Min. Maurício Côrrea, DJU, de
30.8.1996). Nego provimento ao agravo. (STJ
– AG n. 524.351-4/SP – Rel. Min. Joaquim
Barbosa). DJU, Seção 1, de 8.3.2005, p. 45 –
Disponível em: <www.stj.gov.br>.

60) Tributário – Agravo de instrumento. Não
cabimento de provas periciais quando se
tratar de ICMS declarado e não pago. Valor
devido veiculado pelo próprio devedor.
Código Tributário Nacional, artigo 150

O recurso extraordinário, fundado no artigo 102,
III, “a” da Constituição Federal, alegando viola-
ção ao artigo 5º, XXXV e LV da mesma Carta,
em virtude da ausência da “prova pericial téc-
nico contábil, única capaz de demonstrar o não
débito da recorrente”. O recurso foi inadmitido
na origem. A decisão é de ser mantida. A uma,
porque as questões constitucionais invocadas
no recurso extraordinário não foram ventiladas
no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as
Súmulas 282 e 356 da Corte. A duas, porque o
acórdão decidiu a causa com base em normas
infraconstitucionais. É dizer, a ofensa à Lei
Maior, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que
não autoriza a admissão do recurso extraordi-
nário, conforme reiteradas as decisões da Su-
prema Corte (...). No que concerne à alegação
de ofensa ao artigo 5º, XXXV da Constituição,
esclarecendo-se que decisão contrária aos inte-
resses da parte não configura negativa de presta-
ção jurisdicional. Acrescente-se que a alegação
de ofensa ao princípio do devido processo le-
gal, com caráter processual, perde-se no vazio,
dado que, primeiro, deveria o agravante de-
monstrar violação à norma processual. Haveria,
diz-se para argumentar, então, ofensa indireta,
reflexa, o que não autoriza admissão do recurso
extraordinário. Nego seguimento ao agravo.
(STJ – AG n. 526.271-1/SP – Rel. Min. Carlos
Velloso). DJU, n. 76, de 19.4.2005, p. 69 –
Disponível em: <www.stj.gov.br>.
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Assistência Judiciária

61) Assistência judiciária – Pedido no curso
da ação. Modificação da situação financeira.
Prova. Desnecessidade

Não há como sustentar a necessidade de que o
requerente comprove a mudança de sua situa-
ção econômica, apenas por ter pleiteado o bene-
fício no curso do processo. Exigir tal prova seria
incumbir à parte um ônus que a própria lei não
lhe impõe, em prejuízo de um direito que, antes
de tudo, está constitucionalmente assegurado.
(2ºTAC – AI n. 864.785-00/8 – Rel. Juiz
Gilberto dos Santos). Ementário n. 3/2005 –
Disponível em: <www.stac.sp.gov.br>.

62) Civil – Investigação de paternidade. DNA.
Recusa. Prova. Súmula n. 7 do STJ. Pensão
alimentícia. Filho maior. Exoneração. Citação

A recusa do investigado em submeter-se a exame
de DNA gera a presunção de paternidade. Prece-
dentes. Matéria de prova não pode ser revista na
via do recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Com a maioridade, cessa o pátrio poder, mas
não termina automaticamente o dever de prestar
alimentos. A exoneração da pensão alimentar
depende de ação própria na qual seja dado ao
alimentado a possibilidade de prover a própria
subsistência. Na ação de investigação de pater-
nidade, os alimentos são fixados a partir da data
da citação do réu. Precedentes. Agravo de instru-
mento desprovido. (STJ – AG n. 621.284/MG –
Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro). DJU, n.
74, de 19.4.2005, p. 363 – Disponível em:
<www.stj.gov.br>.

63) Civil – Responsabilidade civil. Dano
moral. Devolução indevida de cheque. Envio
do nome do autor no CCF e SIC CDL/BH.
Obrigação de indenizar. Valor da indenização

1. Ter seu cheque devolvido indevidamente, por
erro da instituição financeira, expondo a honra
e dignidade do correntista a outras empresas,

inclusive em razão da inclusão do seu nome em
cadastros de inadimplentes, é um dano apto a
configurar a responsabilidade civil e a conse-
qüente obrigação de indenizar. 2. O quantum,
fixado pela sentença apelada, a ser pago pela
Caixa Econômica Federal, comportando o cará-
ter justo, compensatório e punitivo que deve ter
a indenização por danos morais, há que ser man-
tido. 3. Apelação improvida. Sustenta a recorren-
te violação do artigo 159 Código Civil de 1916,
alegando que “não praticou qualquer ato ilícito,
e ainda não restou comprovado o efetivo dano e
o nexo causal entre esses, e, ainda que houvesse,
concessa venia, não seria capaz de repercutir de
forma que pudesse abalar a honra e imagem da
parte recorrida”. Afirma ser excessivo o valor
do dano moral, devendo ser reduzido. Aponta
dissídio jurisprudencial, colacionando julgados,
também desta Corte. (...) nos termos do artigo
557, caput do Código de Processo Civil, nego
seguimento ao recurso especial. (STJ – REsp
n. 634.975/SP – Rel. Min. Carlos Alberto Me-
nezes Direito). DJU,  n. 74, de 19.4.2005,
p. 370 – Disponível em: <www.stac. sp.gov.br>.

64) Defensoria pública. Intimação pessoal

A ausência de intimação do defensor público da
pauta de julgamento acarreta a nulidade absoluta
do julgado, não havendo que se falar em pre-
clusão ou em necessidade de demonstração de
prejuízo. Com base nesse entendimento, a Turma,
mantendo a prisão decretada na sentença de pro-
núncia, deu provimento a recurso ordinário em
habeas corpus interposto contra acórdão do Tri-
bunal de Justiça do Estado de São Paulo que
negara provimento a recurso em sentido estrito
do paciente, representado pela Procuradoria de
Assistência Judiciária daquele Estado, a qual não
fora intimada para sessão de julgamento do re-
ferido recurso. Precedentes citados: RHC
n. 83.770/SP (DJU , de 12.3.2004); HC
n. 77.359/DF (DJU, de 23.10.1998); HC 70612/
SP (DJU, de 15.4.1994); HC 75732/SP (DJU,
de 31.10.1997); HC 77141/RS (DJU , de
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21.8.1998). (STF – RHC 85.443/SP – Rel. Min.
Sepúlveda Pertence). Informativo STF n. 74, abr.
2005 – Disponível em: <www.stf.gov.br>.

65) Locação de imóveis – Indenização. Jus-
tiça gratuita. Pessoa Jurídica. Descabimento

Não se beneficiam da justiça gratuita aqueles
que não podem ser considerados pessoas físi-
cas, sob pena de subversão da finalidade para
a qual o instituto foi concebido. (2ºTAC – AI
n. 864.426-00/8 – Rel. Juíza Regina Capis-
trano). Ementário  n. 3/2005 – Disponível em:
<www. stac.sp.gov.br>.

66) Penal – ECA. Descumprimento da medida
sócio-educativa aplicada pela prática do ato
infracional, em tese não sujeito a medida de
internação, e cometimento de novo ato infra-
cional mediante grave ameaça ou violência à
pessoa, apurado em processo diverso. Subs-
tituição da medida aplicada por outra de
internação, com fundamento no artigo 113
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
n. 8.069/90). Impossibilidade

A prática de ato infracional “mediante grave
ameaça ou violência a pessoa” ou a reiteração
“no cometimento de outras infrações graves”
(art. 122, I e II, respectivamente), embora justi-
fiquem, per si – após o procedimento de apu-
ração do ato infracional, com as garantias pre-
vistas –, a aplicação da medida de internação
de que trata o artigo 121, não servem para fun-
damentar a substituição da medida já aplicada
pela de internação. De outro lado, descumprida
a medida de semiliberdade por uma única vez,
sequer caberia invocar a regressão prevista no
artigo 122, III, aplicável apenas às hipóteses
de “descumprimento reiterado e injustificado”.
Também não há falar em “internação-substitui-
ção” com fundamento no artigo 113 da Lei
n. 8.069/90, tendo em vista que a substituição
– na linha da tese adotada no HC n. 74.715 –
2ª T. – Maurício Corrêa – DJU, de 16.5.1997 –
somente é aplicável quanto às medidas
específicas de proteção (arts. 101 e 112, VII).

(STF – HC n. 84.603/SP – Rel. Min. Sepúlveda
Pertence). Colaboração da Procuradoria Geral
do Estado de São Paulo em Brasília.

67) Penal – Pena. Cumprimento. Regime. Pro-
gressão. Plenário. Matéria pendente de julga-
mento. Habeas corpus. Processo. Sobresta-
mento. Liminar

1. Este habeas corpus está direcionado contra
acórdão relativo a recurso especial do Superior
Tribunal de Justiça que implicou a reforma de
decisão proferida pelo Tribunal de Alçada Cri-
minal do Estado de São Paulo, que fixara o re-
gime fechado apenas para o início do cumpri-
mento da pena. Articula-se com a inconstitu-
cionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei
n. 8.072/90, evocando-se a garantia constitu-
cional asseguradora da individualização da
pena, bem como o Pacto de São José da Costa
Rica. Menciona-se o enfoque emprestado ao
HC n. 84.122-8/SP e requer-se a concessão de
medida acauteladora que afaste o obstáculo à
progressão, restabelecendo-se o regime fechado
para o início do cumprimento da pena. 2. Con-
forme ressaltei ao apreciar situação idêntica
retratada no HC n. 84.122-8/SP, encontra-se
pendente de julgamento o tema que consubs-
tancia causa de pedir deste habeas corpus.
O Plenário deu início ao exame do HC
n. 82.959-7/SP, já havendo votos pela incons-
titucionalidade da Lei n. 8.072/90, no que esta-
belece o regime integralmente fechado para
cumprimento de penas impostas a partir de
crimes hediondos. Tudo recomenda que se
aguarde a conclusão do referido julgamento,
restabelecendo-se o que decidido pela derra-
deira instância ordinária, isto é, o Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo. 3.
Defiro a medida acauteladora para afastar a efi-
cácia do acórdão prolatado pelo Superior Tri-
bunal de Justiça, no julgamento do RE
n. 665.430, no tocante ao regime de cum-
primento da pena, ficando restabelecido o acór-
dão do Tribunal de Alçada Criminal, alusivo à
Apelação n. 1413257/6, da Comarca de Dia-
dema – 1ª Vara Criminal (Processo n. 513/2000),
no sentido de que o regime fechado é observável
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quanto ao início do cumprimento da pena.
4. Determino o sobrestamento deste processo.
(STF – HC n. 85462/SP – Rel. Min. Marco
Aurélio). Colaboração da Procuradoria Geral
do Estado de São Paulo em Brasília.

68) Processual Penal – Embargos de diver-
gência. Suspensão do processo. Artigo 366 do
Código de Processo Penal. Pedido de produ-
ção antecipada de prova testemunhal. Inde-
ferimento. Possibilidade. Caráter de urgência
indemonstrado

A produção antecipada de provas está adstrita
àquelas consideradas de natureza urgente pelo
Juízo processante, consoante sua prudente ava-
liação, no caso concreto. Não serve como justi-
ficativa do pedido a alusão abstrata e especula -
tiva no sentido de que as testemunhas podem se
esquecer dos fatos ou que poderão mudar de
endereço ou até vir a falecer durante o tempo
em que perdurar a suspensão do processo. Mui-
to embora sejam assertivas passíveis de concre-
tização, não passam, no instante presente, de me-
ra conjectura, já que desvinculadas de elementos
objetivamente deduzidos. A afirmação de que a
passagem do tempo propicia um inevitável es-
quecimento dos fatos, se considerada como ver-
dade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da
produção antecipada da prova testemunhal em
todos os casos de suspensão do processo, na me-
dida em que seria reputada de antemão e inexo-
ravelmente de caráter urgente, retirando do juiz a
possibilidade de avaliá-la no caso concreto. Em-
bargos de divergência acolhidos para, reforman-
do o acórdão embargado, dar provimento ao agra-
vo regimental interposto e, assim, desprover o
recurso especial. (STF – ERESP n. 469775/SP –
Rel. Min. Laurita Vaz). Colaboração da Procura-
doria Geral do Estado de São Paulo em Brasília.

69) Processual penal – Habeas corpus. Ex-
torsão. Apelação. Divergência entre réu e
defensor

Havendo conflito entre o réu, que renunciou ao
direito de recorrer da sentença condenatória, e o
seu defensor, que interpôs apelação, deve pre-
valecer a manifestação deste, tendo em vista que,
por ter conhecimentos técnicos, em tese está em
melhores condições para avaliar a necessidade
de impugnação (Precedentes desta Corte e Sú-
mula n. 705 do STF). Habeas corpus concedido.
(STJ – HC n. 28.285/SP, 2003/0071335-1 – Rel.
Min. Félix Fischer). Colaboração do Doutor
Orlando Gonçalves de Castro Júnior.

70) Processual penal – Recurso especial. Por-
te ilegal e disparo de arma de fogo. Artigo
61 da Lei n. 9.099/95 derrogado pelo pará-
grafo único do artigo 2º da Lei n. 10.259/2001.
Subsunção da pena privativa de liberdade
estabelecida no artigo 10 da Lei n. 9.437/97
ao conceito de crime de menor potencial
ofensivo. Irrelevância da alternatividade ou
comutatividade da pena de multa. Compe -
tência do Juizado Especial Criminal.

A Lei n. 10.259/2001, que instituiu os Juizados
Especiais Criminais na Justiça Federal, por meio
de seu artigo 2º, parágrafo único, ampliou o rol
dos delitos de menor potencial ofensivo, por via
da elevação da pena máxima abstratamente co-
minada ao delito, não especificando as exceções
previstas no artigo 61 da Lei n. 9.099/95.
Devem ser considerados delitos de menor
potencial ofensivo, para efeito do artigo 61 da
Lei n. 9.099/95, aqueles a que a lei comine pena
máxima não superior a dois anos, ou somente
pena de multa, sem exceção, conceito em que
se subsume o crime em questão. O fato de ao
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crime ser cominada pena máxima não superior
a dois anos e multa não altera a competência
para o julgamento, de -vendo o aplicador do
direito ater-se à mens legis do caso, e não ao
celeuma em torno das partículas irrelevantes.
Recurso desprovido. (STJ – REsp n. 623.617/
SP – Rel. Min. Paulo Medina). Colaboração da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo em
Brasília.

71) Processo penal – Sistema nacional de ar-
mas. Afastamento da causa especial de aumen-
to de pena prevista no artigo 10, parágrafo
3º, IV da Lei n. 9.437/97, em virtude do advento
da Lei n. 10.826/2003. Entendimento

Com o advento da Lei n. 10.826/2003, a causa
especial de aumento de pena do artigo 10, pará-
grafo 3º, IV da Lei n. 9.437/97 deixou de ser
prevista, configurando assim situação mais be-
néfica ao agente por ela condenado, que deve
ser reconhecida para dá-lo como incurso nas
reprimendas previstas no caput do mesmo arti-
go 10 desse último diploma legal. (TACRIM –
Apelação n. 1.451.249-0/ SP – Rel. Pereira da
Silva). Ementário n. 63, mar. 2005 – Disponível
em: <www.tacrim.sp.gov.br>.

72) Processo penal – Suspensão condicional do
processo. Artigo 89 da Lei n. 9.099/95. Expi-
ração do prazo. Revogação. Relevância. Ação
penal. Decreto condenatório. Afastamento
liminar

O pronunciamento relativo à extinção de puni-
bilidade é meramente declaratório, não cabendo
perquirir a existência de processo em curso no
prazo assinado. O artigo 90 do Código Penal
dispõe que “se, até o seu término, o livramento
não é revogado, considera-se extinta a pena pri-
vativa de liberdade”. Requerimento de medida
acauteladora que implique o afastamento da exe-
cução do decreto condenatório formalizado na
Ação Penal n. 3/2000, que veio a conceder a
ordem para proclamar-se a extinção da punibi-
lidade. Manifestação mediante a qual é assen-
tada a extinção de punibilidade ganha contor-
nos declaratórios. Tem-se que está afetado o
habeas corpus, é discutida a harmonia do pará-
grafo 3º do artigo 89 da Lei n. 9.099/95 com a
Carta da República, presente a norma de que é
causa de revogação do prazo. Foi evocado o
princípio da não-culpabilidade. Medida caute-
lar deferida. (STF – MCHC n. 84.746 – Rel. Min.
Marco Aurélio). Colaboração da Procuradoria
Geral do Estado em Brasília.



342 B. Cent. Estud.B. Cent. Estud., São Paulo, 2929(2):245-358, mar./abr. 2005

Legislação

PGE

POLÍCIA MILITAR – Consultoria Jurídica. Autorização

RESOLUÇÃO PGE N. 2, DE 9 DE MARÇO DE 2005

Altera a redação do artigo 1° da Resolução PGE n. 198*, de 26 de dezembro de 2002.

O Procurador Geral do Estado Adjunto, considerando o disposto no artigo 1° da Resolução
PGE n. 198, de 26 de dezembro de 2002, e a necessidade de autorização à Consultoria Jurídica da
Polícia Militar para a representação constante do referido artigo, resolve:

Artigo 1º - O artigo 1° da Resolução PGE n. 198, de 26 de dezembro de 2002, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 1° - Ficam autorizadas as Consultorias Jurídicas das Secretarias de Estado e da Polícia
Militar, no âmbito da Capital, e as Procuradorias Regionais, nas respectivas Comarcas, a representar
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo em escrituras públicas de compra e venda, permuta,
doação, dação em pagamento, instituição de servidão, compromisso de compra e venda, comodato,
concessão de uso, concessão de direito real de uso, rescisão, revogação de doação, retificação e
ratificação, bem como em termos de permissão ou cessão de uso e em instrumentos particulares
de compromisso de compra e venda, relativamente aos bens sob administração das respectivas
Secretarias de Estado e da Polícia Militar, observadas as formalidades legais”.

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 29 de novembro de 2002.

(DOE, Seção I, de 10.3.2005, p. 38)
____________
* A Resolução n. 198/2002 foi publicada no Boletim do Centro de Estudos, São Paulo, v. 26, n. 6, p. 821, nov./dez. 2002.

_______________

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Programas de Informática. Grupo de trabalho. Criação

PORTARIA SUBG/AJ N. 2, DE 18 DE MARÇO DE 2005

A Subprocuradora Geral do Estado – Área da Assistência Judiciária resolve:

Artigo 1º - Fica criado Grupo de Trabalho constituído pelos Procuradores do Estado adiante
indicados, com a finalidade de examinar e aperfeiçoar os atuais programas de informática existentes
na Área da Assistência Judiciária da PGE, assim como elaborar projeto de informatização do
atendimento de Assistidos e das bancas de processos, além das demais questões que surjam no
decorrer de suas atividades.

Artigo 2º - O Grupo de Trabalho será constituído dos seguintes Procuradores, sob a
coordenação da primeira indicada:

Dra. Mirian Kiyoko Murakawa, RG n. 23.712.575-4SSP/SP, Procuradora do Estado Assistente,
classificada no Gabinete do Procurador Geral do Estado;

Dr. Anselmo Prieto Alvarez, RG n. 18.271.768, Procurador do Estado Chefe da Procuradoria
de Assistência Judiciária;

Dr. Plínio Back Silva, RG. n. 18.492.191-0, classificado na Procuradoria Regional da Grande
São Paulo, (PR-1);

Dra. Anna Luiza Quintella Fernandes Godoi, RG n. 21.221.379-9, classificada na Procuradoria
de Assistência Judiciária da Capital, 5ª Subprocuradoria, 2ª Seccional, Subunidade de Santo Amaro;

Dr. Fábio Trabold Gastaldo, RG. n. 23.474.667-1, classificado na Procuradoria de Assistência
Judiciária da Capital, 1ª Subprocuradoria, 1ª Seccional, PAJ-11 (Plantão Geral);



343B. Cent. Estud.B. Cent. Estud., São Paulo, 2929(2):245-358, mar./abr. 2005

Legislação

Dr. Jean Jacques Erenberg, RG n. 11.379.863, classificado na Procuradoria de Assistência
Judiciária da Capital, 2ª Subprocuradoria, 1ª Seccional, Vara Singular.

Dra. Patrícia Simeonato, RG. n. 18.900.496-4, classificada na Procuradoria de Assistência
Judiciária da Capital, 2ª Subprocuradoria, 1ª Seccional, Vara Singular.

Dr. Virgílio Bernandes Carbonieri, RG. n. 17.503.527-1, classificado na Procuradoria de
Assistência Judiciária da Capital, 5ª Subprocuradoria, 1ª Seccional, Subunidade de São Miguel Paulista.

Artigo 3º - O Grupo ora constituído deverá concluir os trabalhos no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da presente publicação.

Artigo 4º - Esta Portaria passa a ter vigência a partir de sua publicação.

(DOE, Seção I, de 18.3.2005, p. 26)
_______________

BIBLIOTECAS SETORIAIS – Extinção das Setoriais do Gabinete do Procurador Geral do
Estado, da Procuradoria Administrativa e do Setor de Suzano. Criação das Setoriais da Seccional
de Caraguatatuba e da Procuradoria de Assistência Judiciária do Tatuapé

RESOLUÇÃO PGE N. 3, DE 6 DE ABRIL DE 2005

O Procurador Geral do Estado, considerando as solicitações da Procuradoria Regional de Taubaté
e da Procuradoria de Assistência Judiciária do Tatuapé, as justificativas apresentadas pelo Centro de
Estudos e a necessidade de regularização de encaminhamento de livros e periódicos, resolve:

Artigo 1º - Ficam extintas as Bibliotecas Setoriais do Gabinete do Procurador Geral do Estado,
da Procuradoria Administrativa e do Setor de Suzano, previstas no artigo 2° da Resolução PGE n.
501, de 19 de outubro de 1998.

Artigo 2° - Ficam acrescentadas ao artigo 2° da Resolução PGE n. 501, de 19 de outubro de
1998, as seguintes Bibliotecas Setoriais:

Seccional de Caraguatatuba;

Procuradoria de Assistência Judiciária do Tatuapé.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
(DOE, Seção I, de 8.4.2005, p. 67)

_______________

CONSULTORIA JURÍDICA – Auxílio entre as Consultorias Jurídicas das Secretarias de
Estado. Designação

RESOLUÇÕES DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO, DE 7 DE ABRIL DE 2005

Designando:

a Consultoria Jurídica da Secretaria dos Transportes, para, sem prejuízo das próprias
atribuições, auxiliar a Consultoria Jurídica da Polícia Militar, pelo prazo de 15 dias;

a Consultoria Jurídica da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, para, sem prejuízo das
próprias atribuições, auxiliar a Consultoria Jurídica da Secretaria da Educação, pelo prazo de 30
dias a partir de 11.4.2005.

(DOE, Seção 1, de 8.4.2005, p. 67)
_______________
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Poder Judiciário

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS – Enunciados. Divulgação

Publica-se, adiante, por determinação do Egrégio Conselho Supervisor do Sistema de Juizados
Especiais, para conhecimento dos interessados, a íntegra dos Enunciados do Fórum Permanente
de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, atualizados até o
XVI Encontro, realizado no Rio de Janeiro/RJ, de 24 a 26 de novembro de 2004.

ENUNCIADOS CÍVEIS

Enunciado 1 - O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o
autor.

Enunciado 2 - Substituído pelo Enunciado 58.

Enunciado 3 - Lei local não poderá ampliar a competência do Juizado Especial.

Enunciado 4 - Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no artigo 47,
inciso III, da Lei n. 8.245/91.

Enunciado 5 - A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para
efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

Enunciado 6 - Não é necessária a presença do Juiz Togado ou Leigo na Sessão de Conciliação.

Enunciado 7 - A sentença que homologa o laudo arbitral é irrecorrível.

Enunciado 8 - As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos
Juizados Especiais.

Enunciado 9 - O condomínio residencial poderá propor ação no Juizado Especial, nas hipóteses
do artigo 275, inciso II, item “b”, do Código de Processo Civil.

Enunciado 10 - A contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e
Julgamento.

Enunciado 11 - Nas causas de valor superior a vinte salários mínimos, a ausência de
contestação, escrita ou oral, ainda que presente o réu, implica revelia.

Enunciado 12 - A perícia informal é admissível na hipótese do artigo 35 da Lei n. 9.099/95.

Enunciado 13 - Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (Alteração aprovada no XII Encontro
– Maceió/AL).

Enunciado 14 - Os bens que guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a
habitabilidade, são penhoráveis.

Enunciado 15 - Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo.

Enunciado 16 – Cancelado.
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Enunciado 17 - É vedada a acumulação das condições de preposto e advogado, na mesma
pessoa (arts. 35, I e 36, II, da Lei n. 8.906/94, c/c artigo 23 do Código de Ética e disciplina da
OAB).

Enunciado 18 – Cancelado.

Enunciado 19 - A audiência de conciliação, na execução de título executivo extrajudicial, é
obrigatória e o executado, querendo embargar, deverá fazê-lo nesse momento (art. 53, §§ 1º e 2º).

Enunciado 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa
jurídica poderá ser representada por preposto.

Enunciado 21 - Não são devidas custas quando opostos embargos do devedor. Não há
sucumbência salvo quando julgados improcedentes os embargos.

Enunciado 22 - A multa cominatória é cabível desde o descumprimento da tutela antecipada,
nos casos dos incisos V e VI, do artigo 52, da Lei n. 9.099/95.

Enunciado 23 - A multa cominatória não é cabível nos casos do artigo 53 da Lei n. 9.099/95.

Enunciado 24 - A multa cominatória, em caso de obrigação de fazer ou não fazer, deve ser
estabelecida em valor fixo diário.

Enunciado 25 - A multa cominatória não fica limitada ao valor de quarenta (40) salários
mínimos, embora deva ser razoavelmente fixada pelo juiz, obedecendo-se o valor da obrigação
principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor.

Enunciado 26 - São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais
Cíveis, em caráter excepcional.

Enunciado 27 - Na hipótese de pedido de valor até 20 salários mínimos, é admitido pedido
contraposto no valor superior ao da inicial, até o limite de 40 salários mínimos, sendo obrigatória
à assistência de advogados às partes.

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do artigo 51, da Lei
n. 9.099/95, é necessária a condenação em custas.

Enunciado 29 - Cancelado.

Enunciado 30 - É taxativo o elenco das causas previstas na o artigo 3º da Lei n. 9.099/95.

Enunciado 31 - É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Enunciado 32 - Não são admissíveis as ações coletivas nos Juizados Especiais Cíveis.

Enunciado 33 - É dispensável a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis,
cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone
ou qualquer outro meio idôneo de comunicação.

Enunciado 34 - Cancelado.

Enunciado 35 - Finda a instrução, não são obrigatórios os debates orais.
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Enunciado 36 - A assistência obrigatória prevista no artigo 9º da Lei n. 9.099/95 tem lugar a
partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação.

Enunciado 37 - Em exegese ao artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n. 9.099/95, não se aplica ao
processo de execução o disposto no artigo 18, parágrafo 2º, da referida lei, sendo autorizados o
arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os
artigos 653e 664 do Código de Processo Civil.

Enunciado 38 - A análise do artigo 52, IV, da Lei n. 9.099/95, determina que, desde
logo, expeça-se o mandado de penhora, depósito, avaliação e intimação, inclusive da eventual
audiência de conciliação designada, considerando-se o executado intimado com a simples
entrega de cópia do referido mandado em seu endereço, devendo, nesse caso, ser certificado
circunstanciadamente.

Enunciado 39 - Em observância ao artigo 2º da Lei n. 9.099/95, o valor da causa
corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.

Enunciado 40 - O conciliador ou juiz leigo não está incompatibilizado nem impedido de
exercer a advocacia, exceto perante o próprio Juizado Especial em que atue ou se pertencer aos
quadros do Poder Judiciário.

Enunciado 41 - A intimação do advogado é válida na pessoa de qualquer integrante do
escritório, desde que identificado.

Enunciado 42 - O preposto que comparece sem Carta de Preposição obriga-se a apresentá-
la, no prazo que for assinado, para a validade de eventual acordo. Não formalizado o acordo,
incidem, de plano, os efeitos de revelia.

Enunciado 43 - Na execução do título judicial definitivo, ainda que não localizado o
executado, admite-se a penhora de seus bens, dispensado o arresto. A intimação de penhora observará
ao disposto no artigo 19, parágrafo 2º, da Lei n. 9.099/95.

Enunciado 44 - No âmbito dos Juizados Especiais, não são devidas despesas para efeito do
cumprimento de diligências, inclusive, quando da expedição de cartas precatórias.

Enunciado 45 - Substituído pelo Enunciado 75.

Enunciado 46 - A fundamentação da sentença ou do acórdão poderá ser feita oralmente,
com gravação por qualquer meio, eletrônico ou digital, consignando-se apenas o dispositivo na
ata (Redação alterada no XIV Encontro – São Luís/MA).

Enunciado 47 - A microempresa para propor ação no âmbito dos Juizados Especiais deverá
instruir o pedido com documento de sua condição.

Enunciado 48 - O disposto no parágrafo 1º do artigo 9º, da Lei n. 9.099/95, é aplicável às
microempresas.

Enunciado 49 - As empresas de pequeno porte não poderão ser autoras nos Juizados Especiais.

Enunciado 50 - Para efeito de alçada, em sede de Juizados Especiais, tomar-se á como base
o salário mínimo nacional.
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Enunciado 51 - Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial
devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial,
possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.

Enunciado 52 - Os embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o
artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Enunciado 53 - Deverá constar da citação a advertência, em termos claros, da possibilidade
de inversão do ônus da prova.

Enunciado 54 - A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida
pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Enunciado 55 - Substituído pelo Enunciado 76.

Enunciado 56 - Cancelado.

Enunciado 57 - Cancelado.

Enunciado 58 - Substitui o Enunciado 2 - As causas cíveis enumeradas no artigo 275 II, do
Código de Processo Civil admitem condenação superior a 40 salários mínimos e sua respectiva
execução, no próprio Juizado.

Enunciado 59 - Admite-se o pagamento do débito por meio de desconto em folha de
pagamento, após anuência expressa do devedor e em percentual que reconheça não afetar sua
subsistência e a de sua família, atendendo sua comodidade e conveniência pessoal.

Enunciado 60 - É cabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive
na fase de execução (Redação alterada no XIII Encontro – Campo Grande/MS).

Enunciado 61 – Cancelado em razão da redação do Enunciado 76 – XIII Encontro/MS.

Enunciado 62 - Cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de
segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais.

Enunciado 63 - Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos
declaratórios e o recurso extraordinário.

Enunciado 64 - Cancelado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ.

Enunciado 65 - Cancelado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ.

Enunciado 66 - É possível a adjudicação do bem penhorado em execução de título
extrajudicial, antes do leilão, desde que, comunicado do pedido, o executado não se oponha, no
prazo de 10 dias.

Enunciado 67 - (Nova Redação – Enunciado 91 aprovado no XVI Encontro – Rio de Janei-
ro/RJ) Redação original: O conflito de competência entre juízes de Juizados Especiais vinculados à
mesma Turma Recursal será decidido por esta.

Enunciado 68 - Somente se admite conexão em Juizado Especial Cível quando as ações
puderem submeter-se à sistemática da Lei n. 9.099/95.
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Enunciado 69 - As ações envolvendo danos morais não constituem, por si só, matéria
complexa.

Enunciado 70 - As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para
o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais.

Enunciado 71 - É cabível a designação de audiência de conciliação em execução de título
judicial.

Enunciado 72 - Inexistindo interesse de incapazes, o espólio pode ser autor nos Juizados
Especiais Cíveis.

Enunciado 73 - As causas de competência dos Juizados Especiais em que forem comuns o
objeto ou a causa de pedir poderão ser reunidas para efeito de instrução, se necessária, e julgamento.

Enunciado 74 - A prerrogativa de foro na esfera penal não afasta a competência dos Juizados
Especiais Cíveis.

Enunciado 75 - (Substitui o Enunciado 45) A hipótese do parágrafo 4º, do 53, da Lei
n. 9.099/95, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no
caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do
nome do exeqüente no Cartório Distribuidor.

Enunciado 76 - (Substitui o Enunciado 55) No processo de execução, esgotados os meios de
defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de
dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa, sob pena de
responsabilidade.

Enunciado 77 - O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para
todos os atos do processo, inclusive para o recurso (Aprovado no XI Encontro, em Brasília/DF).

Enunciado 78 - O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento
pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (Aprovado no XI Encontro, em Brasília/DF).

Enunciado 79 - Designar-se-á hasta pública única, se o bem penhorado não atingir valor
superior a vinte salários mínimos (Aprovado no XI Encontro, em Brasília/DF).

Enunciado 80 - O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento
integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida
a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95). (Aprovado no XI Encontro, em
Brasília/DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Enunciado 81 - A arrematação e a adjudicação podem ser impugnadas por simples pedido
(Aprovado no XII Encontro, Maceió/AL).

Enunciado 82 - Nas ações derivadas de acidentes de trânsito a demanda poderá ser ajuizada
contra a seguradora, isolada ou conjuntamente com os demais coobrigados (Aprovado no XIII
Encontro, Campo Grande/MS).

Enunciado 83 - A pedido do credor, a penhora de valores depositados em bancos poderá ser
feita independentemente de a agência situar-se no juízo da execução (Aprovado no XIV Encontro
– São Luís/MA).
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Enunciado 84 - Compete ao Presidente da Turma Recursal o juízo de admissibilidade do
Recurso Extraordinário (Aprovado no XIV Encontro – São Luís/MA).

Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do
julgamento (Aprovado no XIV Encontro – São Luís/MA).

Enunciado 86 - Os prazos processuais nos procedimentos sujeitos ao rito especial dos Juizados
Especiais não se suspendem e nem se interrompem pelo advento do recesso e das férias forenses
(Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).

Enunciado 87 - A Lei 10.259/01 não altera o limite da alçada previsto no artigo 3°, inciso I,
da Lei n. 9.099/95 (Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).

Enunciado 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa
previsão legal (Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).

Enunciado 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de
juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).

Enunciado 90 - (novo) – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado,
implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência
de instrução e julgamento (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).

Enunciado 91 - (novo – Substitui o Enunciado 67) – O conflito de competência entre juízes
de Juizados Especiais vinculados à mesma Turma Recursal será decidido por esta. Inexistindo
igual vinculação, será decidido pela Turma Recursal para a qual for distribuído (Aprovado no XVI
Encontro – Rio de Janeiro/RJ).

Enunciado 92 - (novo) – Nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, é dispensável o relatório nos
julgamentos proferidos pelas Turmas Recursais (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).

(...)

ENUNCIADOS CRIMINAIS

Enunciado 1 - A ausência injustificada do autor do fato à audiência preliminar implicará em
vista dos autos ao Ministério Público para o procedimento cabível.

Enunciado 2 - O Ministério Público, oferecida à representação, em juízo, poderá propor
diretamente a transação penal, independentemente do comparecimento da vítima à audiência
preliminar (Redação alterada no XI Encontro – Brasília/DF).

Enunciado 3 - O prazo decadencial para a representação nos crimes de ação pública
condicionada é de trinta (30) dias, contados da intimação da vítima, para os processo em andamento,
quando da edição da Lei n. 9.099/95.

Enunciado 4 - Substituído pelo Enunciado 38.

Enunciado 5 - Cancelado em razão da nova redação do Enunciado 46.

Enunciado 6 - O artigo 28 do Código de Processo Penal é inaplicável, no caso de não
apresentação de proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo, cabendo
ao juiz apresentá-las de ofício, quando satisfeitos os requisitos legais.
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Enunciado 7 – Cancelado.

Enunciado 8 - A multa deve ser fixada em dias-multa, tendo em vista o artigo 92 da Lei
n. 9.099/95, que determina a aplicação subsidiária dos Códigos Penal e de Processo Penal.

Enunciado 9 - A intimação do autor do fato para a audiência preliminar deve conter a
advertência da necessidade de acompanhamento de advogado e de que, na sua falta, ser-lhe-á
nomeado Defensor Público.

Enunciado 10 - Havendo conexão entre crimes da competência do Juizado Especial e do
Juízo Penal Comum, prevalece a competência deste.

Enunciado 11 - Os acréscimos do concurso formal e do crime continuado não devem ser
levados em consideração (para efeito de aplicação da Lei n. 9.099/95).

Enunciado 12 - Substituído no XV Encontro – Florianópolis/SC pelo Enunciado 64.

Enunciado 13 - É cabível o encaminhamento de proposta de transação através de carta
precatória.

Enunciado 14 - É incabível o oferecimento de denúncia após sentença homologatória de
transação penal, podendo constar da proposta que a sua homologação fica condicionada ao
cumprimento do avençado (Substituído pelo Enunciado 57 – XIII Encontro – Campo Grande/MS).

Enunciado 15 - O Juizado Especial Criminal é competente para execução da pena de multa.
(Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió/AL).

Enunciado 16 - Nas hipóteses em que a condenação anterior não gera reincidência, é cabível
a suspensão condicional do processo.

Enunciado 17 - É cabível, quando necessário, interrogatório através de carta precatória, por
não ferir os princípios que regem a Lei n. 9.099/95.

Enunciado 18 - Na hipótese de fato complexo, as peças de informação deverão ser
encaminhadas à Delegacia Policial para as diligências necessárias. Retornando ao Juizado e sendo
o caso do artigo 77, parágrafo 2º, da Lei n. 9.099/95, as peças serão encaminhadas ao Juízo
Comum.

Enunciado 19 - Substituído pelo Enunciado 48 (Aprovado no XII Encontro – Maceió/AL).

Enunciado 20 - A proposta de transação de pena restritiva de direitos é cabível, mesmo
quando o tipo em abstrato só comporta pena de multa.

Enunciado 21 - Cancelado.

Enunciado 22 - Na vigência do sursis, decorrente de condenação por contravenção penal, não
perderá o autor do fato o direito à suspensão condicional do processo por prática de crime posterior.

Enunciado 23 - Cancelado.

Enunciado 24 - Substituído pelo Enunciado 54.

Enunciado 25 - O início do prazo para o exercício da representação do ofendido começa a
contar do dia do conhecimento da autoria do fato, observado o disposto no Código de Processo
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Penal ou legislação específica. Qualquer manifestação da vítima que denote intenção de representar
vale como tal para os fins do artigo 88 da Lei n. 9.099/95.

Enunciado 26 - Substituído pelo Enunciado 55.

Enunciado 27 - Em regra não devem ser expedidos ofícios para órgãos públicos, objetivando
a localização de partes e testemunhas nos Juizados Criminais.

Enunciado 28 - Em se tratando de contravenção às partes poderão arrolar até três testemunhas,
e em se tratando de crime o número admitido é de cinco testemunhas, mesmo na hipótese de
concurso de crimes.

Enunciado 29 - Nos casos de violência doméstica, a transação penal e a suspensão do processo
deverão conter, preferencialmente, medidas sócio-educativas, entre elas acompanhamento psicos-
social e palestras, visando à reeducação do infrator, evitando-se a aplicação de pena de multa e
prestação pecuniária (Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió/AL)

Enunciado 30 - Cancelado – Incorporado pela Lei n. 10.455/2002.

Enunciado 31 - O conciliador ou juiz leigo não está incompatibilizado nem impedido de
exercer a advocacia, exceto perante o próprio Juizado Especial em que atue ou se pertencer aos
quadros do Poder Judiciário.

Enunciado 32 - O Juiz ordenará a intimação da vítima para a audiência de suspensão do
processo como forma de facilitar a reparação do dano, nos termos do artigo 89, parágrafo 1º, da
Lei n. 9.099/95.

Enunciado 33 - Aplica-se, por analogia, o artigo 49 do Código de Processo Penal no caso da
vítima não representar contra um dos autores do fato.

Enunciado 34 - Atendidas as peculiaridades locais, o termo circunstanciado poderá ser lavrado
pela Polícia Civil ou Militar.

Enunciado 35 - Até o recebimento da denúncia é possível declarar a extinção da punibilidade
do autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação.

Enunciado 36 - Havendo possibilidade de solução de litígio de qualquer valor ou matéria
subjacente à questão penal, poderá ser reduzido a termo no Juizado Especial Criminal e encaminhado
via distribuição para homologação no juízo competente, sem prejuízo das medidas penais cabíveis.

Enunciado 37 - O acordo civil de que trata o enunciado 36 poderá versar sobre qualquer
valor ou matéria.

Enunciado 38 - (Substitui o Enunciado 4) A Renúncia ou retratação colhida em sede policial
será encaminhada ao Juizado Especial Criminal e, nos casos de violência doméstica, deve ser
designada audiência para sua ratificação.

Enunciado 39 - Nos casos de retratação ou renúncia do direito de representação que envolvam
violência doméstica, o Juiz ou o conciliador deverá ouvir os envolvidos separadamente.

Enunciado 40 - Nos casos de violência doméstica, recomenda-se que as partes sejam
encaminhadas a atendimento por grupo de trabalho habilitado, inclusive como medida preparatória
preliminar, visando a solução do conflito subjacente à questão penal e à eficácia da solução pactuada.
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Enunciado 41 - Cancelado (vide enunciado 29).

Enunciado 42 - A oitiva informal dos envolvidos e de testemunhas, colhida no âmbito do
Juizado Especial Criminal, poderá ser utilizada como peça de informação para o procedimento.

Enunciado 43 - O acordo em que o objeto for obrigação de fazer ou não fazer deverá conter
cláusula penal em valor certo, para facilitar a execução cível.

Enunciado 44 - No caso de transação penal homologada e não cumprida, o decurso do prazo
prescricional provoca a declaração de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão
executória.

Enunciado 45 - Cancelado.

Enunciado 46 - A Lei n. 10.259/2001 ampliou a competência dos Juizados Especiais Criminais
dos Estados e Distrito Federal para o julgamento de crimes com pena máxima cominada até dois
anos, com ou sem cumulação de multa, independente do procedimento (Alteração aprovada no
XII Encontro – Maceio/AL).

Enunciado 47 - Redação alterada pelo Enunciado 71 – Aprovado no XV Encontro –
Florianópolis/SC.

Enunciado 48 - O recurso em sentido estrito é incabível em sede de Juizados Especiais
Criminais.

Enunciado 49 - Na ação de iniciativa privada, cabe a transação penal e suspensão condicional do
processo, por iniciativa do querelante ou do juiz (Alteração aprovada no XII Encontro, Maceió/AL).

Enunciado 50 - Cancelado no XI Encontro, em Brasília/DF).

Enunciado 51 - A remessa dos autos à Justiça Comum, na hipótese do artigo 66, parágrafo
único, da Lei n. 9.099/95 (Enunciado 12), exaure a competência do Juizado Especial Criminal,
que não se restabelecerá com localização do acusado.

Enunciado 52 - A remessa dos autos à Justiça Comum, na hipótese do artigo 77, parágrafo
2º, da Lei n. 9.099/95 (Enunciado 18), exaure a competência do Juizado Especial Criminal, que
não se restabelecerá ainda que afastada a complexidade.

Enunciado 53 - No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia, na hipótese de
suspensão condicional do processo, deve ser precedido da resposta prevista no artigo 81 da Lei
n. 9.099/95.

Enunciado 54 - (Substitui o Enunciado 24) O processamento de medidas despenalizadoras,
aplicáveis ao crime previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, por força do parágrafo único do
artigo 291 da mesma Lei, não compete ao Juizado Especial Criminal.

Enunciado 55 - Cancelado no XI Encontro, em Brasília/DF.

Enunciado 56 - Os Juizados Especiais Criminais não são competentes para conhecer, processar
e julgar feitos criminais que versem sobre delitos com penas superiores a um ano ajuizados até a
data em vigor da Lei n. 10.259/2001 (Aprovado no XI Encontro – Brasília/DF).
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Enunciado 57 - A transação penal será homologada de imediato e poderá conter cláusula de
que, não cumprida, o procedimento penal prosseguirá (Aprovado no XIII Encontro – Campo
Grande/MS).

Enunciado 58 - A transação penal poderá conter cláusula de renúncia à propriedade do
objeto apreendido (Aprovado no XIII Encontro – Campo Grande/MS).

Enunciado 59 - O juiz decidirá sobre a destinação dos objetos apreendidos e não reclamados
no prazo do artigo 123 do CPP (Aprovado no XIII Encontro – Campo Grande/MS).

Enunciado 60 - Exceção da verdade e questões incidentais não afastam a competência dos Juizados
Especiais, se a hipótese não for complexa (Aprovado no XIII Encontro – Campo Grande/MS).

Enunciado 61 - O processamento de medida despenalizadora prevista no artigo 94 da Lei n.
10.741/2003, não compete ao Juizado Especial Criminal (Aprovado no XIV Encontro – São Luis/MA)

Enunciado 62 - O Conselho da Comunidade poderá ser beneficiário da prestação pecuniária
e deverá aplicá-la em prol da execução penal e de programas sociais, em especial daqueles que
visem a prevenção da criminalidade (Aprovado no XIV Encontro – São Luís/MA)

Enunciado 63 - As entidades beneficiárias de prestação pecuniária, em contrapartida, deverão dar
suporte à execução de penas e medidas alternativas (Aprovado no XIV Encontro – São Luís/MA).

Enunciado 64 - (Substitui o Enunciado 12) O processo será remetido ao Juízo Comum após
a denúncia, havendo impossibilidade de citação pessoal no Juizado Especial Criminal, com base
em certidão negativa do Oficial de Justiça, ainda que anterior à denúncia (Aprovado no XV Encontro
– Florianópolis/SC).

Enunciado 65 - Nas hipóteses dos artigos 362 e 363, inciso I, do Código de Processo Penal,
aplica-se o parágrafo único do artigo 66 da Lei n. 9.099/95 (Aprovado no XV Encontro –
Florianópolis/SC).

Enunciado 66 - É direito do réu assistir à inquirição das testemunhas, antes de seu interroga-
tório, ressalvado o disposto no artigo 217 do Código de Processo Penal. No caso excepcional de o
interrogatório ser realizado por precatória, ela deverá ser instruída com cópia de todos os depoi-
mentos, de que terá ciência o réu (Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).

Enunciado 67 - A possibilidade de aplicação de suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículos automotores por até cinco anos (art. 293 da Lei n. 9.503/97),
perda do cargo, inabilitação para exercício de cargo, função pública ou mandato eletivo ou outra
sanção diversa da privação da liberdade, não afasta a competência do Juizado Especial Criminal
(Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).

Enunciado 68 - É cabível a substituição de uma modalidade de pena restritiva de direitos por
outra, aplicada em sede de transação penal, pelo juízo do conhecimento, a requerimento do
interessado, ouvido o Ministério Público (Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).

Enunciado 69 - (Alterado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ – Enunciado 74) – Redação
original: Deve ser tentada a conciliação (composição civil) visando atender ao princípio da
pacificação social, mesmo transcorrido o prazo decadencial ou prescricional (Aprovado no XV
Encontro – Florianópolis/SC).
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Enunciado 70 - O conciliador ou o juiz leigo podem presidir audiências preliminares nos
Juizados Especiais Criminais, propondo conciliação e encaminhamento da proposta de transação
(Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).

Enunciado 71 - A expressão conciliação prevista no artigo 73 da Lei n. 9.099/95 abrange o
acordo civil e a transação penal, podendo a proposta do Ministério Público ser encaminhada pelo
conciliador ou pelo juiz leigo, nos termos do artigo 76, parágrafo 3º, da mesma Lei (nova redação
do Enunciado 47 – Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).

Enunciado 72 (novo) - A proposta de transação penal e a sentença homologatória devem
conter obrigatoriamente o tipo infracional imputado ao autor do fato, independentemente da
capitulação ofertada no termo circunstanciado (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)

Enunciado 73 (novo) - O juiz pode deixar de homologar transação penal em razão de
atipicidade, ocorrência de prescrição ou falta de justa causa para a ação penal, equivalendo tal
decisão à rejeição da denúncia ou queixa (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).

Enunciado 74 - Substitui o Enunciado 69 - A prescrição e a decadência não impedem a
homologação da composição civil (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).
Recomendação: Recomenda-se a apresentação de moção de apoio ao projeto de lei que cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e dá outras providências,
elaborado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República
(Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).

(DOE, Poder Judic., Caderno 1, de 3.3.2005, p. 1)

_______________

FORO REGIONAL DO TATUAPÉ – Primeiro Ofício da Família e das Sucessões. Funcionamento
Excepcional

PROVIMENTO CSM N. 908, DE 10 DE MARÇO DE 2005

Determina em caráter excepcional, por prazo determinado, o funcionamento
exclusivamente interno do Primeiro Ofício da Família e das Sucessões do Foro Regional
do Tatuapé, Comarca da Capital, com suspensão dos prazos e instituição de regime
de plantão para atendimento de questões urgentes, bem assim autoriza a intervenção,
em referida unidade judiciária, de equipe de funcionários sob o comando da
Corregedoria Geral da Justiça.

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o quanto por ora apurado na correição extraordinária em andamento no Primeiro
Ofício da Família e das Sucessões do Foro Regional do Tatuapé, Comarca da Capital, em especial
a grave situação de absoluta desorganização dos serviços e de paralisação maciça de feitos;

Considerando a necessidade de intervenção de equipe de funcionários, sob o comando da
Corregedoria Geral da Justiça, para orientação dos servidores, organização dos serviços e
regularização do andamento dos feitos;

Considerando a inviabilidade de tal intervenção ser levada a bom termo com o Ofício de
Justiça em situação normal de atendimento a advogados, partes e público em geral;
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Considerando, enfim, o sugerido, exposto e decidido nos autos do Processo CG
n. 878/2004.

Resolve:

Artigo 1º - O Primeiro Ofício da Família e das Sucessões do Foro Regional do Tatuapé,
Comarca da Capital, funcionará apenas com expediente interno no período de 15 de março a 15 de
abril de 2005, inclusive.

Parágrafo único - Os prazos processuais, no período referido no caput, ficarão suspensos,
sem prejuízo do atendimento de questões urgentes, em regime de plantão, e da realização das
audiências designadas.

Artigo 2º - Durante o período de funcionamento exclusivamente interno, equipe de
funcionários comandados pela Corregedoria Geral da Justiça intervirá no Primeiro Ofício da Família
e das Sucessões do Foro Regional do Tatuapé, Comarca da Capital, visando à orientação dos
servidores, à reorganização dos serviços e à retomada do andamento dos feitos.

Artigo 3º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

(DOE, Poder Judic., Caderno 1, de 16.3.2005, p. 1)

_______________

SETOR DE CONCILIAÇÃO – Foro Central. Disposições

PROVIMENTO CSM N. 909, DE 10 DE MARÇO DE 2005

Dispõe sobre a estrutura do Setor de Conciliação do Foro Central da Capital.

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribuições legais, considerando o
disposto no Provimento n. 893/2004, publicado no DOJ, de 10.11.2004,

Resolve:

Artigo 1º - Fica criado o Setor de Conciliação do Foro Central da Capital, com a seguinte
estrutura:

-Diretoria de Divisão de Apoio ao Setor de Conciliação do Foro Central;

- Seção Processual I;

- Seção Processual II.

Artigo 2º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

(DOE, Poder Judic., Caderno 1, de 23.3.2005, p. 1)

_______________
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UNIDADES CARTORÁRIAS – Provimento CSM 888/2004*. Horários de Atendimento.
Adequação

PROVIMENTO CSM N. 910/2005

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que o horário de atendimento ao público, instituído nas Unidades Cartorárias
pelo Provimento CSM n.888/2004, irá terminar no próximo dia 27 de março de 2005;

Considerando a necessidade de dotar os ofícios judiciais do Estado de maior disponibilidade
de tempo para consecução de suas tarefas, como decidido nos autos do Processo G n. 25.184/92;

Considerando a necessidade de melhor avaliação do desempenho das Unidades Judiciárias
em face da nova adequação do horário estipulado no Provimento CSM n. 888/2004, que ficou
prejudicado devido as razões abordadas no parecer apresentado pela E. Corregedoria;

Resolve:

Artigo 1º - Fica prorrogado por mais seis (6) meses, o horário de atendimento ao público nos
ofícios de justiça que será das 13h às 19h, nos dias úteis.

Artigo 2º - Advogados e estagiários de direito, desde que comprovem inscrição nos quadros
da Ordem dos Advogados do Brasil, exibindo carteira de identidade expedida por aquele órgão,
serão atendidos, nos ofícios de justiça de primeira instância de todo o Estado, a partir das 11 h.

Artigo 3º - Este Provimento entrará em vigor em 28 de março de 2005.

(DOE, Poder Judic., Caderno 1, de 21.3.2005, p. 1)
___________

* O Provimento CSM n. 888/2004 está publicado no Boletim do Centro de Estudos, São Paulo, v. 28, n. 5, p. 73, set./out. 2004.

_______________

ORGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO –
Competência

ASSENTO REGIMENTAL N. 374, DE 16 DE MARÇO DE 2005

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por seu Órgão Especial, no uso de suas
atribuições:

Considerando a competência atribuída ao Órgão Especial pela Resolução n. 194/2004;

Considerando a composição do Grupo Especial das Seções Civis e os reflexos da Emenda
Constitucional n. 45/2004 sobre o serviço dos desembargadores;

Considerando o decidido pelo Egrégio Órgão Especial nos autos do Processo COJ
n. 1.230/2004;

Resolve:

Artigo 1º - Ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça caberá o julgamento das dúvidas de
competência suscitadas pelas Turmas Julgadoras do Tribunal de Justiça, Juizados Especiais,
Presidente, algum dos Vice-Presidentes, ou partes.
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Artigo 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os Assentos Regimentais
ns. 315/94 e 359/2003.

Artigo 3º - Este Assento Regimental entrará em vigor na data de sua publicação.

(DOE, Poder Judic., Caderno 1, de 7.4.2005, p. 1)

_______________

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – Disciplina

RESOLUÇÃO TJSP N. 199, DE 16 DE MARÇO DE 2005

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por seu Órgão Especial, no uso de suas
atribuições legais, com base no parágrafo 2º do artigo 342 do seu Regimento Interno,

Resolve:

Artigo 1º - Considera-se Requisição de Pequeno Valor (RPV), para os fins do parágrafo
3º do artigo 100 da Constituição Federal, aquela relativa a crédito cujo valor bruto originário,
devidamente atualizado, por beneficiário, seja igual ou inferior a:

I - 1.135,2885 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESP, quando for o requisitado
o Estado de São Paulo, suas Autarquias e Fundações Públicas, nos termos do artigo 3º da Lei
estadual n. 11.377/2003;

II - 30 salários mínimos quando o requisitado for Município, suas Autarquias e Fundações
Públicas, ressalvada a existência de lei local estabelecendo valor diverso, a exemplo da Lei
n. 13.179/2001, do Município de São Paulo.

Artigo 2º - Os pagamentos de valores superiores aos limites previstos no artigo anterior serão
requisitados mediante precatório, salvo se o credor renunciar ao valor superior aos limites que
autorizam a expedição da Requisição de Pequeno Valor.

Artigo 3º - Em caso de litisconsórcio, será considerado o valor devido a cada litisconsorte,
expedindo-se, simultaneamente, se for o caso, requisições de pequeno valor e requisição de precatório.
É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor devido a um mesmo beneficiário.

Artigo 4º - Das Requisições de Pequeno Valor deverão constar os seguintes dados:

- Natureza do crédito (comum ou alimentar);

- Número do processo;

- Nomes e número do CPF/CNPJ dos beneficiários, inclusive quando este for advogado ou
perito;

- Valor individualizado da requisição por beneficiário;

- Data-base considerada para a atualização monetária dos valores;

- Data do trânsito em julgado do acórdão ou sentença que embasa a Requisição de Pequeno
Valor.
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Artigo 5º - As requisições deverão ser expedidas em duas vias, conforme modelos. A primeira
será entregue ao requisitado e a segunda deverá ser protocolada e devolvida para juntada aos
autos.

Artigo 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

(DOE, Poder Judic., Caderno 1, de 29.3.2005, p. 3)

_______________

EXECUÇÕES CRIMINAIS E CORREGEDORIA PERMANENTE – Comarca de Praia Grande.
Competência

PROVIMENTO CSM N. 915/2005

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a instalação de novas unidades prisionais pelo Governo do Estado de São
Paulo;

Considerando os critérios que vêm sendo adotados para a distribuição e descentralização
dos serviços das execuções criminais e atribuição de corregedoria permanente sobre os novos
estabelecimentos prisionais;

Considerando, ainda, o decidido nos autos do Processo n. G-35.603/2001:

Resolve:

Artigo 1º - A competência para conhecer e processar as execuções criminais e exercer a
corregedoria permanente do Centro de Detenção Provisória de Praia Grande é atribuída à 2ª Vara
Criminal de Praia Grande, que detém o anexo das execuções criminais e da corregedoria dos presídios.

Artigo 2º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

(DOE, Poder Judic., Caderno 1, de 29.4.2005, p. 1)

_______________
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