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Hospital Geral de Vila Penteado _ Admissão  
de Pessoal Temporário ou por Tempo Determinado (Exercício 

2000). Lei Estadual  
n. 733/93 e Decreto Estadual n. 38.888/94  

Pede, então, a final, seja 
reconhecida a regularidade das 
admissões e determinado o 
registro dos respectivos atos.  

A respeito, observou o i. 
Procurador preo-pinante, no
aspecto preliminar, que o apelo é 
tempestivo e preenche os 
requisitos de admissibi-lidade, 
razão pela qual passou ao exame
de méri-to, opinando pelo 
provimento parcial, aceitan-do
apenas as admissões de 
remanescentes de concurso.  

É sucinto relato da matéria em 
questão.  

Acompanho o i. Procurador no 
aspecto preli-minar e apenas em
parte quanto ao mérito.  

No que concerne ao mérito, isto 
é, à admissão de pessoal 
temporário ou por tempo determi-
nado, como observado pelo 
Senhor Procurador oficiante no 
feito, a matéria está disciplinada 
no artigo 37, incisos II e IX da 
Constituição Federal 
(reproduzido no art. 115, incs. II e 
X da CE) e na Lei estadual n. 
733/93 (que se reporta à Lei 
estadual n. 500/74), sendo ainda 
regulamentada no Decreto 
estadual n. 38.888/94.  

Conforme esclarecido no apelo, 
ocorreram admissões de pessoas 
remanescentes e aprova-das em 
concurso público e admissões de 
pessoas que, não sendo
remanescentes de concurso 
público, foram admitidas porque 
estavam cadastradas e passaram 
por processo seletivo.  

Quanto às primeiras, penso, como 
o Senhor Procurador preopinante, 
que as admissões têm respaldo no
artigo 7º da Lei estadual n.
733/93, in verbis: 

Hospital Geral de Vila Penteado 
_ Admissão  
de Pessoal Temporário ou por
Tempo Determinado (Exercício 
2000). Lei Estadual  
n. 733/93 e Decreto Estadual n. 
38.888/94  

Processo: TC-013880/026/01  

Interessado: Hospital Geral de 
Vila Penteado "Dr. José 
Pangella"  

Assunto: Admissão de pessoal 
temporário ou por tempo 
determinado (exercício 2000). 
Lei estadual n. 733/93 (que se 
reporta à Lei estadual n. 500/74) 
e Decreto estadual n. 38.888/94.  

Eminente Conselheiro Relator.  

Cuida-se, nesta oportunidade, de 
recurso ordinário interposto pelo 
Diretor Técnico de Departamento 
de Saúde do Hospital Geral de
Vila Penteado contra decisão 
singular que negou registro às 
admissões de pessoal temporário, 
durante o exercício de 2000, por 
falta de comprovação do caráter 
excepcional dos atos e da 
realização de processo seletivo.  

O recorrente sustenta que as 
admissões de pessoal temporário, 
em caráter excepcional, no 
exercício de 2000, se deram 
conforme artigo 7º da Lei 
estadual n. 733/93, que admite 
aproveita-mento de 
remanescentes de concurso 
público.  

E, quanto às admissões baseadas 
em pro-cesso seletivo interno, 
esclarece que foi feita pré-via 
verificação de remanescentes de 
concursos públicos e, diante da
inexistência desses, passou ao 
processo seletivo dos que 



estavam cadastra-dos, a fim de 
suprir de maneira de maneira 
ade-quada e rápida a falta de 
profissionais no Hospital, 
visando, assim, atender à 
demanda da população.  

"Artigo 7º - Para as admissões 
previstas nesta Lei 
Complementar, terão preferência 
os candidatos remanescentes 
aprovados em concurso público, 
observada a ordem  
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de classificação."  

Vale transcrever ainda, por
pertinente, o artigo 3º e seu
parágrafo único do Decreto n.
38.888/94, que assim regula a
admissão por via de rema-
nescente de concurso:  

"Artigo 3º - Terá preferência à 
admissão o candidato
remanescente aprovado em
concurso público para cargo ou
função atividade de igual
denominação, realizado pela
unidade interessada, observada a
or-dem de classificação.  

Parágrafo único - Esgotada a lista
de classi-ficação da unidade ou
não existindo apro-vados,
poderão ser aproveitados candida-
tos remanescentes aprovados em
concur-sos públicos realizados 
por outras unida-des da Pasta."  

Fácil de se perceber que o escopo
do legisla-dor é, tratando-se da 
área da saúde, obter rapidez no
preenchimento de funções, por
tempo deter-minado, chamando-
se os remanescentes aprova-dos 
em concurso público, até de outra
unidade da Saúde (se possível),
evitando-se, assim, novo
concurso (o que seria
evidentemente moroso e custoso). 

No que diz respeito às admissões 
de pessoas que estavam
cadastradas e foram analisadas
em processo seletivo interno,
relevo por se tratar de
contratações por tempo
determinado (ocorridas no
exercício de 2000) e por serem

PFE, em 30 de agosto de 2004  

LUIZ MENEZES NETO  

Procurador do Estado Chefe  

_______________________  

Conselheiro Robson Marinho  

Primeira Câmara  

Sessão: 12.4.2005  

Recurso ordinário: n. 9 TC-
013880/026/01  

Recorrente: Cláudio Molina 
Martines Dire-tor Técnico de 
Departamento de Saúde do Hos-
pital Geral de Vila Penteado "Dr. 
José Pangella".  

Assunto: Admissão de pessoal 
por tempo determinado, realizada 
pela Coordenadoria de Saúde da 
Região Metropolitana da Grande 
São Paulo Hospital Geral de Vila 
Penteado "Dr. José Pangella".  

Responsáveis: José da Silva 
Guedes (Secretá-rio da Saúde) e 
Cláudio Molina Martines 
(Diretor Técnico de 
Departamento de Saúde do 
Hospital Geral de Vila Penteado 
"Dr. José Pangella").  

Em julgamento: recurso 
ordinário interposto contra a 
sentença publicada no DOE, de 
14.7.2004, que julgou ilegais os 
atos de admis-são em exame, 
negando-lhes registro, aplicando-
se à espécie o disposto no artigo 



destinadas à área da Saúde, o 
que, na maioria absoluta dos 
casos, não admite delongas, sob 
pena de pena-lizar injustamente a
população que se utiliza dos 
hospitais públicos.  

Por pertinente, observo que, nos 
autos dos processos TC ns. 
898/001/2002, 11046/026/20011

e 35.179/026/2000, esse E. 
Tribunal, por decisões da c. 1ª
Câmara e singular da lavra do E. 
Conse-lheiro Eduardo
Bittencourt Carvalho, respectiva-
mente, houve por bem aprovar 
matéria semelhante, acolhendo
parecer desta Procuradoria.  

Ex-positis, sou pelo provimento 
do apelo, com recomendação à 
Secretaria de Saúde para que
proceda às admissões nos termos
da legis-lação pertinente e
indicada.  

2º, incisos XV e XXVII da Lei 
Complementar n. 709/93.  

Auditada por: GDF-6 DSF-II.  

Auditoria atual: GDF-5 DSF-II.  

Relatório  

Trata-se do exame do recurso 
ordinário interposto pelo Senhor 
Cláudio Molina Martines, 
Diretor do Departamento de 
Saúde do Hospital Geral de Vila 
Penteado "Dr. José Pangella", da 
Secretaria Estadual da Saúde, 
contra a r. decisão que julgou 
irregular a admissão de 
servidores para a prestação de 
serviços temporários no 
exercício de 2000 e negou-lhes 
os respectivos registros nesta 
Corte. Determinou, também: 1) o 
acionamento do disposto nos 
incisos XV e XXVII do artigo 2º
da Lei Complementar n. 709/93; 
e 2) a fixação do prazo de 60 
(sessenta) dias para que os 
responsáveis informassem este 
Tribunal sobre as providências 
adotadas no sentido de 1 Os Pareceres ns. 898/001/2002 

e 11.046/026/2001 estão à 
disposição na Biblioteca do
Centro de Estudos da PGE/SP. 
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apurar responsabilidades e 
eventuais prejuízos ao erário, sob 
pena de remessa dos autos ao 
Ministério Público.  

A r. decisão atacada ocorreu 
porque não  
foi demonstrada a existência de
situação excepcional que 
justificasse as admissões im-
pugnadas sem a realização de 
prévio processo seletivo.  

Trata-se, neste caso, da admissão 
de 74 servi-dores para o 
exercício de funções 
operacionais e técnico-
administrativas na área da saúde, 
con-centrando-se a sua maioria 
na assistência direta ao paciente. 

seu provimento parcial, 
aceitando somente as admissões 
de remanescentes de concurso. O 
douto Procurador do Estado 
Chefe, acolhendo apenas em 
parte o parecer do Senhor 
Procurador oficiante no feito, no 
que concerne ao mérito, 
manifestou-se pelo provimento 
integral do apelo, tendo em vista 
que ocorreram admissões não só
de pessoas remanescentes e 
aprovadas em con-curso público,
como também de pessoas que, 
não sendo remanescentes de
concurso, foram admitidas 
porque estavam cadastradas e 
passa-ram por processo seletivo. 
No caso das primeiras pessoas, 
consignou que as admissões têm 



Em suas razões de defesa, o
recorrente apre-sentou as 
seguintes justificativas, 
acompanhadas da respectiva 
documentação:  

- que as admissões impugnadas 
foram efetivadas com fulcro na 
Lei Complementar  
n. 733/93 e recaíram sobre 
profissionais remanescentes do 
concurso público, os quais foram 
previamente cadastrados e cujos 
currículos foram tidos como 
compatíveis com as funções a 
serem preenchidas, e para o 
preenchimento das vagas 
decorrentes da exoneração de 
servidores;  

- que, no caso em análise, as 
contratações foram precedidas de 
entrevistas e análise de currículos 
e processo seletivo; e  

- que, corroborando esse 
entendimento, esta Corte reputou 
regulares outras admissões com 
base na referida Lei 
Complementar, conforme 
decisões proferidas nos
processos TC-15884/026/01, 
publicada no DOE, de 12.7.2002;
TC-898/001/02, no DOE, de 
11.9.2003; e TC-35179/026/00, 
no DOE, de 3.12.2002.  

Concluiu o recorrente pleiteando 
a reforma da r. sentença, para o 
fim de serem consideradas 
regulares as referidas admissões 
e determinando-se os respectivos
registros.  

Sobre a matéria acrescida, 
manifestou-se um dos ilustres 
membros da Procuradoria da 
Fazenda Estadual que, no 
aspecto preliminar, opinou pela 
admissibilidade do recurso, mas, 
no mérito, pelo  

res-paldo no artigo 7º da Lei 
estadual n. 733/93 e as demais 
podem ser relevadas, por se tratar 
de contratações por prazo 
determinado e por serem 
destinadas à área da saúde, que 
geralmente exi-gem solução
imediata. Assinalou também que, 
nos autos dos TCs. 898/001/02, 
11046/026/01 e 35179/026/00, 
decisões da E. Primeira Câmara 
aprovaram matéria semelhante, 
acolhendo pare-cer daquela 
Procuradoria.  

A Assessoria Técnico-Jurídica 
(ATJ), a seu turno, considerou 
que as justificativas apresen-
tadas não foram suficientes para 
afastar a situação processual e 
concluiu pelo desprovi-mento do
recurso, mantendo-se intacta a 
decisão combatida.  

A Secretaria-Diretoria Geral 
(SDG), por sua vez, aliou-se à 
posição defendida pela Chefia da 
Procuradoria da Fazenda 
Estadual, lembrando que as 
admissões em análise foram
autorizadas pela Lei 
Complementar n. 733/93 e 
alcançaram apenas pessoas
remanescentes de concursos pú-
blicos, além de terem sido 
destinadas à área  
da saúde. Aduziu o precedente 
julgado no  
TC-939/002/02, que considerou 
regulares as admissões de
servidores efetuadas com base na 
referida legislação. Concluiu a 
Secretaria-Diretoria Geral (SDG) 
pelo provimento do apelo e 
reforma da r. decisão, para o fim 
de serem registradas as 
admissões impugnadas.  

É o relatório.  

2 Decisão singular proferida pelo 
eminente Conselheiro Antonio 
Roque Citadini. 
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VOTO  

TC 013880/026/012 
 

O recurso foi interposto
oportunamente e em termos.
Portanto, dele conheço.  

Mérito  

O apelo merece prosperar. As
alegações do recorrente foram
suficientes para afastar as
máculas apontadas e que
ensejaram o julgamento
desfavorável.  

Conforme asseverou o douto
Procurador do Estado Chefe, as
admissões dizem respeito não só
às admissões de candidatos
remanescentes de concurso
público, mas também às pessoas
previamente cadastradas e
aprovadas em proces-so seletivo
interno, para atender aos serviços 
ina-diáveis das áreas da saúde. 
Observou, ademais, que esta
Corte, em decisões proferidas
nos autos dos TCs 898/001/02,
11046/026/01 e 35179/026/00,
também considerou regulares
admissões de servidores em
situação semelhante.  

A Secretaria-Diretoria Geral 
(SDG) aliou-se a essa posição,
lembrando que as admissões em
comento foram autorizadas pela
Lei Comple-mentar n. 733/93 e
que outras admissões  
efetuadas com base na referida
legislação, julgadas no TC-
939/002/02, foram consideradas
regulares.  

Posto isso, acolho as
manifestações desses órgãos 
técnicos, relevo as falhas
anteriormente apontadas e voto
pelo provimento do apelo,  

reformando-se a r. decisão 
combatida, para serem 
consideradas regulares as 
admissões efetivadas e 
autorizados os seus respectivos 
registros.  

_______________________  

ACÓRDÃO  

TC-013880/026/01 Recurso 
ordinário  

Recorrente: Cláudio Molina 
Martines Dire-tor Técnico de 
Departamento de Saúde do Hos-
pital Geral de Vila Penteado "Dr. 
José Pangella".  

Assunto: Admissão de pessoal 
por tempo de-terminado, 
realizada pela Coordenadoria de 
Saú-de da Região Metropolitana 
da Grande São Paulo Hospital 
Geral de Vila Penteado "Dr. José 
Pangella".  

Responsáveis: José da Silva 
Guedes (Secretá-rio da Saúde) e 
Cláudio Molina Martines 
(Diretor Técnico de 
Departamento de Saúde do 
Hospital Geral de Vila Penteado 
"Dr. José Pangella").  

Em julgamento: recurso 
ordinário interposto contra a 
sentença publicada no DOE de 
14.7.2004, que julgou ilegais os 
atos de admis-são em exame, 
negando-lhes registro, aplicando-
se à espécie o disposto no artigo 
2º, incisos XV e XXVII da Lei 
Complementar n. 709/93.  

Vistos, relatados e discutidos os 
autos.  

Pelo voto dos Conselheiros 
Robson Marinho, Presidente e 
Relator, Eduardo Bittencourt 
Car-valho e Edgard Camargo 
Rodrigues, preliminar-mente a E. 
Câmara, em sessão de 12 de abril 
de 2005, conheceu do recurso 
ordinário e, quanto ao mérito, 
deu-lhe provimento, para o fim 
de, reformando-se a r. sentença 
combatida, consi-derar regulares 
as admissões em exame, deter-
minando-se os respectivos 
registros.  

Publique-se.  



São Paulo, 27 de abril de 2005  

ROBSON MARINHO  

Presidente e Relator  
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Revisão Contratual Contrato de Prestação  
de Serviços Firmado antes de 31.10.2003. Majoração de Alíquota 

Estipulada pela  
Lei n. 10.833/2003. Não-incidência  

Processo: CPC n. 007/4.1/00-PM 
(GDOC n. 12.191-459228-2004) 

Interessado: Comando de 
Policiamento da Capital  

Assunto: CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. Contrato 
de prestação de serviços firmado 
antes de 31.10.2003. Majo-ração 
de alíquota da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins), pela Lei n. 
10.833, de 29.12.2003. Pedido de 
empresa contratada para a 
revisão dos preços pactuados, 
com fundamento no arti-go 65, 
parágrafo 5º da Lei  
n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Proposta de indeferimento do 
pleito. Aplicação, ao caso, do 
artigo 10, inciso XI, alínea "c" da 
Lei n. 10.833/2003. Estipulação 
de reajuste perió-dico do preço 
não descaracteriza sua 
"predeterminação", como exigido 
na norma legal.  

PARECER PA N. 460/2004  

1. Vem o presente processo a 
esta Procu-radoria 
Administrativa por determinação 
da Senhora Subprocuradora 
Geral do Estado, Área da 
Consultoria, que acolhe proposta 

o Estado de São Paulo, por 
intermédio da Polícia Militar, e a 
empresa Servicenter Cotia _ 
Comér-cio e Assistência Técnica 
Ltda., tendo por objeto a 
execução de serviços de 
manutenção corretiva e 
preventiva, conservação e 
limpeza de apare-lhos de ar 
condicionado.  

3. Pelo requerimento inicial, 
datado de 1º.7.2004, a empresa 
contratada requer a revi-são dos 
preços pactuados, alegando que a 
majo-ração da alíquota da Cofins 
desequilibrou a equação 
econômico-financeira do ajuste, 
cau-sando-lhe prejuízos a serem 
recompostos com a elevação do 
valor ajustado.  

4. Instruindo o processo com 
cópia do edital da licitação 
precedente e do contrato firmado, 
o órgão de origem opinou 
favoravelmente ao atendimento 
do pleito formulado.  

5. Encaminhado o processo para 
apreciação da Consultoria 
Jurídica da Polícia Militar, 
manifestou-se o órgão opinativo 
pelo indeferi-mento do pedido, 
tendo em vista a norma do artigo 
10, inciso XI, alínea "c" da Lei n. 



da Coorde-nadoria da 
Administração Tributária da 
Secre-taria da Fazenda para 
exame da viabilidade jurídica do
acolhimento do pedido de 
revisão de preços, formulado 
pela empresa contratada, com 
base na majoração da alíquota da 
Con-tribuição para o
Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins), determinada pela 
Lei n. 10.833, de 29.12.2003.  

2. A situação concreta em exame 
envolve contrato firmado em 12 
de junho de 2000, entre  

10.833/2006, que exclui do 
âmbito de abrangência da 
alteração legislativa as receitas 
relativas a contratos firmados 
anteriormente a 31 de outu-bro 
de 2003 "de construção por 
empreitada ou de fornecimento, a 
preço determinado, de bens ou 
serviços contratados com pessoa 
jurídica de direito público, 
empresa pública, sociedade de 
economia mista ou suas 
subsidiárias, bem como os 
contratos posteriormente 
firmados decorren-tes de 
propostas apresentadas, em 
processo licitatório, até aquela 
data" (Parecer CJ/PM  
n. 286/2004). No entanto, 
entendendo que a questão ainda é 
nova, propõe a oitiva da 
Consultoria Tributária da 
Secretaria da Fazenda.  

6. O órgão opinativo fazendário, 
em sua manifestação de fls., 
entendeu que a matéria 
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extrapola suas competências,
razão pela qual a Coordenadoria
de Administração Tributária da
Secretaria da Fazenda propôs a
oitiva desta Procuradoria
Administrativa, no que restou
atendida pela determinação da
Senhora Subprocuradora Geral
do Estado _ Consultoria.  

É o relatório. Opino.  

7. A Lei n. 8.666/1993 dispõe, 
em seu artigo 65, parágrafo 5º,
que "quaisquer tributos ou
encargos legais criados, alterados
ou extintos, bem como a
superveniência de disposições le-
gais, quando ocorridas após a 
data da apresen-tação da
proposta, de comprovada
repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão
destes para mais ou menos,
conforme o caso".  

do exposto que o preço é 
"predeterminado", enquadrando-
se a hipótese em exame, em con-
seqüência, no autorizativo legal 
de não-incidência da nova 
sistemática da Cofins.  

12. A vontade da norma em 
comento parece ser justamente a 
de evitar que a Administração 
pública seja atolada por pedidos 
de revisão de preços em que seus 
contratos, não fazendo sen-tido, 
em conseqüência, dar à norma 
interpre-tação restritiva. Na 
verdade, a variação do índi-ce de 
reajuste pactuado já refletirá, ao 
que se presume, o impacto da 
majoração dos impostos no custo 
dos bens e serviços contratados. 
Não obstante, embora esse 
elemento deva ser consi-derado 
na avaliação da efetiva existência 
e na quantificação do 
desequilíbrio econômico-fi-
nanceiro do ajuste, não parece 



8. A Lei n. 10.833/2003 majorou
a alíquota da Cofins de 3% (três 
por cento) para 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por
cento), além de atribuir-lhe o
traço da não-cumulatividade.
Com a elevação da alíquota, em
tese, e desde que apu-rada a
efetiva repercussão do impacto
do aumento do tributo no preço
do contrato, poder-se-ia cogitar
de acolhimento do pleito
formulado.  

9. Não obstante, exclui o texto
legislativo da incidência da
alíquota majorada às receitas
relativas a contratos firmados
antes de 31 de outubro de 2003,
de "fornecimento, a preço
predeterminado, de bens ou
serviços contrata-dos com pessoa
jurídica de direito público,
empresa pública, sociedade de
economia mista ou suas
subsidiárias" (art. 10, inc. XI,
alínea "c" da Lei n.
10.833/2003).  

10. Anote-se que a previsão
contratual de reajuste periódico
do preço pactuado não lhe retira
a característica de ser
"predeterminado", condição
exigida pelo texto legislativo
para que remanesça a cobrança 
da alíquota prevista na legislação
anterior.  

11. A possibilidade de alteração
periódica do preço contratado
decorre da variação dos custos de
produção do bem ou serviço. O 
valor exato a ser pago depois do
reajuste não é conhecido de
antemão pelas partes, mas está 
perfeitamente definido, desde
logo, no instrumento de contrato,
na medida em que fixado o valor
a ser pago e a sua variação pelo
índice pactuado. Decorre  

ser, por si só, elemento suficiente 
para afastar os pedidos de revisão 
de valores contratados. Em 
conseqüên-cia, para se atingir a 
finalidade da norma, não faria 
sentido limitar sua exegese 
apenas às hipóteses em que o 
preço tenha sido fixado sem 
possibilidade de variação. Preço 
"predetermi-nado", então, como 
previsto no artigo 10, inciso XI, 
alínea "c" da Lei n. 10.833/2003, 
não deve ser considerado 
sinônimo de "preço fixo", sem 
alteração de valor, mas sim 
aquele preço que esteja 
perfeitamente delineado no 
instrumento contratual, mesmo 
que sujeito ao cálculo da 
variação de seu montante a partir 
de índices previamente ajustados 
entre as partes.  

13. No entanto, ainda que assim 
não fosse, mesmo que se pudesse 
entender ser hipótese de 
incidência da nova alíquota, 
ainda assim os autos não 
conteriam elementos suficientes 
ao deferimento do pedido, na 
medida em que não se 
demonstrou a mensuração do 
efetivo impac-to da majoração da 
alíquota nos custos do contrato.  

14. Note-se que a Cofins, apesar 
de ter sua alíquota majorada, 
passou a ser de caráter não-
cumulativo, admitindo-se o 
"desconto de crédi-tos" relativos 
a valores pagos nas fases anterio-
res do processo produtivo, como 
discriminado no artigo 3º da Lei 
n. 10.833/2003.  

15. Essa circunstância reduz, ao 
menos em parte, o impacto da 
majoração da alíquota.  

B. Cent. Estud., São Paulo, 29
(4):523-530, jul./ago. 2005 

Pareceres 

Assim, não se pode 
singelamente, como pre-tendido, 

Concordando integralmente com 
o Parecer PA n. 460/2004, 



aplicar a diferença de alíquotas 
sobre o montante da prestação 
mensal para se achar o novo 
valor devido.  

16. Em decorrência do exposto, 
na mesma linha da orientação já 
traçada pela Consultoria Jurídica 
preopinante, entende-se que o 
contrato ora em exame está fora 
da incidência da majo-ração da 
alíquota da Cofins, razão pela 
qual não se justifica o 
acolhimento do pleito formulado. 

É o parecer, sub censura.  

São Paulo, 28 de dezembro de
2004  

DORA MARIA DE OLIVEIRA 
RAMOS  

Procuradora do Estado  

__________________  

A nova disciplina tributária 
estabelecida pela Lei Federal n. 
10.833, de 29.12.2003, relativa à 
incidência não-cumulativa da 
denominada Cofins, cujo artigo 
2º elevou a alíquota dessa 
contribuição para 7,6% (sete 
inteiros e seis déci-mos por 
cento), não afeta o equilíbrio 
econômi-co-financeiro do 
contrato cuja revisão se almeja.  

As normas fundamentais dessa 
nova siste-mática tributária 
encontram-se nos artigos 1º e 8º
da referida lei, que dispõem 
sobre o fato gera-dor, a base de 
cálculo, a alíquota, os créditos 
passíveis de abatimento para
apuração do valor devido etc. No 
entanto, em seu artigo 10, a 
citada lei estabelece as hipóteses 
não abrangidas pela nova 
disciplina legal, ou seja, as que 
"permanecem sujeitas às normas
da legislação da Cofins, vigentes 
anteriormente a esta Lei, não se 
lhes aplicando as disposições dos 
artigos 1º a 8º". Entre elas 
encontram-se exatamente as 
"receitas relativas a contratos 
firmados ante-riormente a 31 de 
outubro de 2003 (...) de forne-
cimento, a preço determinado, de 
bens ou servi-ços contratados
com pessoa jurídica de direito 
público (...)". Portanto, ao
contrário do asseve-rado pela 
empresa contratada, a receita por 
ela auferida em decorrência do 

encaminhem-se os autos à 
Subprocuradoria Geral do Estado 
_ Área de Consultoria.  

São Paulo, 30 de dezembro de 
2004  

ANTONIO JOAQUIM  
FERREIRA CUSTÓDIO  

Procurador do Estado  

Chefe Substituto da Procuradoria 
Administrativa  

__________________  

O Parecer PA n. 460/2004 
sustenta que, nos termos do 
artigo 10, inciso XI, alínea "c" da 
Lei n. 10.833/2003, a majoração
de alíquota por ela estipulada não
incide sobre os contratos 
firmados antes de 31.10.2003, de 
"fornecimento, a preço
determinado, de bens ou serviços 
contratados com pessoa jurídica
de direito público, empresa
pública, sociedade de economia 
mista ou suas subsidiárias", não
se aplicando, portanto, ao ajuste 
específico cuja revisão se almeja. 

Concordando integralmente com 
o Parecer PA n. 460/2004, 
endossado pela douta Chefia da 
Procuradoria Administrativa, 
submeto o as-sunto à superior
apreciação do Senhor Procura-
dor Geral do Estado, com 
proposta de aprovação.  

Subg. Cons., 17 de janeiro de 
2005  

ANA MARIA OLIVEIRA  
DE TOLEDO RINALDI  

Subproduradora Geral do Estado  

Área de Consultoria  

_________________  

Nos termos da manifestação da 
Subprocura-doria Geral _ Área
da Consultoria, aprovo o Pa-recer
PA n. 460/2004.  

Restitua-se à Polícia Militar do
Estado, por intermédio de sua
Consultoria Jurídica, encami-
nhando-se cópia do parecer ora
aprovado a todas as unidades da 
PGE.  



contrato celebrado com o Estado 
não foi afetada pela nova lei, 
continuando sua tributação pela
Cofins sujeita à legislação 
pretérita.  

GPG, 17 de janeiro de 2005  

JOSÉ DO CARMO MENDES 
JÚNIOR  

Procurador Geral do Estado 
Adjunto  

Respondendo pelo Expediente da 
Procuradoria Geral do Estado  
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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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Tutela Antecipada _ Fundamentos.  
Exposição. Necessidade  

Excelentíssimo Senhor
Desembargador 4º Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo  

Fundação de Proteção e Defesa 
do Consu-midor (Procon/SP),
pessoa jurídica de direito 
público1, (...), por seu 
Procurador do Estado2 infra
assinado, vem à presença de 
Vossa Exce-lência interpor
recurso de agravo de 
instrumento, nos termos do 
artigo 522, combinado com o 
artigo 188 do Código de
Processo Civil, com efeito 
suspensivo, nos termos do artigo 
558 do citado Código, contra a r. 
decisão interlocutória proferida
às fls.3 pelo MM. Juiz de Direito 
da 9ª Vara da Fazenda Pública de
São Paulo-Capital, nos autos do 
processo da ação constitutiva 
anula-tória de ato administrativo
com pedido de Tutela 
Antecipada n. 66/053.04.001066-
2, que suspen-deu a exigibilidade 
do crédito administrativo,
proposta por Wal-Mart Brasil 
Ltda., pessoa jurídica de direito 
privado (...).  

Requer-se, para instrução do 
presente recur-so, a juntada das 
seguintes peças processuais
(sendo a integralidade dos autos 
do processo)":  

- petição inicial;  

- documentos que acompanham a
petição inicial;  

- procuração;  

- demais peças processuais;  

- decisão recorrida; e  

- mandado de citação e 
respectiva certi-dão de juntada 
dos autos.  

O subscritor do presente recurso 

Cumprindo o dispositivo 
processual civil, artigo 524, 
inciso III, comunica-se que os 
patronos da empresa agravada, 
Wal-Mart Brasil Ltda., segundo 
a procuração juntada, são os 
advogados: (...)  

Pela agravante, Fundação de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon/SP), 
responde o Procurador do Estado 
subscritor.  

Termos em que,  

Pede Deferimento.  

São Paulo, 8 de março de 2004  

NORBERTO OYA  

Procurador do Estado  

___________________  

Autos de Origem: n. 
66/053.04.001066-2 9VFP  

Agravante: Fundação de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon/SP)  

Agravada: Wal-Mart Brasil 
Ltda.  

Egrégio Tribunal,  

Colenda Câmara de Direito 
Público,  

Ilustres Julgadores,  

Douta Procuradoria de Justiça  

Razões de Agravo de 
Instrumento  

Inicialmente, requer-se, nos 
termos do artigo 558 caput do 
Código de Processo Civil, ao 
ilustre desembargador relator, a 
suspensão dos efeitos da r. 
decisão agravada, porquanto 
dela inegavelmente resultará 



declara, sob sua
responsabilidade, a autenticidade
das cópias apresentadas, nos
termos do artigo 544, § 1º, in fine,
do Código de Processo Civil.  

lesão grave e de difícil 
reparação.  

A exigibilidade do crédito 
administrativo, com a inscrição 
na dívida ativa, é o meio legal 
para coartar a agravada de se 
valer de conduta infringindo as 
normas que protegem a socieda-
de consumidora e consagradas 
na Lei de Defesa do 
Consumidor.  

Referida legislação tem seu 
fundamento  

na Carta Magna, que a define 
como direito  

1 Lei estadual n. 9.192/95,
regulamentada pelos Decretos 
estaduais ns. 41.170/96 e 
41.727/97.  

2 Resolução PGE n. 9/2003, 
alterada pela Resolução PGE de
7.8.2003  

3 Mandado de citação juntado 
aos autos do processo em 
19.2.2004.  

4 Nos termos do artigo 525, do
Código de Processo Civil.  
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fundamental e como princípio 
inserto na ordem econômica e
financeira.  

"Artigo 5º - Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garan-tindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a
inviolabilidade do di-reito à vida,
à liberdade, à igualdade, à se-
gurança e à propriedade, nos
termos seguintes:  

(...)  

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

Antes da vigência da atual
Constituição, o con- sumidor se
via pouco amparado pelo
ordenamento jurídico, apenas

Inúmeras leis "não pegaram"
entre nós. A despeito desse caldo 
de cultura brasileiro, o Código de
Defesa do Consumidor firmou-se 
no país. Aplica-se aos
consumidores abastados e aos 
menos favorecidos pela fortuna. 
Surge no auge do 
desenvolvimento da produção
indus-trial nacional e do 
incremento das importações, 
decorrente da globalização. A 
concorrência e a conscientização
dos cidadãos consumidores 
estimulam a incansável busca de
qualidade na produção e 
comercialização de bens e 
serviços. O Código do
Consumidor é hoje monumento
jurídico indelével dos cidadãos 
brasileiros.7  

Sob esse enfoque, cabe à 
agravante a fisca-lização de



através de esparsas e casuísticas
normas infraconstitucionais. Ao
longo do tempo e em decorrência
de um processo de
conscientização gradual, ganhou
importante espaço dentro de
nossa Carta Magna, não apenas
pelo dispositivo em ques-tão,
como também pela criação de
um código específico para a
defesa de seus direitos (Lei  

n. 8.078/1990).5
 

"Artigo 170 - A ordem
econômica, funda-da na
valorização do trabalho humano
e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os
seguintes princípios:  

(...)  

V - defesa do consumidor;"  

Por esse dispositivo, a defesa do
consumidor foi colocada como
princípio básico da ordem
econômica nacional.  

Note-se que o indivíduo já tem 
os seus di-reitos assegurados,
enquanto consumidor, pelo
artigo 5º, inciso XXXII da
Constituição Federal. O
legislador constituinte a fim de
conceder efetividade a esses
direitos introduziu o Có-digo de
Defesa do Consumidor. O
objetivo é claro: nenhuma
atividade de produção e comer-
cialização poderá deixar de
considerar os inte-resses e
necessidades do consumidor.6  

condutas contrárias ao 
mandamento constitucional e, 
quando isso se verifica, ela deve 
agir efetivamente, visando coibir 
e evitar novas infrações 
contrárias ao consumidor que, no 
mais das vezes, é a parte mais 
fraca da relação.  

Para tanto, iniciou-se processo 
administra-tivo (que é uma 
sucessão itinerária e encadeada 
de atos administrativos que 
tendem, todos, a um resultado 
final e conclusivo8), que cumpriu 
rigorosamente os princípios 
aplicáveis à espé-cie9, sejam 
constitucionais (legalidade, 
impes-soalidade, moralidade, 
publicidade e eficiên-cia), os 
implícitos (obrigatoriedade do 
exercício da competência e da 
razoabilidade), os da pró-pria Lei 
estadual n. 10.177/98 (finalidade, 
reserva da lei e ampla defesa) e 
os de índole processual (direito 
de petição e o do devido 
processo legal - ampla defesa, 
contraditório e isonomia de 
partes), que concluiu pela 
tipifica-ção da infração 
administrativa consumerista.  

Ante a grave conduta infracional 
narrada abaixo, nada mais 
razoável que impor à em-presa 
agravada, desde já, os gravames 
impostos pela norma protetiva 
dos consumidores, com a 
inscrição na dívida ativa e a 
conseqüente exigi-bilidade do 
crédito administrativo, eis que 
esse crédito goza da presunção de 
certeza e liquidez. 
7 Rogério Medeiros Garcia de 
Lima, Aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003, p. 40.  

8 Celso Antonio Bandeira de 
Mello, Curso de direito 
administrativo, 14. ed., São 
Paulo: Malheiros, 2002, p. 429.  

9 Alberto Marins, Os princípios 
do processo sancionatório na Lei 
paulista 10.177/98, in As leis de 
processo administrativo. São 
Paulo: Malheiros, 2000, p. 167-
186. 

5 A Constituição do Brasil 1988 
comparada com a Constituição
de 1967 e comentada, São Paulo:
Price Waterhouse, 1989, p. 76.  

6 Ibidem, p. 724. 
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Dos Fatos  

A agravada foi autuada por 
infringir o dis-posto no artigo 31
da Lei Consumerista, incidin-do 
assim nas penas previstas nos 
artigos 56, inciso I e 57, 
parágrafo único do mesmo
Código Consumerista10, 
acarretando-lhe multa adminis-
trativa no montante de R$ 
113.580,00.  

As condutas infracionais são, 
consoante o Auto de Infração n. 
386, de 3.9.2002, dos autos do 
Processo Administrativo n. 66-
2002, a de co-locar no mercado
de consumo: I) produto sem 
informação de preço; II) com
diferença de preço entre a
gôndola e a caixa registradora;
III) kits de produtos
promocionais com preço 
incorreto; e IV) outros sem 
informação sobre o prazo de
validade.  

Rebate a agravada, inicialmente, 
a ocorrên-cia da infração 
administrativa consumerista, bem 
como a legalidade da Portaria 
Adminis-trativa n. 6/2000 da
Fundação agravante.  

Almeja, na ação proposta, a
declaração de nulidade do auto de
infração e imposição da multa.
Subsidiariamente, a redução da 
multa. Pleiteou também tutela
antecipada, visando à suspensão 
da exigibilidade do crédito 
(inscri-ção na dívida ativa e o
ajuizamento da ação de execução 
do débito).  

A tutela antecipada foi 
concedida, sem im-posição de 
oferecimento de garantia. Contra 
es-sa r. decisão é manejado o
presente recurso.  

Falta de Fundamentação da 
Decisão Atacada  

O obedecido julgado 
monocrático deixou de atentar 
para um princípio constitucional: 
o da fundamentação do julgado, 
nos termos do artigo 93, IX da 
Carta Maior:  

"Artigo 93 - Lei complementar, 
de inicia-tiva do Supremo 
Tribunal Federal, dis-porá sobre 
o Estatuto da Magistratura, ob-
servados os seguintes princípios: 

(...)  

IX - todos os julgamentos dos 
órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fun-damentadas 
todas as decisões, sob pena de 
nulidade, podendo a lei, se o 
interesse público o exigir, limitar 
a presença, em determinados 
atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes."  

Dispõe o julgado atacado:  

"Porque relevantes os 
argumentos dedu-zidos pela 
autora, verossímeis os fatos 
alegados e porque há risco de 
ocorrerem danos de difícil 
reparação caso a tutela seja 
deferida apenas ao final, 
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 
DA TUTELA para sus-pender a 
exigibilidade da multa aplicada 
pela ré à autora mediante o Auto 
de Infra-ção n. 666/02-D2 
decorrente de decisão proferida 
nos autos do Processo Adminis-
trativo n. 666/02. Oficie-se."  

A fundamentação da decisão 
judicial é rele-vante (além de ser 
norma cogente, peremptória, de 
natureza constitucional), sob o 
prisma endo-processual, por 
convencer as partes do processo 
de que o juiz apreciou a causa 
adequadamente, ou seja, quais as 
razões que levaram o magis-
trado a tomar esta ou aquela 
decisão. É, também, para 
possibilitar aos juízes de 



10 "Artigo 31 - A oferta e
apresentação de produtos ou
serviços devem assegurar
informações corretas, claras, 
precisas, ostensivas e em língua 
portuguesa sobre suas 
características, qualidades,
quantidade, composição, preço, 
garantia, prazos de validade e 
origem, entre outros dados, bem 
como sobre os riscos que 
apresentam à saúde e segurança 
dos consumidores. (...) Artigo 56 
- As infrações das normas de
defesa do consumidor ficam 
sujeitas, conforme o caso, às 
seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das 
de natureza civil, penal e das 
definidas em normas específicas: 
I - multa; (...) Artigo 57 - A pena
de multa, graduada de acordo 
com a gravidade da infração, a 
vantagem auferida e a condição 
econômica do fornecedor, será 
aplicada mediante procedimento 
administrativo, revertendo para o 
Fundo de que trata a Lei n. 
7.347, de 24 de julho de 1985, os 
valores cabíveis à União, ou para
os Fundos estaduais ou 
municipais de proteção ao
consumidor nos demais casos. 
(Redação dada pela Lei n. 8.656,
de 21.5.1993). Parágrafo único -
A multa será em montante não 
inferior a duzentas e não superior
a três milhões de vezes o valor 
da Unidade Fiscal de Referência 
(UFIR), ou índice equivalente
que venha a substituí-lo. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei 
n. 8.703, de 6.9.1993)."  

instância superior melhor 
analisar as decisões de 
magistrados de primeiro grau 
que lhe são submetidas a exame 
pela via recursal.11  

Desconhece-se, com a devida 
vênia, as ra-zões que 
justificaram a medida concedida. 
O  

11 Sérgio Nojiri, O dever de 
fundamentar as decisões 
judiciais, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 29-36.  
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que levou o julgador a tomar
essa decisão ata-cada? Quais os
motivos que embasaram a deci-
são tomada? Ao que parece, a
justificativa consistiu nos
relevantes argumentos trazidos
pela autora e o risco de
ocorrerem danos de difícil 
reparação, caso a tutela fosse
deferida apenas ao final.

A agravada não trouxe a prova 
inequívoca fundamental, 
acompanhada da 
verossimilhança de suas 
alegações, a embasar o pedido 
antecipatório.  

A fim de demonstrar a aparência 
de seu bom direito, a agravada 
tenta demonstrar que inexis-tiu a 



Todavia, quais seriam esses
argumentos contidos na inicial e
o risco de danos vislumbrados
que direcionaram para aquele r.
ato judicial?  

A r. decisão, de conteúdo 
decisório, contém vício 
intrínseco. Fundamentação, na
verdade, não há. Ou se há, ao 
menos, ela é deficiente. A r.
decisão deve ser anulada, para
que outra seja proferida, pois o r.
julgado interlocutório fere
frontalmente o comando
constitucional acima referido.  

Da Ausência dos Requisitos da
Medida Excepcional.  

Prova inequívoca
(verossimilhança da ale-gação) e 
periculum in mora  

Não concorrem os requisitos
objetivos da antecipação do
pedido jurisdicional, ao contrá-
rio daquilo que vem sustentando
a inicial e reco-nhecido pelo
Juízo a quo.  

Quanto à verossimilhança da 
alegação, os atos administrativos
praticados pela agravante foram
dentro de sua competência legal,
bem co-mo em conformidade
com a Lei (Lei n. 8.078/90 e Lei
estadual n. 10.177/98), que
cumpriu rigorosamente o devido
processo legal (ampla defesa,
contraditório e igualdade das
partes), apurou-se o
cometimento, pela agravada, de
conduta infracional tipificada no
Código de De-fesa do
Consumidor, contra a qual foi
aplicada multa administrativa, o
que confirma a presun-ção juris 
tantum de legalidade de seus
atos.  

Nunca é demais asseverar que
mesmo os atos sujeitos às normas
legais têm uma esfera dentro da
qual a autoridade administrativa
é o único juiz da conveniência e 
oportunidade da medida, isto é, 
somente a ela cabe apreciar qual
a melhor maneira de executar um
ato autorizado pela lei.12  

prática infracional, bem assim a 
suposta ilegalidade da Portaria 
Administrativa n. 6/2000 da 
Fundação agravante. Todavia, 
não foi o que se constatou na 
fase administrativa.  

O fato é que houve afronta aos 
dispositivos da Lei n. 8.078, de 
11.9.1990, que visa à proteção 
do consumidor, independente de 
quem o seja. A agravada, com 
sua atitude, feriu a sociedade 
consumidora e principalmente 
seus clientes, que a mantêm 
atuante.  

A agravada não conseguiu na 
peça vesti-bular demonstrar a 
inexistência da infração. Jus-
tifica-se, sem substância, da 
seguinte forma:  

I) produto sem informação de 
preço: há no estabelecimento 
comercial diversos equipamen-
tos de leitura óptica que podem 
ser utilizados pelos 
consumidores, e que as etiquetas 
afixadas nos produtos são 
"involuntariamente" desloca-das 
pelos próprios consumidores 
(sic);  

II) com diferença de preço entre 
a gôndola e a caixa registradora: 
foi decorrente da chama-da 
"promoção relâmpago" e que o 
preço cons-tante no código de 
barras ainda não havia sido 
alterado. Ainda assim, considera 
um caso isola-do e que 
ressarciria o consumidor caso ele 
ad-quirisse algum produto nessa 
condição;  

III) kits de produtos 
promocionais com preço 
incorreto: afirma que a promoção 
é vantajosa ao consumidor, 
analisando individualmente o 
valor da mercadoria oferecida; e  

IV) outros sem informação sobre 
o preço de validade: os produtos 
constatados são ex-postos sob 
acompanhamento e com etiqueta 
contendo data de embalagem e 
prazo de validade.  

Ora, toda essa argumentação não 
tem susten-tação, posto que as 
condutas infracionais estão por 
demais caracterizadas, como 
constatado pelo agente 
fiscalizador. Aliás, esses danos 
em 

12 Themistocles Brandão Cavalcanti, Princípios
gerais de direito administrativo, Rio de Janeiro
Freitas Bastos, 1945, p. 63.  
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abstrato não requerem, para sua
configuração, que efetivamente 
tenham causado algum prejuí-zo 
a algum consumidor. Contenta-
se a descri-ção fática com a
potencialidade do dano.  

No mais, defende-se expondo 
que a inscri-ção na dívida ativa e
o ajuizamento da ação de 
execução do débito 
administrativo lhe causaria danos 
administrativos e judiciais 
irreparáveis, diante de seu porte 
e renome comercial.  

Entretanto, a empresa agravada 
deveria pen-sar assim antes de 
descumprir o mandamento 
constitucional de ordem 
econômica (art. 170, inc. V) pois, 
como acima transcrito, nenhuma 
atividade de produção e 
comercialização po-derá deixar 
de considerar os interesses e 
neces-sidades do consumidor.13  

Destarte, é de todo infundado, 
improcedente e falacioso tal 
argumento, por partir da 
premissa de que os atos da 
Fundação agravante são pra-
ticados sem a devida cautela, 
atenção e rigor.  

Reitere-se, os atos praticados
pela agravante na aplicação da 
multa encontram-se formal-
mente em ordem e de acordo 
com as prescrições legais. O auto 
de infração foi redigido de ma-
neira clara e correta, subsumindo 
o fato típico à descrição abstrata 
contida na Lei do Consu-midor, 
com imposição da penalidade. A
fase administrativa possibilitou à 
agravada apre-sentar, discutir e
argumentar suas teses, en-
tretanto não obteve êxito. Isso, 
por si, depõe contra a agravada.  

Dessa forma, não lhe assiste
razão alguma a impedir a 

há qualquer indicativo de 
plausibilidade sequer quanto aos 
alegados vícios legais e formais 
im-putados ao agravante 
autuante. Ainda assim, somente 
com uma cognição exauriente 
seria possível aferir as alegações 
da agravada.  

Humberto Theodoro Júnior 
discorre que a prova preexistente 
há de ser clara, evidente, 
portadora de grau de 
convencimento tal que a seu 
respeito não possa se levantar 
dúvida razoável. É inequívoca, 
em outros termos, a pro-va 
capaz, no momento processual, 
de autorizar uma sentença de 
mérito favorável à parte que 
invoca a tutela antecipada, caso 
pudesse a causa ser julgada 
desde logo (RT 742/49).  

A prova inequívoca deve ser 
considerada aquela que 
apresenta um grau de convenci-
mento tal que, a seu respeito, 
não possa ser oposta qualquer 
dúvida razoável; ou, em outros 
termos, aquela prova cuja 
autenticidade ou veracidade seja 
provável.14  

Diante de uma alegação, a 
verossimilhança se assenta num 
juízo de probabilidade, que re-
sulta, por seu turno, da análise 
dos motivos que lhe são 
favoráveis (convergentes) e dos 
que lhe são contrários 
(divergentes). A probabilidade é 
o que fatalmente ocorrerá, se não 
sobrevier al-gum motivo 
divergente; a possibilidade é o 
que não ocorrerá, salvo se 
intervier algum motivo 
convergente.15  

No tocante ao perigo da demora, 
inexistente no caso presente, 
importante consignar que a 



inscrição da dívida ativa e conse-
qüente execução da multa, pois a 
decisão que lhe impôs a sanção 
questionada teve a correta 
classificação do trinômio 
infração-grupo-van-tagem, com 
o demonstrativo de cálculo da 
multa; houve ampla e sólida 
fundamentação da manifestação 
técnica na primeira fase admi-
nistrativa e parecer da assessoria 
jurídica, que ficaram fazendo 
parte integrante da decisão da 
Diretora Executiva da agravante. 

Assim, os argumentos são 
insustentáveis para um juízo de 
probabilidade. Outrossim, não  

possível cobrança da penalidade 
pecuniária em nada prejudicará a 
agravada, uma vez que ela 
poderá se defender em ação 
própria. As im-plicações que 
essa demanda lhe causarão são 
consectários ordinários para os 
que descum-prem com o 
mandamento constitucional e 
consumerista. Nada de anormal, 
portanto. Desse modo, caem por 
terra todos os seus protestos.  

Em questões envolvendo o 
mesmo pedido, vale colacionar 
alguns julgados dessa Corte, que 
seguem a linha mestra adotada 
na tese defendida pela agravante: 

14 José Eduardo Carreira Alvim, 
Tutela antecipada, 3. ed., 
Curitiba: Juruá, 2003, p. 61.  

15 Ibidem, p. 48-49. 
 

13 A Constituição do Brasil 1988
comparada com a Constituição 
de 1967 e comentada, cit., p. 
724.  
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Ação anulatória Multa aplicada 
pelo Procon _ Tutela antecipada 
indeferida pe-lo julgador Decisão
que merece ser mantida face à 
ausência dos requisitos legais
para essa pretensão Recurso im-
provido." (TJSP _ AG n. 
309.640-5/1-00, voto n. 15.444, 
2ª Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Corrêa Vianna, nega-
ram provimento ao recurso, 
vencido o 2º Juiz, j. 1º.4.2003);  

"Agravante: Carrefour Comércio 
e In-dústria Ltda.  

Agravada: Fundação de Proteção
e Defesa do Consumidor 
(Procon).  

"Agravo de Instrumento Tutela 
ante-cipatória Faculdade do
magistrado Ausência de requisito 
para concessão." (TJSP _ AG n.
277.259-5/6-00, voto  

n. 16.221, 6ª Câmara de Direito 
Público, Rel. Des. Telles Corrêa, 
negaram provi-mento ao recurso,

"Agravante: Companhia
Brasileira de Distribuição  

Agravada: Fundação de Proteção
e Defesa do Consumidor
(Procon).  

Agravo de Instrumento Ação
anulatória de auto de infração e 
multa Pedido de antecipação
para cancelar a inscrição da
multa na dívida ativa estadual
Inadmis-sibilidade Ausência do
periculum im mora Agravo
desprovido." (TJSP _ AG n.
309.641-5/6-00, 6ª Câmara de
Direito Público, Rel. Des.
Oliveira Santos, nega-ram 
provimento ao recurso, v.u., j.
9.6.2003).  

"Agravante: Lysa Tatuapé 
Comércio de Roupas Ltda.  

Agravada: Fundação de Proteção
e Defesa do Consumidor
(Procon).  



Tutela antecipada Ação 
declaratória de nulidade de auto 
de infração Ausência dos
requisitos para a concessão da 
medi-da Indeferimento Agravo
improvido Decisão 
mantida." (TJSP _ AG  

n. 279.633-5/8-00, voto n.
11.001, 1ª Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Car-los de
Carvalho, negaram provimento 
ao recurso, v.u., j. 27.5.2003). 
"Agravante: Abril Musiclub 
Ltda.  

Agravada: Fundação de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon).  

Ação Anulatória de auto de
infração e multa _ Concessão de 
tutela antecipada Pretensão 
Inadmissibilidade Vedação da 
possibilidade de concessão de 
tutela antecipada contra o Poder 
Público (Lei n. 9.494/97) _
Decisão mantida Recurso
improvido." (TJSP _ AG n. 
308.105-5/3-00, voto n. 10.425,
1ª Câmara de Direito Público, 
Rel. Des. Castilho Barbosa, 
negaram provimento ao recurso, 
v.u., j. 29.4.2003).  

"Agravante: Companhia 
Brasileira de Distribuição  

Agravada: Fundação de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon).  

v.u., j. 31.3.2003). 
"Agravante: Companhia 
Brasileira de Distribuição  

Agravada: Fundação de Proteção
e Defesa do Consumidor 
(Procon).  

A concessão de tutela antecipada
está su-jeita a requisitos comuns 
como prova ine-quívoca, 
verossimilhança da alegação e 
reversibilidade, bem como à 
comprova-ção do perigo de dano 
irreparável ou de difícil reparação
decorrente da demora do 
provimento definitivo (...). 
Diante do exposto, e ao exame 
compatível com o presente
momento processual, não estão
presentes os elementos 
necessários para o deferimento da 
tutela antecipada, como, aliás, 
concluiu o douto Juízo." (TJSP _
AG n. 308.179-5/0, voto n. 
8.573, 3ª Câ-mara de Direito
Público, Rel. Des. Laerte 
Sampaio, negado provimento, 
m.v., j. 21.1.2003).  

Esses relatos, acrescidos os 
julgados, de-monstram portanto 
que a verossimilhança da 
alegação visualizada pelo i.
julgador não está presente, muito 
menos o risco de ineficácia da
medida.  
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Com efeito, em caso desse jaez, a
tutela antecipada concedida na
ação anulatória não merece ser
mantida, ante a ausência de seu
requisito objetivo e
imprescindível. Restou claro que
a pretensão da agravada é 
questionar a validade do ato
administrativo, objetivando o
cancelamento da multa imposta,
para o fim dela não ser inscrita
na dívida ativa estadual. Con-

do Superior Tribunal de Justiça, 
verbis, "o de-pósito somente 
suspende a exigibilidade do 
crédito tributário se for integral e 
em dinheiro":  

Nesse particular, por analogia ao 
crédito tributário, o depósito 
obsta a executoriedade do 
crédito tributário devidamente 
constituído, segundo os 
princípios legalidade, impessoa-



tudo, tal fundamento não garante 
a verossimi-lhança necessária à 
antecipação da tutela pre-tendida, 
sequer com a preocupação da 
demora da decisão final, posto 
que se confunde com o mérito da 
demanda.  

Toda essa narrativa vem embasar 
a im-portância da suspensão dos 
efeitos da res-peitável decisão 
agravada.  

Posto isso, aguarda e requer a 
Fundação de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon/SP) a 
concessão, liminarmente, da 
suspensão dos efeitos da r. 
decisão que concedeu tutela ante-
cipada para suspender a 
exigibilidade do crédito 
administrativo (inscrição da 
dívida ativa e execução do 
crédito) e, depois de processado 
o recurso (com informações do 
juiz da causa, a intimação da 
agravada e oitiva do ilustre 
procu-rador de justiça16), que a 
Colenda Câmara de Direito 
Público desse Egrégio Tribunal 
julgue pelo provimento do 
recurso de agravo de instru-
mento, para o fim de, como 
medida de justiça:  

a) anular a respeitável decisão 
monocrática de primeira 
instância, ante a ausência de fun-
damentação (error in judicando) 
e, alter-nativamente;  

b) cassar a tutela antecipada 
concedida.  

Caso não seja esse o 
entendimento dessa veneranda 
Câmara, requer-se, subsidiaria-
mente, seja determinada a 
apresentação de garantia pela 
agravada, com o depósito 
integral em dinheiro do valor da 
multa imposta, com aplicação do 
artigo 38 da Lei n. 6830/80 e 
artigo 151, II do Código 
Tributário Nacional, diante da 
preferência do legislador pela 
pecúnia, combinado, por 
analogia, com a Súmula n. 112 

lidade, da moralidade, da 
publicidade e eficiên-cia, artigo 
37 caput da Constituição 
Federal, que devem ser 
obedecidos pela Administração 
pública. Além disso, o crédito 
tributário cons-tituído goza da 
presunção de certeza e liquidez, 
conforme os artigos 204 do 
Código Tributário Nacional e 3º
da Lei n. 6.830/80. Desses 
textos, é possível concluir que a 
Administração age normalmente 
segundo as regras legais.17  

Como pretende a agravada inibir 
a Fundação agravante de propor 
a execução do crédito ad-
ministrativo, nada mais natural 
que ela deposite a quantia em 
discussão, como meio de impedir 
o ajuizamento da execução do 
crédito. Seguin-do esse 
entendimento, abaixo alguns 
julgados:  

"Processual civil. Ação 
anulatória do ato declarativo de 
dívida fiscal. Depósito 
preparatório.  

I - No caso de ação anulatória, 
não se aplica o artigo 9º, inciso II 
da Lei n. 6.830/80, mas o artigo 
38 da mesma Lei, que exige o 
depósito preparatório do valor do 
débito, monetariamente corrigido 
e acrescido dos juros e multa de 
mora e demais encargos. II -
Agravo improvido." (AG n. 
92.02. 18872-6/RJ, 3ª T., DJU, 
de 4.5.1993 JSTJ e TRF, v. 55, 
p. 396).  

"Agravante: Companhia 
Brasileira de Distribuição  

Agravada: Fundação de Proteção 
e De-fesa do Consumidor 
(Procon).  

Agravo de instrumento. 
Deferimento de antecipação de 
tutela, em ação anula-tória de 
auto de infração e imposição de 
multa, condicionado ao depósito 
do valor con-trovertido. Recurso 
objetivando o  

16 Nos termos do artigo 527,
incisos IV a VI do Código de
Processo Civil.  

17 Cleide Previtalli Cais, O 
processo tributário, 3. ed., São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001, p. 383-385. 
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cancelamento dessa condição.
Da autua-ção cabe recurso
administrativo. A ação objetiva a
anulação do auto de infração.
Não se vislumbra perigo de dano
irrepa-rável no condicionamento
da antecipação da tutela ao
depósito do valor controver-tido.
Recurso desprovido." (TJSP _
AG  

n. 328.004.5/9, voto n. 16.941, 2ª
Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Paulo Shin-tate, negaram
provimento ao recurso, v.u., j.
12.8.2003). 
São Paulo, 8 de março de 2004  

NORBERTO OYA  

Procurador do Estado  

_________________  

ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo de
Instrumento n. 367.106-5/0-00,
da Comarca de São Paulo, em
que é agravante Fundação de
Proteção e Defesa do
Consumidor Procon SP, sendo
agravada Wal Mart Brasil Ltda.  

Acordam, em Primeira Câmara 
de Direito Pú-blico 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 Scarance
Fernandes (Presi-dente) e Carlos
de Carvalho.  

São Paulo, 8 de junho de 2004  

ROBERTO BEDAQUE  

Relator  

1. Concedida a antecipação de 
efeitos de tutela desconstitutiva, 
versando anulação de auto de 
infração, a ré interpôs agravo de 
instrumento.  

Sustenta ser nula a decisão, por 
falta de fun-damentação.
Também entende ausentes os
requisitos legais para a concessão
da medida de urgência, pois, 
além de o a ato administrativo 
impugnado encontrar-se 
formalmente em or-dem e em 
conformidade com as exigências
le-gais, eventual cobrança da 
penalidade pecuniá-ria poderá ser
impugnada em outra sede.  

Denegado efeito suspensivo, o 
MM. Juiz prestou informações, 
tendo a agravada apre-sentado
resposta.  

É o relatório.  

2. Simples menção a "relevância
dos argu-mentos", 
"verossimilhança dos fatos", 
"existên-cia de perigo de dano" 
ou a utilização de fór-mulas 
semelhantes não é suficiente para 
funda-mentar a decisão. Devem 
ficar bem claras as razões do
deferimento da tutela antecipada.  

Necessário explicar os motivos 
por que a conclusão se justifica, a 
fim de que a parte pos-sa, em
sede recursal, argumentar contra 
a conclusão de 1º grau. Afirmar,
de forma vaga e genérica, que o 
pedido deve ser atendido por-que 
presentes os requisitos exigidos 
pelo legis-lador, equivale a 
decidir sem fundamentar, o que 
não se admite, pois, torna 
praticamente im-possível a 
impugnação do ato judicial.  

A r. decisão não preenche, 
portanto, a exi-gência
constitucional da motivação, o
que gera nulidade insanável do 
ato.  



VOTO  

Agravo de Instrumento Tutela
anteci-pada Deferimento Decisão
não funda-mentada Nulidade
Artigo 93, IX da Constituição
Federal Decisão anulada Recurso
provido.  

Imprescindível a apresentação do 
funda-mento pelo qual se entende 
cabível a liminar. Não basta, ante 
a nova ordem constitucional, o 
simples deferimento do pedido. É 
preciso que haja dedução das 
razões pelas quais concluiu-se 
serem relevantes os argumentos e 
plausíveis os fatos. Também deve 
ser apontado o motivo da 
existência de perigo. Só assim o 
controle da decisão torna-se 
possível (cf. CF, art. 93, IX; 
Kazuo Watanabe, A tutela de 
urgência e o artigo 273, in 
Tribuna do Direito, abr. 1995, p. 
23). 
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Como bem pondera Barbosa
Moreira, não se pode admitir
como satisfeita a determinação
constitucional, "com uma simples
fórmula inteiramente vazia de
qualquer significação
concreta." (Os princípios do
direito processual civil na
Constituição de 1988, in Livro de
Estudos Jurídidos, Rio de
Janeiro: Instituto de Estudos
Jurídicos, 1992, v. 4; cf. Tb. A.I.
n. 871.141-7, São Paulo, 1º
TACSP, 12ª Câm., j. 14.9.99,
v.u.; A.I. n. 825.517-2, Sorocaba, 

1º TACSP, 12ª Câm., j. 
10.10.96, v.u.; A.I.  

n. 686.178-3, Suzano, 1º
TACSP, 12ª Câm., j. 10.10.96, 
v.u.; A.I. n. 666.123-2, SP, 1º
TACSP, 12ª Câm., j. 25.4.96, 
v.u.; A.I. n. 632.303-5, SP, 1º
TACSP, 12ª Câm., j. 8.6.95, 
v.u.). 
3. Assim, dá-se provimento ao 
recurso, para anular a r. decisão 
agravada.  

ROBERTO BEDAQUE  

Relator 
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Mandado de Segurança contra Acórdão  

Excelentíssimo Senhor Doutor
Juiz Presidente do Egrégio 1º
Tribunal de Alçada Civil do
Estado de São Paulo  

Mandado de Segurança  

Ref.: Decisão proferida no AG n.
987.776-9 da 9ª Câmara desse E.
Tribunal, extraído contra decisão 
proferida nos Autos n. 677/79 da
1ª Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Preto (SP)  

M.J.S.M. (...) vem, mui
respeitosamente, à douta 
presença de Vossa Excelência, 
por intermédio do Procurador do
Estado que esta subscreve,
dispensado da apresentação de 
procuração, a teor do disposto no
parágrafo único do artigo 16 da
Lei n. 1.060/50, impetrar o
presente mandado de segurança 
contra v. acórdão proferido pela
C. 9ª Câmara desse E. Tribunal, 
tendo por relator o
Excelentíssimo Senhor Doutor
Juiz José Luiz Gavião de 
Almeida e como julgadores os
Excelentíssimos Senhores
Doutores Juízes José Cardoso
Neto (2º Juiz) e Hélio Lobo
Júnior (3º Juiz), passando a
expor as razões de fato e de
direito por que o faz.  

A impetrante propôs, em face do
Depar-tamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São 
Paulo (DER), pedido de

com a conseqüente expedição do 
ofício de requisição de
pagamento, em 25 de maio de 
1987.  

Em março de 1989, o 
Departamento de Estra-das de 
Rodagem do Estado de São Paulo 
efetuou depósito da quantia de
Cz$ 1.622.627,07, plei-teando
que se aguardasse depósito com-
plementar.  

Em julho de 1989, efetuou novo 
depósito, no valor de NCz$ 
5.453,63, comprometendo-se a
realizar novo depósito
complementar.  

Foram efetuados mais dois 
depósitos, sendo um de Cr$ 
36.228,61, em maio de 1990, e 
outro de Cr$ 62.160,48, em julho 
de 1990.  

Posteriormente, foram efetuados 
outros  

três depósitos, sendo um no valor
de  
Cr$ 1.037.126,28, em janeiro de 
1992, o segundo, no valor de Cr$ 
3.844.964,05, em setembro do 
mesmo ano, e o terceiro, no valor 
de Cr$ 127.851.691,33, no mês 
de dezembro do mesmo ano. 
Com esse terceiro depósito, o 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo 
requereu a declaração de quitação
do débito exeqüendo, com a 



indenização pela morte de seu
marido R.A.M., em decorrência 
de acidente de trânsito 
provocado por funcio-nário 
daquela autarquia.  

Teve ela o seu pedido acolhido
por v. acórdão proferido pela C.
7ª Câmara desse E. Tribunal, na
Apelação n. 339.689.  

Com o trânsito em julgado de tal
decisão, passou-se à sua 
execução, sendo determinada a
elaboração do cálculo da
correção monetária das
prestações, tomando-se por base
os índices de reajuste das
ORTNs.  

Posteriormente, as partes
apresentaram ao Juízo cálculo 
que entendiam correto, tomando
por base os referidos índices de
reajuste das ORTNs, o qual foi
devidamente homologado,  

extinção da execução, com 
fundamento no artigo 794, I, do 
Código de Processo Civil.  

A pedido da impetrante que, a 
partir desse momento, passou a 
ser representada proces-
sualmente pela Seccional de 
Assistência Judi-ciária da 
Procuradoria Regional de 
Ribeirão Preto, foi determinada a 
elaboração de cálculo judicial 
para apuração de eventual saldo 
credor em favor dela.  

Na elaboração de tal cálculo, 
realizado em 6 de dezembro de 
1996, o contador judicial 
utilizou-se dos mesmos índices 
divulgados pelo E. Tribunal de 
Justiça deste Estado, através do 
uso da Tabela Prática de 
Atualizações de Débitos 
Judiciais.  

Apurou-se então que a impetrante 
era  

ainda credora do Departamento 
de Estradas de 
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Rodagem do Estado de São 
Paulo, pela quantia de R$ 
104.465,20.  

A referida autarquia, ao 
manifestar-se sobre o valor 
encontrado, resumiu-se a 
sustentar que a discussão haveria
de ser formulada direta-mente ao 
E. Tribunal de Justiça, restando 
pre-clusa sua oportunidade, o 
que foi declarado por r. decisão 
proferida pelo Juízo de primeira 
instância, a qual deu ensejo à 
interposição de recurso de 
agravo de instrumento dirigido a 
esse E. Tribunal.  

Ocorre que, autuado o referido 
recurso, não foi a ora impetrante
regularmente intimada de sua 
interposição, nos termos do 

com os meios e recursos a ela 
inerentes", ou seja, no direito 
pátrio, a garantia do 
contraditório e da ampla defesa 
assume patamar de garantia 
cons-titucional, como um dos 
mecanismos de acesso de todo 
indivíduo a uma ordem jurídica 
justa.  

Desrespeitada tal garantia, o 
processo é nulo, do que decorre 
a nulidade das decisões dele 
oriundas.  

De outro lado, pela norma do 
artigo 247 do Código de 
Processo Civil, as citações e as 
inti-mações são nulas quando 
realizadas sem obser-vância das 
prescrições legais.  



preconizado no artigo 527, inciso 
III do Código de Processo Civil e
no parágrafo 5º do artigo 5º da 
Lei  

n. 1.060/50, em razão de ela se
encontrar representada 
judicialmente por órgão estatal 
de prestação de assistência 
jurídica. 
É de se observar que nem mesmo 
quando da comunicação da 
interposição do referido recurso 
ao Juízo de primeira instância 
pelo então recorrente, foi a ora
impetrante intimada 
pessoalmente.  

Por conta desses fatos, ela 
somente veio ter ciência de tal
recurso e do v. acórdão dando-
lhe provimento em 21 de março 
de 2002.  

A essa altura, a r. decisão 
agravada já havia sido
reformada, reduzindo o débito da 
entidade autárquica para parcos
R$ 8.051,93 e, via de 
conseqüência, a notícia de tal 
reforma já havia sido 
encaminhada ao E. Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo.  

Com isso, a impetrante teve 
desrespeitado o seu direito ao 
contraditório, sendo impedida de
contra-arrazoar o recurso
interposto pelo Depar-tamento de 
Estradas de Rodagem do Estado 
de São Paulo e, assim, buscar
fazer prevalecer o entendimento 
jurisprudencial (por sinal, domi-
nante) que melhor tutelasse seus 
interesses.  

É de amplo conhecimento que,
em razão do disposto no artigo 
5º, inciso LV da Constituição da 
República, "aos litigantes, em
processo judi-cial ou
administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa,  

Pelo disposto no artigo 248 do 
mesmo esta-tuto legal, uma vez 
anulado o ato, reputam-se de 
nenhum efeito todos os 
subseqüentes que dele 
dependam.  

Combinadas tais normas com os 
dispositivos dos artigos 527, 
inciso III do Código de Proces-
so Civil e 5º, parágrafo 5º da Lei 
n. 1.060/50, e iluminadas com a 
garantia constitucional do 
contraditório e da ampla defesa, 
temos que, no caso presente, é 
nulo o v. acórdão proferido no 
recurso de agravo de 
instrumento acima referi-do e, 
diante do flagrante prejuízo 
causado à parte recorrida, 
nenhum efeito pode gerar.  

Em sendo assim, ilegal sua 
imposição à impetrante, 
principalmente quando vem em 
prejuízo de legítimo direito seu, 
ao promover a redução do valor 
do débito objeto da execução nos 
autos da ação indenizatória por 
ela movida contra o 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São 
Paulo.  

Tal decisão, por sinal, a despeito 
das razões nela contidas, fere 
vários princípios de direito, 
dentre eles o princípio da 
máxima reparação possível, 
estando em desacordo com a 
juris-prudência dominante no 
tocante à aplicação dos índices 
de correção monetária, retratada 
na tabela prática para cálculo de 
atualização monetária dos 
débitos judiciais divulgada pelo 
E. Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo.  

Tais fatos, somados à 
impossibilidade de ataque à r. 
decisão guerreada pelos recursos 
previstos em nosso ordenamento 
jurídico, tor-nam legítima a 
segurança pleiteada através deste 
mandado de segurança. 
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Nesse aspecto, não é demais 
ressaltar que impossível qualquer
pleito de reforma do v. acórdão 
atacado pelo presente remédio 
consti-tucional, através de 
recurso dentro do próprio 
processo, pelos seguintes 
motivos:  

1) impossível a interposição do 
recurso de agravo interno, posto 
que, pelo sistema proces-sual, 
somente é cabível nas hipóteses 
legais, dentre as quais não se 
enquadra a presente;  

2) não cabível a interposição de 
recurso de embargos de 
declaração, posto que não se 
trata, a rigor, de obscuridade ou 
contradição no v. acórdão quanto 
a ponto colocado pelo agra-vante 
por ocasião da interposição do 
recurso;  

3) incabível a interposição do 
recurso de embargos infringentes, 
vez que a r. decisão tida por
ilegal não foi proferida em 
recurso de apelação ou ação 
rescisória, além do que trata-se de 
decisão unânime;  

4) não comporta também a 
interposição dos recursos
extraordinários lato senso, 
consideran-do a ausência de 
prequestionamento exigido pelos 
Tribunais Superiores, conforme 
nos re-portam os eminentes 
doutrinadores Athos Gusmão 
Carneiro1, Eduardo Ribeiro de 
Oliveira2 e Nelson Nery Júnior3, 
afirmando este último que "não 
há efeito translativo nos recursos 
excepcionais (extraordinário, 
especial e embargos de 
divergência) porque seus regimes
jurídicos estão no texto 
constitucional, que diz serem 
cabíveis das causas decididas 
pelos tribunais inferiores (arts. 
102, n. III, e 105,  

n. III, CF). Caso o tribunal não 
tenha se mani-festado sobre
questão de ordem pública, o  

acórdão somente poderá ser 
impugnado por ação autônoma 
(ação rescisória), já que incidem 
na hipótese os verbetes ns. 282 e 
356 da Súmula do STF, que 
exigem na hipótese o 
prequestiona-mento da questão 
constitucional ou federal 
suscitada, para que seja 
conhecido o recurso 
constitucional excepcional".  

Tribunais pátrios, por sinal, em 
situações semelhantes à ora 
retratada, têm admitido man-dado 
de segurança contra ato judicial, 
conforme bem demonstram as 
anexas cópias de acórdãos 
publicados na Revista do 
Superior Tribunal de Justiça
83/92, 74/185, 107/397 e na 
Revista dos Tribunais 785/388.  

Veja-se, portanto, que não há que 
se argu-mentar a inexistência de 
recurso contra o v. acórdão 
atacado para se indeferir a 
segurança pleiteada pela 
impetrante, dada a inexistência de 
qualquer recurso cabível à 
espécie.  

Por outro lado, flagrante se 
mostra o des-respeito a direito 
líquido e certo da impetrante ao 
contraditório e a irreparabilidade 
da lesão a ela causada pelo ato 
ilegal proferido por uma das 
Câmaras desse E. Tribunal.  

Demonstradas, portanto, a 
existência de direito líquido e 
certo da impetrante, ferido de 
forma ilegal por autoridade desse 
E. Tribunal, a relevância dos 
fundamentos por ela ora 
deduzidos, bem como o risco da 
ineficácia da medida a ser 
deferida no futuro, é a presente 
para requerer a Vossa Excelência 
e ao E. Órgão Especial desse 
Tribunal, competente, por conta 
do disposto no artigo 42, inciso 
II, alínea "m", item 1 do seu 
Regimento Interno:  

a) a concessão de medida liminar, 
deter-minando a suspensão do v. 
acórdão proferido pela C. 9ª
Câmara desse E. Tribunal do 
recurso de Agravo de 
Instrumento n. 987.776-9, que 
teve como Relator o 
Excelentíssimo Senhor Doutor 

1 Requisitos específicos de
admissibilidade do recurso
especial, in Teresa Arruda Alvim
Wambier; Nelson Nery Junior
(Coords.), Aspectos polêmicos e
atuais dos recursos cíveis de



acordo com a Lei 9.756/98, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999, p. 110-111.  

2 Prequestionamento, in Teresa 
Arruda Alvim Wambier; Nelson 
Nery Junior (Coords.), Aspectos 
polêmicos e atuais dos recursos 
cíveis de acordo com a Lei 
9.756/98, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 249-251.  

3 Teoria geral dos recursos, 3. 
ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1996, p. 
413-414. Sustenta ainda o 
referido autor que "além disso, a 
lei autoriza o exame de ofício 
das questões de ordem pública a 
qualquer tempo e grau de 
jurisdição (art. 267, § 3º CPC). 
Ocorre que a instância dos 
recursos extraordinário e 
especial não é ordinária, mas 
excepcional, não se lhe 
aplicando o texto legal 
referido" (Ibidem, p. 414).  

Juiz José Luiz Gavião de 
Almeida e, como 2º e 3º juízes, 
respectivamente, os Exce-
lentíssimos Senhores Doutores 
José Cardoso Neto e Helio Lobo 
Júnior, ordenando ao r. Juízo da 
1ª Vara Cível da Comarca de 
Ribeirão Preto que, nos Autos n. 
677/79, referentes à ação 
indenizatória movida pela 
impetrante em face do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do  
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Estado de São Paulo, expeça 
novo ofício ao E. Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, 
no-ticiando a suspensão da 
referida decisão e, via de 
conseqüência, a prevalência da
decisão por ele proferida às fls. 
dos referidos autos, com o 
esclarecimento de que ela se 
encontra sub judice;  

b) a notificação dos juízes 
signatários da referida decisão 
para que, no prazo de dez dias, 
prestem as informações que 
acharem necessárias;  

c) a intimação da d. Procuradoria 
da Justiça para o seu
indispensável parecer;  

d) por fim, o acolhimento da 
presente, conce-dendo-se a 
segurança para, declarando nulo 
o v. acórdão proferido pela C. 9ª

centavos), que é o crédito da 
impetrante apurado pela r. 
decisão atacada pelo presente 
writ.  

Anexa à presente três vias da 
peça, instruídas com cópias dos 
documentos que servem de 
prova dos fatos acima narrados.  

Nesses termos,  

pede deferimento.  

Ribeirão Preto, 9 de maio de 
2002  

ALOÍSIO PIRES DE CASTRO  

Procurador do Estado  

_________________  

ACÓRDÃO  



Câmara desse E. Tribunal do
recurso de Agravo de 
Instrumento n. 987.776-9, que
teve como relator o Exce-
lentíssimo Senhor Doutor Juiz 
José Luiz Gavião de Almeida e, 
como 2º e 3º juízes, respectiva-
mente, os Excelentíssimos 
Senhores Doutores José Cardoso 
Neto e Helio Lobo Júnior, deter-
minar o processamento do 
referido recurso, com a 
reabertura de prazo para a 
impetrante contra-arrazoá-lo, 
mantendo ainda a ordem ao r. 
Juízo da 1ª Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto que, 
nos Autos n. 677/79, referentes à 
ação indenizatória movida pela
impetrante em face do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São 
Paulo, expeça novo ofício ao E. 
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, noti-ciando a 
suspensão da referida decisão e, 
via de conseqüência, a 
prevalência da decisão por ele 
proferida às fls. dos referidos
autos, com o esclarecimento de 
que ela se encontra sub judice;  

e) a concessão dos benefícios da 
justiça gratuita, por ser a
impetrante pessoa pobre nos 
termos da lei;  

f) a observância do disposto no
parágrafo 5º do artigo 5º da Lei 
n. 1.060/50, no que se refere à 
contagem em dobro de todos os 
prazos, bem como no que tange à 
intimação pessoal de todos os 
atos do processo.  

Protesta demonstrar o alegado 
pelos meios admitidos em lei.  

Atribui à presente o valor de R$ 
8.051,93 (oito mil e cinqüenta e 
um reais e noventa e três  

Mandado de segurança 
Impetração visando a anulação 
de acórdão proferido em agravo 
de instrumento, que passou em 
julgado, com a baixa dos autos à 
origem Ausência de intimação 
pessoal para apresentar a contra-
minuta, sem que fosse 
assegurado prazo em dobro 
Violação do artigo 5º, parágrafo 
5º da Lei n. 1.060/50, 
acrescentado pela Lei  

n. 7.871/89 Hipótese em que não 
ocor-reu o trânsito em julgado 
para a impe-trante, uma vez que 
o seu advogado não foi intimado 
de maneira válida Inaplica-
bilidade do artigo 5º, II da Lei n. 
1.533/51 e das Súmulas ns. 267 
e 268 do Supre-mo Tribunal 
Federal Insuficiência da 
publicação na Imprensa Oficial 
Anula-ção dos atos processuais 
desde a inti-mação para a contra-
minuta, devolven-do-se o prazo 
à impetrante Segurança 
concedida. 
Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Mandado de 
Segurança n. 1.102.655-6 da Co-
marca de São Paulo, sendo 
impetrante M.J.S.M., impetrada 
a C. 9ª Câmara do E. 1º Tribunal 
de Alçada Civil de São Paulo e 
interveniente o Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado 
de São Paulo.  

Acordam, em sessão do Órgão 
Especial do 1º Tribunal de 
Alçada Civil, por votação unâ-
nime, em conceder a segurança.  

Trata-se de mandado de 
segurança impetra-do contra 
acórdão da 9ª Câmara deste 
Tribunal,  
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proferido no julgamento do
Agravo de Ins-trumento n.

havendo mais recurso a ser 
interposto do acór-dão, o que 



987.776-9, por violação do artigo
5º, parágrafo 5º da Lei n. 1.060,
de 5.2.1950, acrescentado pela
Lei n. 7.871 de 8.11.1989.  

Pede a impetrante que, anulado o
acórdão, seja-lhe devolvido o
prazo para a contrariedade.  

A liminar foi concedida pela
Vice-Presidência desta Corte.  

A autoridade coatora prestou
informações.  

Notificada, a parte contrária 
manifestou-se nos autos.  

O Ministério Público opinou pela
concessão da ordem.  

É o relatório.  

M.J.S.M. promoveu ação
sumária de repa-ração de dano
causado em acidente de veículos
contra o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo.  

O pedido havia sido julgado
improcedente por sentença 
reformada pela 7ª Câmara deste
Tribunal, em acórdão relatado
pelo então Juiz Luiz de Azevedo,
que o acolheu para condenar o
réu ao pagamento de indenização
à autora.  

Em execução de sentença 
condenatória, de decisão
interlocutória, foi tirado o
Agravo de Instrumento n.
987.776-9, provido em parte pela
9ª Câmara, em acórdão relatado
pelo Juiz Gavião de Almeida,
que passou em julgado, com a
baixa dos autos à origem.  

Todavia, a impetrante é 
representada por advogado da
Assistência Judiciária do Estado,
o qual não foi intimado
pessoalmente dos atos
processuais praticados no
agravo, nem lhe foi assegurado
prazo em dobro, conforme o
artigo 5º, parágrafo 5º, da Lei n.
1.060 de 5.2.1950, acrescentado
pela Lei n. 7.871, de 8.11.1989.  

A violação de tal dispositivo
caracteriza ile-galidade a
autorizar a concessão da
segurança, para proteger direito
líquido e certo, consoante o

afasta a incidência do artigo 5º, II
da Lei n. 1.533, de 31.12.1951 e 
Súmula  

n. 267 do Supremo Tribunal 
Federal. 
Também não ocorreu o trânsito
em julgado do acórdão para a 
impetrante, uma vez que o seu 
advogado não foi intimado de 
maneira válida dos atos 
processuais, o que exclui a 
aplicação da Súmula n. 268 do 
Supremo Tri-bunal Federal.  

Na espécie, a publicação na 
imprensa oficial, por si só, é 
insuficiente ao aperfeiçoamento 
da intimação, em face da regra 
especial retro-men-cionada, que 
impõe a intimação pessoal do 
advogado.  

Desse modo, ficam anulados 
todos os atos processuais, desde a 
intimação para a contra-minuta, 
devolvendo-se o prazo à 
impetrante e, daí em diante, 
prosseguindo-se como de direito.  

Cópia deste julgado será enviada
a juiz de primeiro grau, para ser 
juntada aos autos do agravo, que 
deverá retornar a este Tribunal, 
para prosseguimento.  

Honorários advocatícios são
descabidos (Súmulas ns. 512 do 
STF e 105 do STJ).  

Custas processuais ex lege.  

Posto isso, concedem a 
segurança.  

Presidiu o julgamento o Juiz 
Mário Álvares Lobo e dele
participaram os Juízes Maurício 
Ferreira Leite (Vice-Presidente), 
Ariovaldo Santini Teodoro, 
Ribeiro de Souza, Carlos Luiz 
Bianco, Campos Mello 
(substituindo o Excelentíssimo 
Senhor Juiz Remolo Palermo em 
licença-saúde), João Carlos
Garcia, Carvalho Viana, Paulo 
Hatanaka, Ademir de Carvalho 
Benedito, Urbano Ruiz, Oséas 
Davi Viana, Rizzatto Nunes, 
Antonio Marson, Frank Hungria 
(substituindo o Excelentíssimo 
Senhor Juiz Silveira Paulilo em 
compensação), José Marcos 
Marrone e Matheus Fontes.  

São Paulo, 12 de dezembro de 
2002  



artigo 5º, LXIX, da Constituição 
Federal e o artigo 1º da Lei n. 
1.533, de 31.12.1951.  

A impetrante somente tomou 
conhecimento do agravo com a 
baixa dos autos à origem, não 

PAULO EDUARDO RAZUK  

Relator  
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Recurso Especial _ Execução Fiscal.  

Exceção de Pré-executividade. Rejeição  

Excelentíssimo Senhor Doutor
Desembargador Presidente do 
Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo 
Embargos de Declaração n. 
296.457.5/0-01  

Embargante: Fazenda do Estado 
de São Paulo  

Embargada: Manufatura de 
Brinquedos Estrela  

S.A.  

A Fazenda do Estado de São 
Paulo, por sua representante 
legal nos autos do processo em 
epígrafe, vem, respeitosamente,
perante Vossa Excelência, 
inconformada com o teor do v. 
acórdão de fls., complementado 
pelo acórdão de fls., interpor
recurso especial, com funda-
mento no artigo 105, III, "a" e 
"c" da Consti-tuição Federal e 
artigos 255 e seguintes do 
Regimento Interno do Superior 
Tribunal de Jus-tiça (RISTJ) e 
artigo 541, parágrafo único do 
Código de Processo Civil, 
apresentando em apartado as 
suas razões, cujas juntada aos 
autos e remessa à E. Superior 
Instância são de mister. 
Termos em que, pede 
deferimento.  

São Paulo, data da
protocolização  

do ICMS, da multa punitiva e 
dos demais acréscimos previstos 
em lei, totalizando o montante 
de R$ 81.785.907,80 (oitenta e 
um milhões, setecentos e oitenta 
e cinco mil, novecentos e sete 
reais e oitenta centavos), à época 
do ajuizamento.  

No curso do feito, antes da 
realização da penhora, a 
executada argüiu exceção de 
pré-executividade, tendo sido 
rejeitada pelo d. Juízo do Ofício 
das Execuções Fiscais do Estado 
de São Paulo, sob o 
entendimento de que as matérias 
ali veiculadas seriam, como de 
fato são, exclusivamente de 
mérito.  

Inconformado, o contribuinte 
agravou na forma de instrumento 
e, uma vez oferecida a cabível 
contraminuta, subiram os autos 
ao E. Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, sendo que, 
por votação unânime, foi dado 
provimento ao recurso, 
reformando-se assim a r. decisão 
de primeira instância, para o fim 
de acolhimento da referida 
execução e para o conseqüente 
exame do mérito.  

Foram opostos embargos 
declaratórios, visando o pré-
questionamento da matéria, 
notadamente dos artigos 5º, 
incisos I, III, LIV, LV da 



MARCIA FERREIRA COUTO  

Procuradora do Estado  

__________________  

RECURSO ESPECIAL  

Recorrente: Fazenda do Estado
de São Paulo  

Recorrida: Manufatura de
Brinquedos Estrela S.A.  

Razões de Recurso Especial  

Contra a empresa em questão,
Manufatura de Brinquedos
Estrela S.A., uma das maiores
devedoras do Estado de São
Paulo, foi pro-movida execução
fiscal, oriunda de AIIM lavrado
pela Fiscalização Paulista,
visando o pagamento  

Constituição Federal; 166 e 204 
do Código Tributário Nacional; 
3º e 16, inciso I e parágrafo 2º da 
Lei de Execuções Fiscais; 333, 
inciso I e 396 do Código de 
Processo Civil.  

Tais embargos foram rejeitados 
pelo E. Tribunal a quo.  

Ocorre que o v. julgado, nos 
termos em que foi colocado, não 
pode prevalecer, pois, conforme 
será demonstrado, não só 
vulnera, frontal e diretamente, o 
artigo 535, II do Código de 
Processo Civil, dada a rejeição 
dos embargos de declaração, 
além de toda a legislação 
infraconstitucional anteriormente 
invocada, especificamente o 
artigo 16, seus incisos e  
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parágrafos da Lei n. 6.830/80,
como também destoa da
jurisprudência assente no E.
Superior Tribunal de Justiça, 
circunstâncias essas que
autorizam a interposição do 
presente recurso especial, pelos
permissivos das alíneas "a" e "c"
do inciso III do artigo 105 do
Texto Constitucional.  

Do cabimento do recurso pela
alínea "a" do inciso III do
artigo 105 da Constituição
Federal  

Da violação ao artigo 535, II,
do Código de Processo Civil  

Em sua contraminuta, a Fazenda
do Estado de São Paulo,
agravante e aqui recorrente, fez
indicação expressa, sustentando
teses jurídicas relacionadas aos
artigos 5º, incisos LIII, LIV e LV
da Constituição Federal; 166 e
204 do Código Tributário
Nacional; 3º e 16 da Lei de

regras processuais pertinentes e 
não insistir na violação aos 
preceitos legais relativos ao 
mérito da causa, sem que sobre
eles tenha o órgão decisório
emitido juízo explícito,
inobstante a tanto tenha sido 
instado pela parte. 2. Violação ao 
artigo 535, II, do Código de
Processo Civil. 3. Recurso 
provido." (STJ _ RESP n. 7.587-
0/SP 1ª T. Rel. Min. César Rocha 
j. 23.6.1993).  

Mas não é só, já que, conforme 
mencionado anteriormente, é 
flagrante a infringência ao artigo 
16, seus incisos e parágrafos da 
Lei n. 6.830/80.  

Da violação ao artigo 16, 
incisos e pará-grafos, da Lei de 
Execuções Fiscais  

Com efeito, n. julgadores, em 
regra, as de-fesas do devedor 
devem ocorrer após depósito do
montante integral da dívida, ou 



Execuções Fiscais, 333, I e 396
do Código de Processo Civil.  

Ao apreciar o agravo de
instrumento tirado pela parte
adversa, a C. Turma Julgadora
tratou a questão de forma
genérica, deixando de
mencionar, explicitamente, que
os indigitados dispositivos de Lei
federal seriam aplicáveis ou
inaplicáveis ao caso concreto.  

Apesar de opostos os
competentes embar-gos 
declaratórios, o v. acórdão não
foi, como deveria ser, integrado,
posto que rejeitados os
embargos.  

Assim é que, persistindo a
omissão, restou evidenciada a
violação ao artigo 535, II do Có-
digo de Processo Civil.  

Aliás, o E. Superior Tribunal de
Justiça já se posicionou sobre o
assunto, nos termos a seguir
transcritos:  

"Recurso especial Artigo 535, II
do Có-digo de Processo Civil
Ataque a acór-dão que rejeita
embargos declaratórios Omissão
configurada.  

1. Tendo órgão julgador
persistido na omissão, rejeitando
os embargos decla-ratórios,
correta a atitude da parte em
veicular no recurso especial a
ofensa às  

subseqüen-temente à juntada da 
prova da fiança bancária, ou 
ainda depois da realização da 
penhora, con-forme preceituam 
os incisos I, II e III do artigo 16 
da Lei n. 6.830/80. Somente em 
situações excepcionais, quando 
patentes nulidades impe-dem o 
prosseguimento da execução,
pode o Poder Judiciário, de ofício 
ou a requerimento da parte, 
obstar o andamento do feito.  

Inadmissível, entretanto, 
substituir os embar-gos do
devedor pela exceção ou objeção
de pré-executividade, analisando-
se antecipada-mente as teses de 
defesa, sem a necessária se-
gurança do Juízo, através das 
formas previstas nos incisos I, II 
e III do artigo 16 da Lei n. 
6.830/80 c.c. o artigo 38 da 
mesma legislação. Aliás, esse é o
posicionamento consubstanciado 
na r. decisão de primeiro grau:  

"A exceção de pré-executividade 
somen-te é de ser acolhida se
verificar nulidade que deve ser 
declarada até mesmo ex officio,
porém não é caso quando a ma-
téria de defesa é típica de ser 
argüida em sede de embargos do
devedor, meio pro-cessual após 
seguro o Juízo pela penho-ra. Só
pelos embargos é que a matéria 
poderá ser colocada em
discussão, pela  
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ação desconstitutiva própria". 
(RT 735/300 no mesmo sentido a 
RT 717/187).  

No caso em apreço, as matérias 
deduzidas via exceção de pré-
executividade são tipi-camente
de mérito, quais sejam: a
interessada ataca o procedimento 
administrativo (AIIM) que deu 

adimplemento ou não de 
contrato de prestação de serviços 
de advocacia, a higidez das 
firmas das testemunhas e a 
aferição do correto valor 
executado. Inad-missibilidade. 
Temas de defesa apropria-dos 
para apreciação em embargos do 
devedor. Ementa Oficial: 
Segundo a boa doutrina, objeção 



origem à inscrição da dívida e ao
ajui-zamento da demanda,
alegando ter impetrado mandado
de segurança contra o ato do Pre-
sidente do Tribunal de Impostos e
Taxas do Estado de São Paulo,
cuja ordem, vale dizer, foi
denegada, além de combater a
tese da cha-mada "majoração da 
alíquota".  

Nessa medida então, Excelências,
é que o meio processual cabível
deveria ser, nos moldes do artigo
16 c.c. o artigo 38, ambos da Lei
de Execuções Fiscais, os
embargos à execução, tal como
entendeu o d. Juízo de primeira
ins-tância, e não como sustentou 
o E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, quando pro-
latou o v. acórdão ora guerreado. 

Vale dizer, não obstante a
fundamentação daquele v.
julgado, o posicionamento ali
con-substanciado representa,
data venia, a mais completa
desconsideração à Lei de
Execuções Fiscais e a toda
normatização contida no nosso
Diploma Processual Civil.  

Por oportuno, vale ressaltar que a
mesma li-nha de raciocínio vem
sendo retratada na ma-ciça 
jurisprudência. Senão vejamos:  

"Execução Quantia certa
Oposição que pressupõe 
segurança do Juízo.  

O sistema processual que rege a
execução por quantia certa, salvo
exceções, exige a segurança do 
Juízo como pressuposto para o
oferecimento dos embargos do
de-vedor. Somente em casos
excepcionais, sobre os quais a
doutrina e a jurispru-dência têm
se ocupado, se admite a dis-
pensa desse pressuposto, sob
pena de subversão do sistema que
disciplina os embargos do
devedor e a própria execução."  

"Execução. Exceção de pré-
executivi-dade. Oferecimento
visando discutir o  

de pré-executividade pressupõe 
que o vício seja aferível de pla-
no e que `se trate de matéria 
ligada à ad-missibilidade da 
execução e seja, por-tanto, 
conhecível de ofício e a qualquer 
tempo'. Na espécie, execução de 
contrato de prestação de serviços 
de advocacia, adimplemento ou 
não das prestações con-tratadas, 
a higidez das formas das teste-
munhas e a aferição do correto 
valor da execução são temas de 
defesa apropriada para 
apreciação em embargos do 
deve-dor, para cujo manejo se 
exige a segu-rança do Juízo, não 
se incluindo nas si-tuações 
excepcionais em que possível a 
exceção de pré-
executividade." (STJ RESP n. 
221.202/MT - 4ª T Rel. Min. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira _ 
j. 9.10.2001 _ v.u. RT 800/219 _ 
os grifos são da FESP).  

Isso posto, vê-se que apenas a 
violação direta à legislação 
infraconstitucional contida no v. 
acórdão hostilizado de per si já 
bastaria como fundamento para a 
sua reforma.  

No entanto, olhos fitos na mais 
recente e pre-dominante 
jurisprudência ditada por essa 
Corte Superior, vê-se também 
que o v. julgado ataca-do merece 
ser, com a devida venia, 
retocado, porque dela diverge. 
Esse fato, conforme dito 
anteriormente, autoriza a 
interposição e viabiliza o 
prosseguimento deste recurso 
especial, com base no artigo 105, 
III, "c" da Constituição Federal 
c.c. os artigos 255 e seguintes do 
RISTJ.  

Assim, tem-se:  

Do cabimento do recurso pela 
alínea "c" do inciso III do 
artigo 105 da Constituição 
Federal  

Considerando toda a explanação 
feita pela Fazenda do Estado de 
São Paulo, ora recorrente,  
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de provas e a interpretação do 
tema, na instância especial, atrita
com a compe-tência
constitucionalmente reservada ao 
Superior Tribunal de Justiça 
(Enunciados ns. 5 e 7 da Súmula 
do STJ).  

IV - Não se vislumbra a apontada
nega-tiva de prestação
jurisdicional quando o órgão
julgador não deixa de examinar 
qualquer ponto suscitado pela 
parte interessada.  

V - A configuração do dissídio 
pretoriano a ensejar recurso 
especial depende da semelhança 
entre as situações fáticas e da
demonstração da divergência, em
con-formidade com o artigo 541,
parágrafo único do Código de
Processo Civil." (STJ _ RESP n. 
180.734/RN 4ª T. j. 20.4.1999 _ 
v.u. Não conheceram do recurso 
Partes: recorrente: Banco do 
Brasil S.A; recorrida: Companhia 
Açu-careira Vale do Ceará-
Mirim).  

Não obstante siga em anexo a 
cópia integral do v. acórdão
paradigma, cabe ressaltar os tre-
chos dos casos comparados, para 
o fim de des-tacar as
semelhanças e diferenças entre 
eles existentes.  

Assim, dispõe o v. acórdão
recorrido:  

"Cuida-se de agravo de 
instrumento in-terposto por 
Manufatura de Brinquedos 
Estrela S.A. em face da Fazenda 
do Es-tado de São Paulo contra a 
r. decisão re-produzida à fl., que 
rejeitou a objeção de pré-
executividade, deferindo-se 
pedido de penhora livre de bens.  

Alega, em suma, que ofereceu 
objeção de pré-executividade 
para demonstrar a nulidade do 
título executivo, pois o valor ali 
cobrado é muito superior ao 
patri-mônio da empresa, ora 
agravante. Ade-mais, que a
elevação da alíquota do ICMS de 

depreende-se que o entendimento
dado pelo E. Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo à tese do
cabimento ou não da exceção de 
pré-executividade (entendimento 
esse que, vale res-saltar, mesmo
naquele E. Tribunal, é 
minoritário, senão isolado) difere 
daquele assente nesse E. Superior 
Tribunal de Justiça, notadamente
do estabelecido por ocasião do 
julgamento do RESP n. 
180.734/RN, em que figuravam 
como recor-rente o Banco do
Brasil S.A e como recorrida a 
Companhia Açucareira Vale do 
Ceará Mirim.  

Diante disso, consoante 
determinam os arti-gos 541,
parágrafo único do Código de
Proces-so Civil e 255 e seguintes 
do RISTJ, a Fazenda Paulista 
recorrente, passa a demonstrar as 
se-melhanças e diferenças entre
as hipóteses comparadas.  

Das semelhanças e diferenças 
entre os casos comparados  

Com efeito, adotando-se como 
paradigma o v. acórdão proferido
no julgamento do RESP n. 
180.734/RN, vê-se que essa E.
Corte Supe-rior assim se 
posicionou:  

"Processo civil. Execução. 
Exceção de pré-executividade. 
Admissibilidade. Hi-póteses. 
Higidez do título executivo. Ma-
térias apreciáveis de ofício. 
Verificação no caso concreto.
Reexame de provas e 
interpretação de cláusula 
contratual. Recurso não 
conhecido.  

I - A sistemática processual que
rege a execução por quantia
certa exige, via de regra, a 
segurança do Juízo como pres-
suposto para o oferecimento de 
embar-gos do devedor.  

II - A execução de pré-
executividade, ad-mitida em
nosso direito por construção 
doutrinária-jurisprudencial, 



somente se dá, em princípio, aos 
casos em que o Juí-zo, de ofício, 
pode conhecer da matéria, a 
exemplo do que se verifica a 
propósito da higidez do título 
executivo.  

III - Se a verificação dos 
requisitos for-mais do título 
executivo depende da aná-lise de 
premissas de fato, como o 
reexame  

17% para 18% foi julgada 
incons-titucional. Argumenta 
ainda que existe mandado de 
segurança por ela impetrado, 
pretendendo anular a decisão do 
Tribunal de Impostos e Taxas 
(TIT), restabele-cendo a 
declaração anterior daquele  
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órgão administrativo,
reconhecendo o vício da certidão. 

(...)  

O cerne da questão diz respeito à 
rejeição da objeção de pré-
executividade, devendo as demais
questões ventiladas nas razões 
recursais serem discutidas em
sede própria, sob pena de
vulneração do princípio 
constitucional processual do
duplo grau de jurisdição.  

(...)  

Há um verdadeiro equívoco 
quando se fala em falta de
contraditório no processo
executivo. Ademais, porque é 
sabido que se pode estabelecer
analogia entre o processo de
conhecimento e o processo de
execução (afirmação do Prof.
Marcelo Lima Guerra,
reproduzida pela Prof. Teresa
Arruda Alvim Wambier,
Processo de execução e assuntos
afins, São Paulo: RT, 1998, p.
407 e nota 7).  

A eficácia condicionada à mera 
existência do título demonstra a
desigualdade das partes no
processo de execução e no
universo do direito material.
Apesar disso, o princípio do
contraditório na relação executiva
deve ser preservado e, no plano

de pré-executividade. Como 
aceitar que um processo de 
execução eivado de irre-
gularidades, ou mesmo no qual a 
suposta dívida proveniente do 
título já tenha sido paga, e.g., 
seja o devedor obrigado a sub-
meter seu patrimônio à 
constrição da pe-nhora, para, 
somente assim, defender-se por 
ocasião dos embargos?  

(...)  

Pelo meu voto, dá-se provimento 
ao agra-vo de instrumento, para 
acolher a objeção de pré-
executividade, determinando-se 
o seu julgamento em primeiro 
grau, como acima constou."  

Por sua vez, o v. julgado 
paradigma entende da seguinte 
forma:  

"Nos autos da execução fundada 
em es-critura pública de 
confissão de dívida, a executada, 
ora recorrida, argüiu, como 
`exceção de pré-executividade', a 
iliqui-dez, incerteza e 
inexigibilidade do título, que se 
limitou a `ratificar' as cláusulas 
de escritura anteriormente 
firmada, a qual, por sua vez, se 
fundou em células rurais 
pignoratícias e hipotecárias e em 
célula de crédito industrial. 
Sustentou que o segundo 
instrumento de confissão de 
dívida somente poderia, por si 



processual, a igualdade das partes
rigoro-samente observada.  

A penhora prévia ou depósito da
coisa com o fim de segurar o
Juízo para que sejam recebidos os
embargos constitui anomalia do
contraditório e mesmo a pe-nhora
decorrente de título judicial
poderá ser atacada pela objeção
de pré-exe-cutividade.  

Impor prévia penhora a qualquer
audiência do executado importa
atribuir `aos juízes o poder
incontrolável de exe-
cutar' (Pontes de Miranda,
Comentários ao Código de
Processo Civil, Forense), pois a
penhora já é ato executivo e
início da técnica expropriativa.  

(...)  

É nesse ponto que deve ser
analisada a possibilidade de
apresentação da objeção  

só, emba-sar a execução se 
representasse novação, o que não
ocorreu, por ausência do animus
novandi.  

(...)  

A sistemática processual exige a 
seguran-ça do Juízo como
pressuposto ao ofereci-mento dos
embargos do devedor. A dou-
trina e a jurisprudência vêm 
admitindo a dispensa desse 
pressuposto apenas em hipóteses 
excepcionais, limitando a argüi-
ção, por meio de petição nos 
próprios autos da execução, à 
nulidade do título, por ausência
de seus pressupostos for-mais. É
o que se colhe do entendimento 
manifestado por esta Corte.  

(...)  

Destarte, a execução ou objeção
de pré-executividade, vale dizer,
a alegação de  
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vícios no processo executivo,
indepen-dentemente da oposição
dos embargos do devedor,
somente se admite em casos
excepcionais, assim entendidos
os vícios apreciáveis de ofício
pelo juiz.  

(...)  

Em face do exposto, por
incidentes na espécie os verbetes
sumulares 5 e 7/STJ, não
conheço do recurso especial."  

Pois bem, n. julgadores, os casos
compara-dos são semelhantes, na
medida em que ambos se referem
a execuções fundadas em título
extrajudicial, tendo sido utilizada
a exceção de pré-executividade,
sem a garantia de Juízo, como
sede de matérias diversas
daquelas que poderiam ser
apreciadas de ofício pelo Poder

"Vê-se, portanto, que o primeiro
critério a autorizar que a matéria 
seja deduzida por meio de 
exceção ou objeção de pré-
executividade é o de que se trate 
de matéria ligada à 
admissibilidade da execução, e 
seja, portanto, conhecível de
ofício e a qualquer tempo.  

O segundo dos critérios é o
relator à perpectibilidade do vício 
apontado.  

A necessidade de uma instrução
traba-lhosa e demorada, como
regra, inviabi-liza a discussão do
defeito apontado no bojo do 
processo de execução, sob pena
de que esse se desnature.  

Na verdade, ambos os critérios
devem estar presentes, para que 
possa admitir a apresentação de 
exceção ou objeção de pré-



Judiciário (matérias de ordem 
pública que levam à evidente 
nulidade do título), quando o 
meio processual cabível para 
esse fim era a ação 
desconstitutiva própria prevista 
na legislação infraconstitucional, 
ou seja, os embargos à execução, 
promovidos após a segurança do 
feito.  

Todavia, o v. julgado hostilizado 
difere do v. acórdão paradigma, 
porque aquele entendeu que, não 
obstante as teses contidas na 
exceção ou objeção fossem "de 
mérito", isto é, não fossem de 
"ordem pública", a indigitada 
exce-ção deveria ser acolhida em 
primeiro grau de jurisdição, 
independentemente da garantia 
do Juízo; enquanto que este, ou 
seja, o v. acórdão paradigma, 
sustentou o cabimento da 
exceção somente no caso de 
matérias apreciáveis de ofício, 
como as que levariam à higidez 
do título.  

Com efeito, n. julgadores, as 
teses abordadas na questão sub 
judice não são apreciáveis de 
ofício, são, repita-se, típicas de 
embargos do devedor.  

Finalmente, apenas para ilustrar 
o caso concreto, vale salientar 
que o inconformismo aqui 
exposto pela recorrente também 
encontra abrigo na mais recente 
doutrina sobre os critérios 
exigidos para a aceitação da 
exceção de pré-executividade: 

executividade". (Teresa Arruda 
Al-vim Wambier; Luiz Rodrigues 
Wambier, in Processo de 
execução e assuntos afins, sobre 
a objeção de pré-executividade, 
São Paulo, Revista dos Tribunais, 
1998, p. 140).  

No mesmo diapasão, dentre 
outras, regis-tram-se as lições de 
Araken de Assis (Manual de 
processo de execução, n. 167) e 
Luiz Ed-mundo Appel Bojunga 
(A execução de pré-
executividade, Revista de 
Processo, 55/62).  

Destarte, conclui-se que a 
exceção ou ob-jeção de pré-
executividade, ou, noutras pala-
vras, a alegação de vícios no 
processo exe-cutivo, 
independentemente da oposição 
dos embargos do devedor, 
somente tem espaço em casos 
excepcionais, assim entendidos os 
vícios apreciáveis de ofício pelo 
juiz. Caso contrário, seriam "letra 
morta" os preceitos contidos na 
Lei de Execuções Fiscais e no 
Código de Processo Civil.  

Do Pedido  

Por todo o exposto, requer e 
aguarda a recorrente, Fazenda 
Paulista, seja conhecido e provido 
o presente Recurso Especial, 
refor-mando-se o v. acórdão 
hostilizado, como me-dida de 
justiça!  
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Termos em que, pede 
deferimento.  

São Paulo, data de
protocolização.  

MARCIA FERREIRA COUTO  

dúvida, demonstram "de plano" 
que o executado não tem 
nenhuma responsa-bilidade pelo 
débito cobrado por razões da sua 
inexistência, pagamento ou por 
outras questões equivalentes.  

3. No caso em tela, as matérias 



Procuradora do Estado  

__________________  

RECURSO ESPECIAL N. 
609.285-SP  

(2003/0210295-4)  

Relator: Ministro José Delgado 
Recorrente: Fazenda do Estado
de São Paulo  

Procuradora: Márcia Ferreira
Couto e outros  

Recorrido: Manufatura de
Brinquedos Estrela  

S.A.  

Advogado: Eduardo Domingos
Bottallo e outros 
Processual civil e tributário _
Artigo 535, II do Código de
Processo Civil _ Viola-ção _
Inexistência _ Exceção de pré-
exe-cutividade _ Inviabilidade.  

1. O julgador não está obrigado a
en-frentar todas as teses jurídicas
deduzidas pelas partes, sendo
suficiente que preste
fundamentadamente a tutela
jurisdicio-nal. In casu, não
obstante em sentido contrário ao
pretendido pelo recorrente,
constata-se que a lide foi
regularmente apreciada pelo
Tribunal local, o que afasta a
alegada violação da norma inserta
no artigo 535, II do Código de
Processo Civil.  

2. Consoante entendimento
doutrinário e jurisprudencial, a
exceção de pré-exe-cutividade é 
técnica processual de natu-reza 
excepcional, que permite ao exe-
cutado a defesa de seus interesses
inde-pendente da segurança do 
Juízo. Por ser exceção e não a
regra, é que só tem sido admitida
quando invocada para a defesa
de: 1) matérias de ordem pública, 
que permitem reconhecimento ex 
officio pelo juiz, tais como as
condições da ação e os
pressupostos processuais; 2)
matérias que, de modo evidente,
sem qualquer  

levantadas pela empresa 
configuram-se questões de 
mérito típicas de embargos à 
execução, pois demandam 
discussão, não estando, por isso 
mesmo, previstas dentre aquelas 
que viabilizam a abertura da via 
excepcional.  

4. Recurso especial provido.  

ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos os 
autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros 
da Primeira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, dar provi-mento 
ao recurso especial, nos termos 
do voto do Senhor Ministro 
Relator. Os Senhores Minis-tros 
Luiz Fux, Teori Albino Zavascki 
e Denise Arruda votaram com o 
Senhor Ministro Relator.  

Ausente, ocasionalmente, o 
Senhor Ministro Francisco 
Falcão.  

Brasília-DF, 5 de agosto de 2004 
(Data do julgamento).  

RELATÓRIO  

O Senhor Ministro José Delgado 
(Relator):  

A Fazenda do Estado de São 
Paulo interpõe recurso especial 
com fulcro no artigo 105, III, "a" 
e "c" da Constituição Federal, 
contra vv. acórdãos proferidos 
pela 9ª Câmara de Direito 
Público do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, assim 
ementados:  

"Objeção de pré-executividade _ 
Possibi-lidade. Criação 
doutrinária que pode ser alegada 
desde que demonstrada a causa 
de ordem pública extintiva do 
processo de execução. 
Agravante que pretende 
demonstrar a nulidade do título 
exe-cutivo, pois o valor ali 
cobrado é muito superior ao 
patrimônio da empresa, além  
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de ter sido declarada pelo C.
Supremo Tribunal Federal a
inconstitucionalidade da eleva-
ção da alíquota do ICMS de 17%
para 18%. Cerceamento de
defesa caracteriza-do. Recurso
provido."  

"Embargos de declaração _ Os
embargos de declaração se
prestam para questionar omissão,
obscuridade ou contradição
existentes no corpo do acórdão.
Artigo 535 do Código de
Processo Civil. Embar-gos de
declaração com caráter 
infringen-te. Caráter que foge a
sua natureza, por não ser recurso.
Embargos rejeitados".  

Cuidam os autos de agravo de
instrumento interposto em face
de decisão proferida por juiz de
primeiro grau que, em sede de
execução fiscal, rejeitou exceção
de pré-executividade oferecida
pela ora recorrida, na qual
sustentava que: 1) o valor
executado é muito superior ao
patrimônio da empresa; 2) a
elevação da alí-quota de 17%
para 18% foi julgada inconsti-
tucional pelo colendo Supremo
Tribunal Fede-ral; 3) impetrou
mandado de segurança contra a
decisão do Tribunal de Impostos
e Taxas (TIT) objetivando o
reconhecimento de vício na
certidão.  

O Tribunal local, nos moldes da
ementa acima transcrita, deu
provimento ao agravo.  

Opostos embargos de declaração
pela Fazenda Pública, foram
rejeitados.  

Nesta via, alega contrariedade
aos artigos 535, II do Código de
Processo Civil ("Cabem
embargos de declaração quando:
II - for omitido ponto sobre o
qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal"), 16 da Lei n.
6.830/80 ("Artigo 16 - O
executado oferecerá embargos,

LIV e LV da Constituição 
Federal; 166 e 204 do Código 
Tributário Nacional; 3º e 16 da 
Lei de Execuções Fiscais e 333, I 
e 396 do Código de Processo 
Civil tenham sido questionados 
na contraminuta do agravo e 
renovados nos em-bargos 
declaratórios, não houve menção 
ex-pressa sobre os mesmos. No 
mérito, em síntese, argumenta 
que, em face de as teses 
sustentadas pela recorrida 
referirem-se ao mérito da causa, 
deveriam ser apresentadas por 
meio de embar-gos do devedor, e 
não por via exceção de pré-
executividade, haja vista que o 
uso desta restrin-ge-se aos casos 
de nulidade patente do título.  

Às fls. foram apresentadas contra-
razões ao especial, oportunidade 
em que defendeu-se, inicialmente, 
o não-conhecimento do recurso 
por ausência de 
prequestionamento e da não-
demonstração do dissídio 
pretoriano, bem como por 
incidência da Súmula n. 7/STJ; no 
mérito, solicitou-se a manutenção 
do julgado recorrido, uma vez que 
"apreciou a questão em 
julgamento segundo seus aspectos 
fáticos e, do exame desses 
aspectos fáticos (insufi-ciência de 
bens para garantia do Juízo; exis-
tência de decisão do E. STF a 
favorecer a tese da recorrida e 
pendência de mandado de segu-
rança em face de apreciação pela 
d. Câmara), extraiu conclusão 
quanto à adequação e perti-nência 
da exceção oferecida pela 
recorrida".  

Às fls. foi exarada decisão 
admitindo o especial tão-somente 
pela letra "c" do per-missivo 
constitucional.  

É o relatório.  

VOTO  

O Senhor Ministro José Delgado 
(Relator): O recurso merece ser 



no prazo de 30 (trinta) dias,
contados: I - do depósito;  

II - da juntada da prova da fiança 
bancária;  

III - da intimação da penhora"),
além de apontar dissídio 
pretoriano com julgado emanado
deste E. Superior Tribunal de
Justiça (RESP  
n. 180.734/RN _ Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo _ DJU, de
2.8.1999). 
Defende, preliminarmente, que o
aresto pa-dece de omissão, pois
embora os artigos 5º, LIII,  

conhecido por ambas as alíneas. 
Há prequestionamento no corpo
do acórdão recorrido, o cotejo 
analítico foi devida-mente 
realizado e, diferentemente do 
defendido nas contra-razões, a 
apreciação do especial não
recairá em reexame de matéria 
fática.  

De início, afasto a apontada
violação ao artigo 535, II do
Código de Processo Civil, na
medida em que o julgador não
está obrigado a  
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enfrentar todas as teses jurídicas 
deduzidas pelas partes, sendo 
suficiente que preste 
fundamenta-damente a tutela 
jurisdicional. In casu, não 
obstante em sentido contrário ao 
pretendido pelo recorrente, 
constata-se que a lide foi 
regularmente apreciada pelo 
Tribunal local.  

Tecidas essas considerações, 
passo à análise da matéria de
fundo do presente 
inconformismo.  

A insurgência volta-se contra
decisão oriun-da da 9ª Câmara de 
Direito Público do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
que deu provimento ao agravo de 
instrumento manejado pela ora 
recorrida, possibilitando o 
conheci-mento de sua defesa por 
via de exceção de pré-
executividade.  

Ao propor a combatida exceção, 
em suma, a empresa defendeu 
que: a) o valor cobrado na ação 
fiscal é bem superior ao seu
patrimônio; b) o Supremo
Tribunal Federal declarou 
incons-titucional a elevação da 
alíquota do ICMS de 17% para 
18%, fato que comprometeria a 

e que foi objeto de agravo de 
instrumento conhecido por esta 
mesma Turma Julgadora.  

Desta forma, dado provimento 
ao pre-sente agravo de 
instrumento, venha a ob-jeção a 
ser conhecida em suas razões, 
deferindo-se ou não o pedido, 
evitando-se, por ora, a livre 
penhora de bens até que se 
conheça do recurso pendente em 
face do mandado de segurança 
acima mencionado.  

Pelo meu voto, dá-se provimento 
ao agra-vo de instrumento, para 
acolher a objeção de pré-
executividade, determinando-se 
o seu julgamento em primeiro 
grau, como acima constou."  

A discussão travada no recurso 
ora exa-minado, como se 
constata das razões recursais, 
restringe-se ao alcance da 
indigitada objeção ou exceção de 
pré-executividade.  

Consoante entendimento 
doutrinário e juris-prudencial, a 
exceção de pré-executividade é 
técnica processual de natureza 
excepcional, que permite ao 
executado a defesa de seus 
interes-ses independente da 



cer-teza, a liquidez e a 
exigibilidade do título; c)
impetrou mandado de segurança 
contra a de-cisão do Tribunal de 
Impostos e Taxas da Se-cretaria
de Estado dos Negócios da
Fazenda (TIT), que autorizou a 
inscrição do débito em dívida 
ativa.  

Os fundamentos embasadores do 
julgado combatido, conforme 
depreende-se da leitura de
excerto do voto condutor, foram 
os seguintes:  

"No caso concreto, tendo em 
conta que a agravante pretende 
demonstrar a nuli-dade do título 
executivo, pois o valor ali 
cobrado é muito superior ao 
patrimônio da empresa, que o
STF declarou incons-titucional a
elevação da alíquota do ICMS de
17% para 18% e que é notória a 
im-possibilidade da executada 
garantir o Juízo, não lhe resta 
outra alternativa senão o 
conhecimento da presente 
objeção de pré-executividade 
para que venham a ser analisados 
os elementos constantes do 
pedido, evitando-se a livre 
penhora dos bens até que se
resolva o mandado de segurança 
impetrado em segundo grau, 

segurança do Juízo. Por ser
exceção e não a regra, é que só
tem sido admitida quando 
invocada para a defesa de:  

1) matérias de ordem pública, 
que permitem reconhecimento ex 
officio pelo juiz, tais como as 
condições da ação e os 
pressupostos pro-cessuais; 2) 
matérias que, de modo evidente, 
sem qualquer dúvida, 
demonstram "de plano" que o 
executado não tem nenhuma
responsa-bilidade pelo débito
cobrado por razões da sua
inexistência, pagamento etc.  

Por sua própria natureza, a 
exceção de pré-executividade não
comporta dilação probatória, 
tendo essa questão sido bem
explicada pelo juiz Geraldo da 
Silva Batista Júnior, ao asseverar: 
"Por outro lado, como já foi dito,
é preciso reconhecer a
impossibilidade de dilação
probatória no processo de
execução, o que impõe limites à 
exceção de pré-exe-cutividade.
Não estamos afirmando que estes
limites impedem a alegação de  
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determinadas matérias, e sim que
eles são necessários para que o
processo execu-tivo não seja
desfigurado. E por que isto
acontece? Porque a execução é 
uma das formas de prestação da
tutela jurisdi-cional, que também
é constitucional-mente garantida.
O processo de execução é todo 
fundado na existência de título
executivo líquido, certo e
exigível, que traz em si a
presunção de que o credor tem
um direito subjetivo a ser
exercido contra o devedor.
Assim, o processo é ini-ciado

ordem pública, uma das 
condições da ação que, se 
defeituosa ou inexistente, leva à 
nulidade do processo.  

Se a questão da ilegitimidade for 
líquida e certa, sem necessidade 
de dilação pro-batória ou 
interpretação de artigos de lei, não 
tenho dúvida quanto à pertinência 
da pré-executividade.  

Contudo, necessitando-se de 
prova e de interpretação das 
normas pertinentes, entendo que 
só por embargos é possível fazer-



com a finalidade de satisfazer 
este direito _ e não de verificar a
sua existência _, razão pela qual
não há exercício de atividade
cognitiva ampla em seu bojo. Em 
outras palavras: na execução o 
credor inicia o processo em 
posição de privi-légio, quando 
comparado ao devedor, e esta 
estrutura não ofende qualquer
dis-positivo constitucional.  

Desfigurar a execução significa 
ofender outro princípio 
constitucional: o que ga-rante a
prestação da tutela executiva e o
que garante, de forma irrestrita, o 
direito de defesa em todos os 
processos e proce-
dimentos." (Exceção de pré-
executivi-dade: alcance e limites,
p. 41-42).  

Perfilhando esse mesmo 
entendimento, jul-gado da 
colenda Segunda Turma desta 
Corte, em que a ilustre relatora, 
Ministra Eliana Calmon, 
acrescenta:  

"(...) Dentro deste contexto, a 
regra dou-trinária é no sentido de 
restringir-se a pré-executividade,
ou seja, defesa sem em-bargos e
sem penhora, às matérias de
ordem pública, que podem e 
devem ser reconhecidas de ofício 
pelo julgador ou, em se tratando 
de nulidade do título, flagrante e
evidente, cujo reconheci-mento 
independa de contraditório ou
dilação probatória.  

Os exemplos dados são todos
referentes à prescrição, por serem
os mais nu-merosos.  

Na espécie, entretanto, tem-se a 
questão da ilegitimidade passiva,
matéria de  

se ampla discussão sobre o 
assunto.  

Com essas considerações, nego 
provi-mento ao recurso 
especial." (RESP  

n. 475106/SP _ 2ª Turma _ Rel. 
Min. Eliana Calmon _ DJU, de 
19.5.2003). (grifei).  

Nesse sentido, podem ser 
registrados inúme-ros 
precedentes desta Primeira 
Turma, dentre os quais destaco: 
"Processual civil _ Agravo 
regimental no agravo de 
instrumento _ Execução fiscal _ 
Exceção de pré-executividade _ 
Impos-sibilidade _ Súmula n. 
7/STJ.  

A jurisprudência desta Corte 
restringe a exceção de pré-
executividade às matérias de 
ordem pública e aos casos em 
que o reconhecimento da 
nulidade do título puder ser 
verificada de plano, sem 
necessidade de contraditório e 
dilação probatória.  

No caso em espécie, a questão 
alusiva à nulidade do título 
executivo não se revela de fácil 
percepção, impondo-se a neces-
sidade de dilação probatória, 
que só pode ser exercida em sede 
de embargos. (...)". (AGA n. 
445.092/SP _ 1ª Turma, Rel. 
Min. Francisco Falcão _ DJU, de 
3.2.2003). (grifei).  

"Tributário _ Agravo regimental 
_ Exe-cução fiscal _ Exceção de 
pré-executivi-dade _ Liquidez, 
certeza e exigibilidade de título _ 
Objeção incabível _ Aferição de 
incidência do ICMS - Matéria 
fática _ Súmula n. 7/STJ. 
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1. É da essência do processo de 
execução a busca da satisfação 
rápida e eficaz do credor. Por

execução, com a conseqüente 
nulidade do título por falta de 
liquidez, reclamando por parte 



esse motivo, o nosso sistema 
processual estabeleceu como 
condição específica dos 
embargos do devedor a 
segurança do Juízo, capaz de
tornar útil o processo após a 
rejeição dos embargos.  

2. Todavia, a doutrina e a 
jurisprudência, diante da
existência de vícios no título 
executivo que possam ser 
declarados de ofício, vêm 
admitindo a utilização da 
exceção de pré-executividade, 
cuja prin-cipal função é a de 
desonerar o executado de 
proceder à segurança do Juízo 
para discutir a inexeqüibilidade
de título ou a iliqüidez do crédito 
exeqüendo.  

3. A nulidade da CDA só pode 
ser declarada em face da 
inobservância dos requisitos 
formais previstos nos incisos do 
artigo 202 do Código Tributário 
Na-cional. Se o título está 
formalmente per-feito, não induz
à falta de liquidez e cer-teza o
reconhecimento, judicial ou ad-
ministrativo, da ilegitimidade de 
parte da dívida.  

4. Acaso se impusesse raciocínio 
diverso, toda vez que os 
embargos à execução fossem 
julgados parcialmente proce-
dentes a favor do contribuinte, o 
resultado implicaria a extinção 
do processo de  

da Fazenda um novo processo 
com base em um novo 
lançamento tribu-tário para 
apuração do tributo devido.  

5. Solução que se harmoniza com
a regra de que a simples 
propositura da ação de cognição
anulatória não inibe a execução
fiscal (art. 585, 1º do CPC).  

6. `No caso em espécie, a 
questão alusiva à nulidade do 
título executivo não se revela de 
fácil percepção, impondo-se a 
necessidade de dilação
probatória, que só pode ser 
exercida em sede de embargos
(...)'.  

(...)  

8. Agravo Regimental 
desprovido." (AGA n. 470086/SP 
_ 1ª Turma _ Rel. Min. Luiz Fux
_ DJU, de 2.6.2003). (Grifei)  

No caso em tela, as matérias 
levantadas pela empresa 
configuram-se questões de mérito 
típicas de embargos à execução,
pois deman-dam discussão, não
estando, por isso mesmo, 
previstas dentre aquelas que 
viabilizam a abertura da via 
excepcional.  

Posto isso, dou provimento ao 
recurso.  

É como voto.  
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Procurador, conheça as normas de publicação para artigos na Revista do Centro de 
Estudos  

O Boletim do Centro de
Estudos, a Revista da
Procuradoria Geral do Estado
de São Paulo e demais
publicações (série eventos,
estudos, documentos, boletim
eletrônico) destinam-se à 
veiculação de pareceres, artigos
e peças processuais
(acompanhadas dos respectivos
julgados) de autoria dos
membros da Procuradoria Geral
do Estado ou de outras
instituições.  

O envio e publicação dos
artigos encaminhados para tais
veículos deverão atender às 
normas a seguir. Com relação
às peças processuais e
pareceres, a remessa desses
trabalhos dispensa a adoção
desta padronização, embora o
Centro de Estudos possa
adaptá-los, em sede de revisão,
de acordo com as normas
previstas na ABNT.  

1) Normas para
apresentação.  

1.1. Os trabalhos serão
precedidos de folha de rosto em
que se fará constar: o título do
trabalho, o nome do autor (ou
autores), endereço, telefone,
fax e e-mail. Caso o artigo seja
enviado para a Revista,
mencionar também a situação
acadêmica do autor (ou
autores), títulos e instituição à 
qual pertença.  

1.2. O artigo conterá um 
sumário, e nele serão
mencionados os principais
pontos a serem abordados pelo
trabalho.  

1.3. Em anexo ao artigo, deverá 
também ser juntada autorização
do(s) autor(es) para publicação,
conforme modelo a seguir.  

1.4. Os artigos destinados à 
publicação no Boletim ou na
Revista deverão ser enviados
em disquete de 3 ½ polegadas,
no formato RTF (Rich Text
Format), acompanhados de 3
provas impressas do texto,

1.9. O Serviço de Divulgação do Centro de Estudo
coloca-se à disposição dos autores para orientá-los n
adequação formal dos artigos a serem publicados.  

2) Normas editoriais para publicação:  

2.1. Serão aceitos originais preferencialmente inéditos o
apresentados em eventos públicos.  

2.2. Caso o artigo tenha sido publicado ou apresentad
anteriormente em eventos públicos (congressos
seminários etc) deverá ser feita referência à publicação o
ao evento.  

2.3. Agradecimentos e auxílios recebidos pelo autor (o
autores) podem ser mencionados ao final do artigo, ante
das referências bibliográficas.  

2.4. Os trabalhos publicados pelo Boletim ou pela Revist
poderão ser reimpressos, total ou parcialmente, por outr
publicação periódica do CE/PGE, bem como citados
reproduzidos, armazenados ou transmitidos por qualque
sistema, forma ou meio eletrônico, magnético, óptico o
mecânico, sendo, em todas as hipóteses, obrigatória 
citação dos nomes dos autores e da fonte de publicaçã
original, aplicando-se o disposto no item anterior.  

2.5. As opiniões emitidas pelo autor em seu trabalho sã
de sua exclusiva responsabilidade, não representando
necessariamente, o pensamento da PGE/SP.  

2.6. O Serviço de Divulgação do Centro de Estudos d
PGE/SP reserva-se o direito de adequar o artigo às norma
disciplinadas pela ABNT, caso seja necessário.  

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO  

Pelo presente, cedo ao CENTRO DE ESTUDOS DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE S
PAULO , localizado na R. Pamplona, 227, 4° andar _ Bel
Vista _ São Paulo/SP, a título gratuito e por temp
indeterminado, os direitos autorais referentes ao artig
doutrinário de minha autoria, intitulad
________________  

___________________________________ para fins d
divulgação pública em meio impresso e eletrônico atravé
das publicações produzidas pelo órgão.  

________________________________

(cidade), (data)  

______________________________________________

(nome)  



processado em Word for
Windows, fonte Times New
Roman, corpo 12; margem
superior 3,5 cm, margem
inferior 2,5 cm, margem
esquerda 4,0 cm, margem
direita 2,0 cm, rodapé 1,45 cm; 
espaçamento simples entre
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mesma fonte do texto, corpo
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deverão estar contidas em aspas
duplas.  

1.7. As referências 
bibliográficas serão 
apresentadas de acordo com as
normas da Associação de
Normas Técnicas (ABNT), no
final do artigo.  

1.8. Todo destaque que se
queira dar ao texto impresso
deve ser feito com o uso de
itálico. Deve-se evitar o uso de 
negrito ou sublinha. Citações 
de textos de outros autores
deverão ser feitas entre aspas,
sem o uso de itálico.  
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