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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.314.088-DF 

(2012/0056040-1)

Relator: Ministro Og Fernandes

Agravante: Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho

Advogado: Paulo Emílio Catta Pretta de Godoy e outro(s)

Agravado: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso 

especial. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cautelar de 

indisponibilidade dos bens do promovido. Decretação. Requisitos. 

Exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992, quanto ao periculum in mora 

presumido.

1. O fundamento utilizado pelo acórdão recorrido diverge 

da orientação que se pacificou no âmbito desta Corte, inclusive 

em recurso repetitivo (REsp n. 1.366.721-BA, Primeira Seção, j. 

26.2.2014), no sentido de que a decretação de indisponibilidade de 

bens em improbidade administrativa caracteriza tutela de evidência.

2. Daí a desnecessidade de comprovar a dilapidação do 

patrimônio para a confi guração de periculum in mora, o qual estaria 

implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/1992, 

bastando a demonstração do fumus boni iuris, consistente em indícios 

de atos ímprobos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do 

Sr. Ministro-Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques (Presidente), 

Assusete Magalhães, Humberto Martins e Herman Benjamin votaram com o 

Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 18 de junho de 2014 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 27.6.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de agravo regimental interposto 

por Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho contra decisão que deu 

provimento ao recurso especial para reformar o acórdão e restabelecer a medida 

de indisponibilidade de bens decretada pelo Juiz de Primeiro Grau em sede de 

ação civil pública de improbidade administrativa.

Alega o agravante que o recurso não reúne condições de admissibilidade, 

ante a ausência de prequestionamento e o óbice da Súmula n. 7-STJ.

Sustenta a necessidade de demonstração do perigo concreto para a 

decretação da medida impugnada.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): A pretensão recursal não merece 

êxito, na medida em que a parte interessada não trouxe argumentos aptos à 

alteração do posicionamento anteriormente fi rmado.

Com efeito, o acórdão reformou a sentença sob o fundamento de que 

o decreto de indisponibilidade em ação de improbidade estaria sujeito à 

comprovação da dilapidação do patrimônio (periculum in mora), em juízo 

próprio das cautelares em geral.

Nesses termos, extrai-se do voto do relator no acórdão recorrido, acolhido 

à unanimidade pela Corte Regional (e-STJ, fl s. 407-408) o seguinte excerto:

Destarte, considerada a gravidade da tutela de urgência requerida, afi gura-

se inafastável a presença, não apenas da verossimilhança dos alegados atos 

de improbidade, mas a demonstração objetiva do periculum in mora, para a 

decretação da medida acautelatória indisponibilidade de bens, nas ações de 

improbidade administrativa. A confi guração do risco dá-se, como expresso no 
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retrotranscrito art. 798 do CPC, “quando houver fundado receio de que uma parte, 

antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de. difícil 

reparação”.

Pelo que é possível verifi car, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido 

diverge da orientação que se pacifi cou no âmbito desta Corte, inclusive em 

recurso repetitivo de minha relatoria, no sentido de que a decretação de 

indisponibilidade de bens em improbidade administrativa caracteriza tutela de 

evidência.

Daí a desnecessidade de comprovar a dilapidação do patrimônio para 

a configuração de periculum in mora, o qual estaria implícito ao comando 

normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/1992, bastando a demonstração do fumus 

boni iuris, consistente em indícios de atos ímprobos.

Confi ra-se o precedente fi rmado nos termos do art. 543-C do CPC:

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial repetitivo. Aplicação do 

procedimento previsto no art. 543-C do CPC. Ação civil pública. Improbidade 

administrativa. Cautelar de indisponibilidade dos bens do promovido. Decretação. 

Requisitos. Exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992, quanto ao periculum in mora 

presumido. Matéria pacifi cada pela colenda Primeira Seção.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público 

Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade 

administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade 

de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado 

quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo 

que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de 

Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.319.515-ES, de relatoria do em. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell 

Marques (DJe 21.9.2012), reafi rmou o entendimento consagrado em diversos 

precedentes (Recurso Especial n. 1.256.232-MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 19.9.2013, DJe 26.9.2013; Recurso Especial n. 

1.343.371-AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

18.4.2013, DJe 10.5.2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 

n. 197.901-DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 

28.8.2012, DJe 6.9.2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 

n. 20.853-SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 

21.6.2012, DJe 29.6.2012; e Recurso Especial n. 1.190.846-PI, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, julgado em 16.12.2010, DJe 10.2.2011) de que, “(...) no 
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comando do art. 7º da Lei n. 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade 

dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de 

responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, 

estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo 

determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual ‘os atos 

de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, 

a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 

erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível’. 

O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada 

pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior 

já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade 

patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito 

é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Assim, a 

Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento 

ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de 

comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e 

devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, 

buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do 

periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar 

sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à 

preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, 

bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido”.

4. Note-se que a compreensão acima foi confi rmada pela referida Seção, por 

ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no 

Recurso Especial n. 1.315.092-RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 

7.6.2013.

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de 

Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu 

esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que 

o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma 

peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, 

sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, 

decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes 

indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, 

que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 

8/2008-STJ.

(REsp n. 1.366.721-BA, de minha relatoria, Primeira Seção, julgado em 

26.2.2014, ainda não publicado)

Ainda:
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Administrativo. Ação civil pública por improbidade administrativa. Medida 

cautelar de indisponibilidade de bens. Art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Tutela de 

evidência. Cognição sumária. Periculum in mora. Excepcional presunção. 

Fundamentação necessária. Fumus boni iuris. Necessidade de comprovação. 

Constrição patrimonial proporcional à lesão e ao enriquecimento ilícito 

respectivo. Bens impenhoráveis. Exclusão.

1. Trata-se de recurso especial em que se discute a possibilidade de se decretar 

a indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública por ato de improbidade 

administrativa, nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992, sem a demonstração do 

risco de dano (periculum in mora), ou seja, do perigo de dilapidação do patrimônio 

de bens do acionado.

2. Na busca da garantia da reparação total do dano, a Lei n. 8.429/1992 traz 

em seu bojo medidas cautelares para a garantia da efetividade da execução, que, 

como sabemos, não são exaustivas. Dentre elas, a indisponibilidade de bens, 

prevista no art. 7º do referido diploma legal.

3. As medidas cautelares, em regra, como tutelas emergenciais, exigem, 

para a sua concessão, o cumprimento de dois requisitos: o fumus boni juris 

(plausibilidade do direito alegado) e o periculum in mora (fundado receio de que 

a outra parte, antes do julgamento da lide, cause ao seu direito lesão grave ou de 

difícil reparação).

4. No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da 

LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas 

sim uma tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo 

da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos 

e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade. 

O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da 

redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, § 4º) e da própria Lei de 

Improbidade (art. 7º).

5. A referida medida cautelar constritiva de bens, por ser uma tutela 

sumária fundada em evidência, não possui caráter sancionador nem antecipa 

a culpabilidade do agente, até mesmo em razão da perene reversibilidade do 

provimento judicial que a deferir.

6. Verifi ca-se no comando do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 que a indisponibilidade 

dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de 

responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, 

estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo 

determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual “os atos 

de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a 

perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, 

na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
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7. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada 

pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior 

já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade 

patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito 

é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: 

(REsp n. 1.315.092-RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5.6.2012, DJe 14.6.2012; 

AgRg no AREsp n. 133.243-MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado 

em 15.5.2012, DJe 24.5.2012; MC n. 9.675-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 28.6.2011, DJe 3.8.2011; EDcl no REsp 

n. 1.211.986-MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

24.5.2011, DJe 9.6.2011).

8. A Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, 

ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos 

tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento 

ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato 

ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração 

do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar 

sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à 

preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, 

bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido.

9. A decretação da indisponibilidade de bens, apesar da excepcionalidade 

legal expressa da desnecessidade da demonstração do risco de dilapidação 

do patrimônio, não é uma medida de adoção automática, devendo ser 

adequadamente fundamentada pelo magistrado, sob pena de nulidade (art. 93, 

IX, da Constituição Federal), sobretudo por se tratar de constrição patrimonial.

10. Oportuno notar que é pacífi co nesta Corte Superior entendimento segundo 

o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em 

ação de improbidade administrativa de modo sufi ciente a garantir o integral 

ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, 

o valor de possível multa civil como sanção autônoma.

11. Deixe-se claro, entretanto, que ao juiz responsável pela condução do 

processo cabe guardar atenção, entre outros, aos preceitos legais que resguardam 

certas espécies patrimoniais contra a indisponibilidade, mediante atuação 

processual dos interessados - a quem caberá, p. ex., fazer prova que determinadas 

quantias estão destinadas a seu mínimo existencial.

12. A constrição patrimonial deve alcançar o valor da totalidade da lesão ao 

erário, bem como sua repercussão no enriquecimento ilícito do agente, decorrente 

do ato de improbidade que se imputa, excluídos os bens impenhoráveis assim 

defi nidos por lei, salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos 

também com produto da empreitada ímproba, resguardado, como já dito , o 

essencial para sua subsistência.
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13. Na espécie, o Ministério Público Federal quantifi ca inicialmente o prejuízo 

total ao erário na esfera de, aproximadamente, R$ 15.000.000,00 (quinze milhões 

de reais), sendo o ora recorrente responsabilizado solidariamente aos demais 

agentes no valor de R$ 5.250.000,00 (cinco milhões e duzentos e cinquenta 

mil reais). Esta é, portanto, a quantia a ser levada em conta na decretação de 

indisponibilidade dos bens, não esquecendo o valor do pedido de condenação 

em multa civil, se houver (vedação ao excesso de cautela).

14. Assim, como a medida cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na 

LIA, trata de uma tutela de evidência, basta a comprovação da verossimilhança 

das alegações, pois, como visto, pela própria natureza do bem protegido, o 

legislador dispensou o requisito do perigo da demora. No presente caso, o 

Tribunal a quo concluiu pela existência do fumus boni iuris, uma vez que o acervo 

probatório que instruiu a petição inicial demonstrou fortes indícios da ilicitude 

das licitações, que foram suspostamente realizadas de forma fraudulenta. Ora, 

estando presente o fumus boni juris, como constatado pela Corte de origem, e 

sendo dispensada a demonstração do risco de dano (periculum in mora), que é 

presumido pela norma, em razão da gravidade do ato e a necessidade de garantir 

o ressarcimento do patrimônio público, conclui-se pela legalidade da decretação 

da indisponibilidade dos bens.

15. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.319.515-ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21.9.2012)

Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 44.019-PB 

(2013/0338417-6)

Relator: Ministro Humberto Martins

Recorrente: Cristiano Simonaci da Fonseca

Advogados: Francisco de Andrade Carneiro Neto e outro(s)

     Joelna da Silva Figueiredo
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Recorrido: Estado da Paraíba

Procurador: Alexandre Magnus F Freire e outro(s)

EMENTA

Constitucional. Administrativo. Processual Civil. Servidor público 

estadual. Temporário. Necessidade de concurso público. Situação que 

não se convola lícita com o tempo. Art. 37, II da Constituição Federal. 

Ausência de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido 

processo legal. Direito líquido e certo inexistente. Precedentes.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no 

qual foi denegada a segurança ao pleito mandamental de incorporação 

no serviço público estadual de temporário que havia sido dispensado. 

É alegado que o decurso temporal e a observância à segurança jurídica 

deveriam garantir a manutenção do prestador de serviço.

2. As contratações temporárias de servidores, após o advento 

do regime constitucional de 1988, mesmo que continuadas ao longo 

de muitos anos, não são hábeis para elidir a necessidade de concurso 

público, tal como está exigido pelo art. 37, II, da Constituição Federal. 

Precedentes: RMS n. 41.684-PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 7.2.2014; e AgRg no RMS n. 36.668-PB, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.3.2012.

3. Não há falar em ofensa ao devido processo legal, já que a 

documentação dos autos evidencia que a relação laboral em questão 

possuía natureza precária.

Recurso ordinário improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça “A 

Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do 

voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Herman Benjamin, 

Og Fernandes, Mauro Campbell Marques (Presidente) e Assusete Magalhães 

votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 10 de junho de 2014 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 24.6.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de recurso ordinário em 

mandado de segurança interposto por Cristiano Simonaci da Fonseca, com 

fundamento no art. 105, inciso II, alínea b, da Constituição Federal, contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado (fl . 251, 

e-STJ):

Constitucional e Administrativo. Preliminar de ilegitimidade passiva. Autoridade 

coatora que não possui poderes para cumprir eventual decisão de concessão da 

ordem. Exclusão do polo passivo. Acolhimento. Servidor público. Contratação 

temporária. Excepcionalidade. Impossibilidade de vínculo definitivo com a 

Administração. Inteligência do art. 37, incisos II e IX da CF/1988. Precedentes do STF e 

STJ. Denegação da segurança.

Nas razões do recurso ordinário, o recorrente defende que teria a sua 

incorporação defi nitiva como servidor público, uma vez que teria laborado 

como agente penitenciário, por mais de cinco anos anos, com base em contratos 

temporários. Alega que a sua exclusão do âmbito do serviço público ofenderia o 

princípio da segurança jurídica. Ainda, que a sua incorporação teria se efetivado 

em razão do quinquênio. Por fi m, alega violação ao devido processo legal (fl s. 

260-277, e-STJ).

Contrarrazões nas quais se alega que o pleito mandamental não pode ser 

provido, pois afrontaria o art. 37, II, da Constituição Federal, uma vez que o 

temporário estaria sendo incorporado ao serviço público sem realizar o devido 

concurso. Alega, ainda, que a extinção do contrato temporário foi lícita e 

possível no caso. (fl s. 288-294, e-STJ).

Parecer do Ministério Público Federal que opina no sentido do não 

provimento do recurso ordinário, nos termos da seguinte ementa (fl s. 310-311, 

e-STJ):

Administrativo e Processual Civil. Mandado de segurança impetrado por 

servidor público, admitido temporariamente pelo Estado da Paraíba, para 
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exercer a função de Agente Penitenciário, sendo dispensado sem justa causa, 

após sucessivas prorrogações contratuais. Alegada violação aos princípios do 

devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica. 

Segurança denegada. Correta aplicação do direito. Ausência de direito líquido e 

certo. Recorrente admitido pelo Estado da Paraíba mediante contrato temporário, 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Não 

obstante as sucessivas prorrogações contratuais, em completa desvirtuação ao 

permissivo constitucional da contratação sem concurso público, certo é que 

o vínculo estabelecido nesses moldes não perde o seu caráter essencialmente 

precário, não havendo falar em direito à estabilidade no cargo e à reintegração, 

como pretende o Recorrente, porque tais direitos são conferidos apenas aos 

servidores efetivos, admitidos mediante concurso público, nos termos do artigo 

37, inciso II, da CF. Precedente dessa Colenda Corte em hipótese idêntica à dos 

autos. Recurso que não deve ser provido.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Deve ser negado provimento 

ao recurso ordinário.

Os autos informam que o recorrente detinha contrato temporário de 

trabalho junto ao Estado da Paraíba por meio do qual laborava em função de 

agente penitenciário. O contrato datava de 1º.9.2002 e foi extinto em 31.7.2012, 

como consta de declaração juntada aos autos (fl . 79, e-STJ).

Conforme está consignado no acórdão recorrido, as contratações 

temporárias, mesmo que continuadas ao longo de muitos anos, não são hábeis 

para elidir a necessidade de concurso público, tal como está exigido pelo art. 37, 

II da Constituição Federal. Transcrevo o decisum:

Esta hipótese de contratação - como base no art. 37, IX - é regra excepcional 

que deve obedecer a requisitos específi cos sob pena de se mostrar uma burla à 

obrigatoriedade dos concursos públicos. De fato, a declaração do impetrante de 

que que prestava serviços desde 1992 é, sem dúvida, um desvio do permissivo 

constitucional da contratação sem concurso, com a finalidade de atender 

necessidade permanente - e não temporária - porquanto o impetrante vem 

sendo mantido há mais de 18 anos sob uma contratação cuja característica é a 

excepcionalidade.

Ora, como bem indica o Parquet federal (fl s. 312-313, e-STJ):
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Não há direito líquido e certo a ser amparado na hipótese dos autos, uma 

vez que o Recorrente foi admitido pelo Estado da Paraíba mediante contrato 

temporário, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público.

Não obstante as sucessivas prorrogações contratuais, em completa 

desvirtuação ao permissivo constitucional da contratação sem concurso público, 

certo é que o vínculo estabelecido nesses moldes não perde o seu caráter 

essencialmente precário, não havendo falar em estabilidade no cargo e direito 

à reintegração, como pretende o Recorrente, porque tais direitos são conferidos 

apenas aos servidores públicos efetivos, admitidos mediante concurso público, 

nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Por fi m, não há falar em violação ao devido processo legal, uma vez que 

a documentação dos autos evidencia que a relação laboral em questão possuía 

natureza precária.

A Segunda Turma já examinou situações idênticas e frisou que não é 

possível.

Transcrevo o precedente:

Constitucional e Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Agentes penitenciários em regime temporário Ausência de direito líquido e certo 

à efetivação no cargo, a despeito da prorrogação dos contratos por prazo superior 

a dez anos.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê as formas de ingresso definitivo 

no serviço público dispondo, em seu art. 37, II, que “a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

2. Como exceção à essa regra, prevê, no inciso IX do mesmo preceito, que “a 

lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público”.

3. Hipótese em que os impetrantes tinham pleno conhecimento da situação 

na qual estavam inseridos durante todo o período em que permaneceram no 

serviço público, ou seja, de que seu vínculo com a Administração tinha caráter 

meramente temporário.

4. A dispensa dos agentes penitenciários contratados temporariamente 

prescinde de processo administrativo. Não há, no caso, um ato concreto a permitir 

a convalidação dos seus efeitos em razão do decurso do tempo.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
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(RMS n. 41.684-PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

17.12.2013, DJe 7.2.2014.)

Administrativo. Servidor temporário estadual. Art. 37, IX, da Constituição 

Federal. Analogia com a Lei n. 8.745/1993. Pretensão de estabilidade. Inexistente. 

Precedentes. Ausência de direito líquido e certo.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que negou o pleito 

de retorno ao contrato temporário de prestação de serviços de recorrente que 

havia sido indicado para cargos em comissão na Administração Pública Estadual.

2. O Tribunal de origem consignou que inexiste diploma específi co no Estado a 

reger os servidores temporários e decidiu a controvérsia por interpretação do art. 

37, IX, da Constituição Federal, bem como por analogia à Lei n. 8.745/1993.

3. Está comprovado que a relação jurídica existente entre o recorrente e a 

Administração Pública Estadual era baseada em contrato, fi rmado inicialmente 

em 1999, e que evidenciava o caráter temporário e precário; caracterizado o 

vínculo contratual como precário, não há falar em estabilidade, porquanto 

não houve concurso público. Precedentes: RMS n. 32.025-PA, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.11.2010; RMS n. 28.541-PA, Rel. Min. 

Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 21.6.2010; RMS n. 29.462-PA, Rel. Min. Felix Fischer, 

Quinta Turma, DJe 14.9.2009.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS n. 36.668-PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 15.3.2012, DJe 23.3.2012.)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É como penso. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.264.963-PE (2011/0147674-3)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Severino Claudino Gomes e cônjuge

Advogado: Marco Túlio Caraciolo Albuquerque e outro(s)

Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Advogado: Procuradoria-Geral Federal - PGF
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EMENTA

Recurso especial. Ação cautelar inominada. Efeito suspensivo. 

Ação rescisória. Excepcionalidade. Fumus boni iuris e periculum in 

mora. Confi guração. Procedência.

1. É possível que se confi ra, excepcionalmente, efeito suspensivo 

a ação rescisória quando presentes os requisitos do fumus boni iuris 

e periculum in mora, consubstanciados na possibilidade de prejuízo 

irreversível a uma das partes caso executado imediatamente o julgado, 

e na probabilidade de êxito do pedido de rescisão, o que se vislumbra 

no caso em comento.

2. Hipótese em que, embora requerida a denunciação à lide dos 

adquirentes originários do imóvel sob litígio, estes não foram citados, 

não integrando a ação que acabou por anular o título de propriedade 

obtido através da ação de usucapião, na qual fi guraram como autores.

3. Para que se pleiteie a desconstituição da coisa julgada, 

direito constitucionalmente assegurado e característica do exercício 

jurisdicional, faz-se necessário observar os limites subjetivos 

abrangidos pela decisão que se pretende rescindir, devendo-se, por 

isso mesmo, promover-se a integração da lide com todos aqueles 

que participaram validamente da formação do título acobertado pelo 

manto da defi nitividade.

4. Recurso especial provido para reformar o acórdão de origem 

e julgar procedente a ação cautelar inominada lá intentada, para o fi m 

de suspender a execução da sentença rescindenda até o julgamento da 

Ação Rescisória n. 4.199-PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. 

Ministro-Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques (Presidente), 

Assusete Magalhães, Humberto Martins e Herman Benjamin votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Gustavo Nunes de Pinho, pela parte recorrente: Severino Claudino 

Gomes
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Dr(a). Davi Monteiro Diniz, pela parte recorrida: Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS

Brasília (DF), 1º de abril de 2014 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 23.4.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso especial interposto 

por Severino Claudino Gomes e cônjuge, com fulcro nas alíneas a e c do 

permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Federal da 5ª Região, 

assim ementado (e-STJ, fl . 107):

Ação cautelar incidental em ação rescisória com fundamentação em falta de 

citação de litisconsorte. Denunciação sucessiva da lide. Não obrigatoriedade. 

Ausência da alegada fumaça do bom direito.

- Cuida a hipótese de ação Cautelar incidental em ação rescisória, visando 

suspender a execução de decisão que anulou registro de sentença de usucapião 

de bem público.

- No caso, o requerente não tem interesse na citação do espólio, posto que 

nenhum benefício lhe advirá acaso se dê a intervenção do mesmo na demanda, 

já que o seu possível direito indenizatório, pela evicção da coisa alienada, está 

resguardado pela regular participação no feito do particular que lhe alienou o 

imóvel tido como de propriedade do INSS.

- Inexistência de interesse processual, pois a propositura da ação em questão 

não resultará em prestação jurisdicional útil à parte demandante.

- Ausência da alegada fumaça do bom direito.

- Improcedência da ação cautelar.

Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária Anulatória de Registro de 

Sentença, Cumulada com Reivindicatória de Domínio, n. 93.0003703-0, julgada 

procedente pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, 

para anular o registro de sentença prolatada na Ação de Usucapião n. 9.606/76, 

e reconhecer o direito do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sobre o 

imóvel de propriedade dos ora recorrentes.
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Inconformados com tal determinação, os recorrentes ingressaram com 

Ação Rescisória na Corte de origem, sustentando, em síntese, que o julgado 

ofendeu o art. 70, inc. I, do CPC, por não ter sido citado o adquirente originário 

do imóvel da reivindicação, mesmo tal providência sendo requerida pelos 

recorrentes, além de se sustentar ofensa a coisa julgada, na medida em que o 

imóvel reivindicado foi originariamente adquirido por sentença prolatada em 

ação de usucapião, acobertada pelo manto da defi nitividade.

Com vistas a suspender a execução da decisão rescindenda, foi movida ação 

cautelar incidental, julgada improcedente pela Corte local.

Daí o presente recurso, em que se aponta violação dos arts. 70, 72 e 535 do 

Código de Processo Civil.

Alegam os recorrentes que o julgado a ser rescindido foi proferido em 

processo no qual se promoveu a denunciação à lide dos alienantes precedentes, 

tendo por último sido denunciado o espólio de Arnaldo Ferreira de Figueiredo, 

adquirente originário do imóvel por força de ação de usucapião transitada em 

julgado, sem que tenha ocorrido sua citação.

Enfatiza que o fato de os recorrentes não terem direito de regresso contra 

o denunciado não citado não caracteriza a falta de interesse de agir, pois o que 

se pretende, em primeiro plano, é a manutenção da posse e da propriedade do 

imóvel e não eventual indenização.

Acrescentam mostrar-se necessária, na hipótese, a citação da cadeia de 

proprietários, para que seja garantido ao possuidor de boa-fé não só o direito de 

regresso, mas sim a mais ampla defesa que possibilite o resguardo da posse, com 

os esclarecimentos devidos pelos antigos proprietários, especialmente daquele 

que adquiriu a propriedade originariamente, por força de sentença de usucapião 

transitada em julgado.

Buscam, portanto, a suspensão do cumprimento do julgado cuja ação 

rescisória combate, para manter a posse do imóvel objeto de litígio.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não 

provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Depreende-se dos autos que os 

ora recorrentes adquiriram a propriedade do imóvel objeto de litígio de Antônio 
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Carlos Cavendish e Maria Margarida Henriques da Costa Lima. Estes, por sua 

vez, adquiriram o bem de Arnaldo Ferreira de Figueiredo, o qual havia adquirido 

originariamente a propriedade do imóvel por meio de ação de usucapião.

O feito de que se cuida teve por fi m a anulação da sentença que reconhecera 

o usucapião, fi gurando como réus os recorrentes - Severino Claudino Gomes e 

Hetty Bezerra Gomes - e, ainda, como litisconsortes passivos, Antônio Carlos 

Cavendish e Maria Margarida Henriques da Costa Lima, sem que fosse citado 

o primeiro adquirente, Arnaldo Ferreira de Figueiredo. O pedido foi julgado 

procedente para reconhecer em favor do INSS a titularidade do domínio sobre 

o imóvel mencionado.

Irresignados, os recorrentes ingressaram com ação rescisória (pendente de 

julgamento no Tribunal Federal), com vistas a desconstituir o referido julgado, 

bem como com ação cautelar inominada, em que se pretende atribuir efeito 

suspensivo à mencionada ação rescisória, evitando o cumprimento da sentença 

proferida na ação anulatória.

Ao analisar a ação cautelar, o Tribunal de origem reputou-a improcedente, 

entendendo não estar confi gurada a alegada fumaça do bom direito, nos termos 

da seguinte fundamentação (e-STJ, fl s. 96-98):

A irresignação dos requerentes baseia-se no fato do espólio de Arnaldo Ferreira 

de Figueiredo (antigo proprietário do imóvel) não ter sido citado para acompanhar a 

demanda apesar de denunciado à lide.

Tendo em vista que os demandantes não acostaram aos presentes autos nenhum 

documento que permitisse a compreensão da controvérsia, busquei compulsar os 

autos da Ação Rescisória n. 4.199-PE, ação principal da qual esta cautelar é incidental.

Observei que os demandantes não adquiriram o imóvel em questão do espólio de 

Arnaldo Ferreira de Figueiredo, mas de Antônio Carlos Cavendish e Maria Margarida 

Henriques da Costa Lima, os quais foram devidamente citados e participaram 

efetivamente da demanda, resguardando os direitos provenientes da evicção.

Assim, entendo ausente o interesse processual, pois a propositura da ação em 

questão não resultará em prestação jurisdicional útil à parte demandante. Explico:

A denunciação à lide visa apenas resguardar o direito do denunciante de ser 

indenizado do prejuízo decorrente da perda da coisa alienada, pelo alienante, nos 

próprios autos em que a coisa é demandada por terceiros e no caso, tendo sido o 

alienante devidamente citado, o direito dos requerentes encontra-se devidamente 

resguardado.

A citação do espólio apenas benefi ciaria o particular alienante (Antônio Carlos 

Cavendish Moreira e Maria Margarida Henriques da Costa Lima), vez que foram eles 
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que adquiriram o imóvel do espólio de Arnaldo Ferreira de Figueiredo. Desse modo 

só eles detém o interesse processual em questionar a possível nulidade da sentença 

proferida em sede de 1º grau pela ausência desta citação.

Ademais, a sentença facultou, inclusive, que os réus ora requerentes, 

pleiteassem a indenização decorrente da evicção na decisão rescindenda, 

conforme se depreende do excerto abaixo transcrito:

Fica facultado aos réus Severino Claudino Gomes e Hetty Bezerra Gomes 

buscarem a reparação pelos danos junto aos litisconsortes passivos Antônio 

Carlos Cavendish Moreira e Maria Margarida Henriques da Costa Lima. Estes 

também poderão pleitear a dita reparação junto ao Espólio de Arnaldo 

Ferreira de Figueiredo, devendo, no entanto, ajuizarem outra ação, já que o 

mesmo não integrou a relação jurídico-processual, pois não foi citado.

Por oportuno, transcrevo trecho do judicioso parecer do Douto Representante 

do Ministério Público Federal, vejamos:

O Código de Processo Civil prevê a obrigatoriedade da denunciação da 

lide no caso disposto no inciso I do art. 70, qual seja, do alienante, quando 

o adquirente a título oneroso sofre reivindicação da coisa por parte de 

terceiro.

A inclusão pelo legislador ordinário da denunciação à lide entre as 

formas de intervenção de terceiros foi norteada pelo princípio da economia 

processual, ou seja, economia de tempo de recursos, permitindo-se que 

duas pretensões de partes diferentes sejam decididas numa mesma 

sentença.

O caso em comento, porém, versa sobre denunciação da denunciação, 

ou melhor, denunciação sucessiva, a qual, justamente em função do 

princípio da economia processual, não necessariamente deve ser acatada 

pelo juiz, já que este detém a faculdade de deferi-la ou não, sob pena de se 

pôr em risco exatamente o que se visa a proteger, a celeridade da prestação 

jurisdicional.

O autor não tem interesse na citação do espólio, posto que nenhum 

benefício lhe advirá acaso se dê a intervenção do mesmo na demanda, já 

que o seu possível direito indenizatório, pela evicção da coisa alienada, 

está resguardado pela regular participação no feito do particular que lhe 

alienou o imóvel tido como de propriedade do INSS.

Injustifi cável, pois, será a anulação do processo por tal motivo, dada a 

inexistência de prejuízo a parte e, portanto, de legítimo interesse de obter 

tal decretação.
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Com essas considerações, julgo improcedente a presente ação cautelar, por 

ausência da alegada fumaça do bom direito.

É como voto.

É certo que, via de regra, não se mostra cabível medida cautelar para fi ns de 

suspender a execução de sentença defi nitiva, objeto de ação rescisória, pois, nos 

termos do art. 489 do CPC, a execução da decisão rescindenda não pode sofrer 

exceção de qualquer ordem, sob pena de se mitigar o princípio da coisa julgada.

Todavia, em casos excepcionais, vem-se admitindo a atribuição do 

mencionado efeito suspensivo, em sede cautelar, condicionada à presença 

concomitante dos requisitos autorizadores da medida extrema, que se traduzem 

no fumus boni iuris e no periculum in mora, os quais entendo confi gurados na 

espécie.

Isso porque não creio que o núcleo da questão aqui envolvida esteja 

relacionado tão somente ao resguardo de eventual direito a indenização pelos 

recorrentes. Com efeito, conforme já explicitado, a sentença que se visa rescindir 

foi proferida em ação anulatória, na qual se discutia a legitimidade do título de 

propriedade adquirido originariamente através de usucapião.

Assim, ao menos em principio, parece-me razoável que os autores da ação 

de usucapião fi gurassem no polo passivo da aludida ação anulatória - o que foi 

expressamente requerido pelos ora recorrentes - já que possibilitaria a oposição 

de eventuais óbices de defesa, inacessíveis aos adquirentes posteriores do imóvel.

De outro norte, para que ocorra a desconstituição da coisa julgada, deve-

se respeitar os limites subjetivos desta, devendo integrar a lide aqueles que 

participaram validamente da formação do título acobertado pelo manto da 

defi nitividade, como no caso em comento.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente:

Processual Civil. Ação anulatória. Usucapião. Nulidade da citação. Legitimidade 

do espólio do proprietário do bem usucapiendo. Morte de um dos réus. 

Suspensão. Nulidade não-decretada. Limites subjetivos da coisa julgada. Ausência 

de ofensa ao art. 471 do CPC.

1. Na ação anulatória em que se visa a desconstituir processo de usucapião, é de 

admitir-se a legitimidade ativa do espólio, representado pela companheira do de 

cujus, no exercício da inventariança, mormente quando a única suposta herdeira 

conhecida era fi lha menor do falecido e da inventariante. Nesse caso, a observância 

literal do § 1º do art. 12 do CPC mostrar-se-ia absolutamente inócua, tendo em vista 
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que a inventariante que ora representa o espólio também seria a representante legal 

da herdeira, caso fosse a ação ajuizada pelo sucessor hereditário do falecido.

2. No que concerne à anulação dos atos processuais praticados depois da morte 

de um dos réus, é bem verdade que esta Corte possui consolidada jurisprudência 

acerca do tema, no sentido de que o processo se suspende imediatamente, 

mesmo que a comunicação ao juízo ocorra em momento posterior (EREsp. n. 

270.191-SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, julgado em 

4.8.2004, DJ 20.9.2004). Porém, no caso em exame, “durante todo o iter processual 

a esposa do falecido atuou na defesa dos interesses e direitos referentes ao 

imóvel, não fornecendo a informação do óbito do réu (...)”. Somente em sede 

de apelação a morte do requerido foi noticiada, já no ano de 2002 e depois de 

praticados vários atos processuais pela viúva em benefício do casal. Assim, as 

premissas fáticas fi rmadas pelo acórdão dão conta de que foi a própria viúva que 

deu causa à alegada nulidade, circunstância que impede a decretação por força 

do que dispõe o art. 243 do CPC.

3. Ademais, não se mostra viável, tampouco consentânea à finalidade 

instrumental e satisfativa do processo, a sua anulação a partir da alegação de 

terceiros estranhos ao falecido, cuja ausência de prejuízo é evidente. O princípio 

norteador das nulidades processuais é aquele haurido do direito francês, segundo 

o qual não há de ser declarada qualquer nulidade se ausente efetivo prejuízo (pas 

de nullité sans grief).

4. A coisa julgada deve ser analisada também pela ótica de seu alcance subjetivo, o 

que vale dizer que a imutabilidade da sentença, contra a qual não caiba mais recurso, 

não alcança terceiros que não participaram validamente da formação do título, 

como no caso. Nesse passo, é plenamente cabível o ajuizamento da ação anulatória 

a que alude o art. 486 do CPC com o escopo de anular processo de usucapião no qual 

não foi realizada citação válida do proprietário do imóvel, correndo todo o processo 

à sua revelia.

5. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp n. 725.456-PR, Relator o 

Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 14.10.2010)

Logo, com base nas considerações acima, vislumbro plausibilidade no 

direito vindicado, na medida em que o interesse dos recorrentes, pelo que se 

verifi ca em juízo perfunctório, não se encontra limitado à busca por indenização 

contra os alienantes diretos, mas à própria manutenção da posse do imóvel.

De outro lado, reputo presente também o periculum in mora, diante da 

iminência da determinação de desocupação do bem, o que dispensa outras 

considerações acerca do prejuízo que os recorrentes podem vir a sofrer. 

Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso especial para reformar 

o acórdão de origem e julgar procedente a ação cautelar inominada lá intentada, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

154

para o fi m de suspender a execução da sentença rescindenda até o julgamento da 

Ação Rescisória n. 4.199-PE.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Sr. Presidente, li atentamente o voto 

do eminente Ministro Relator que foi disponibilizado com antecedência, e 

estou absolutamente de acordo com S. Exa.

A natureza da relação jurídica que se controverte, em seu caráter processual, 

notadamente à luz do art. 47 do CPC, seja na ação originária, seja na ação 

rescisória, demonstra a fumaça do bom direito nesta ação cautelar. E o perigo da 

demora é evidente, pois há iminência da desocupação do imóvel.

Acompanho o voto de S. Exa., o Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.385.582-RS (2013/0155565-5)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Iria de Souza Pinto

Advogado: Guilherme Arteiro Pretto e outro(s)

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

Interessado: Edmilson Ribeiro Franco

Interessado: Odete da Silva Franco

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública. 

Improbidade. Medida liminar inaudita altera pars. Poder geral de 

cautela (art. 804 CPC). Exceção ao art. 17, § 7º, da LIA. Tutela 

específi ca de caráter não exclusivamente sancionatório. Viabilidade.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. O recurso traz a exame controvérsia sobre a possibilidade 

de conceder liminar concedida inaudita altera pars em ação de 
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improbidade administrativa. Consta do acórdão recorrido que o juízo 

de primeiro grau, antes mesmo de expedir a notifi cação para defesa 

prévia, determinou, liminarmente, a proibição de a demandada receber 

verbas do Poder Público e com ele contratar ou auferir benefícios ou 

incentivos fi scais e creditícios, direta ou indiretamente.

PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

2. A estreita via do Recurso Especial não comporta o exame 

dos pressupostos autorizadores das tutelas de urgência concedidas 

pela primeira instância, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7-STJ. 

Precedentes (AgRg no AREsp n. 350.694-RS, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.9.2013).

DEFESA PRÉVIA

3. Embora o art. 17, § 7º da LIA estabeleça, como regra, a prévia 

notifi cação do acusado para se manifestar sobre a ação de improbidade, 

pode o magistrado, excepcionalmente, conceder a medida liminar 

sempre que verifi car que a observância daquele procedimento legal 

poderá tornar inefi caz a tutela de urgência pretendida. Poder geral 

de cautela. Inteligência do art. 804 do CPC e dos arts. 12 e 21 da Lei 

n. 7.347/1985 c.c. o art. 84, § 3º, da Lei n. 8.078/1990. Precedente 

dos EDcl Ag n. 1.179.873-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 

12.3.2010, e do REsp n. 880.427-MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, DJe 4.12.2008.

4. Nesse ponto, o entendimento adotado pelo aresto recorrido 

não destoou da orientação vigente no Superior Tribunal de Justiça, 

de modo que incide na espécie o enunciado da Súmula n. 83-

STJ, aplicável mesmo às hipóteses recursais do art. 105, III, a, da 

Constituição Federal.

PROVIDÊNCIAS CAUTELARES

5. Ressalvadas as medidas de natureza exclusivamente 

sancionatória – por exemplo, a multa civil, a perda da função pública 

e a suspensão dos direitos políticos – pode o magistrado, a qualquer 

tempo, adotar a tutela necessária para fazer cessar ou extirpar a 

atividade nociva, consoante disciplinam os arts. 461, § 5º, e 804 do 

CPC, 11 da Lei n. 7.347/1985 e 21 da mesma lei combinado com os 
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arts. 83 e 84 do Código de Defesa do Consumidor, que admitem a 

adoção de todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada 

e efetiva tutela dos interesses que a Ação Civil Pública busca proteger.

6. No caso concreto, o acórdão regional revela a gravidade 

dos atos de improbidade, que consistiram na utilização de recursos 

públicos para benefícios particulares ou de familiares, no emprego de 

veículos, materiais e equipamentos públicos em obra particular; no 

uso do trabalho de servidores públicos e de apenados (encaminhados 

para prestação de serviços à comunidade) em obra particular e na 

supressão de prova necessária ao esclarecimento dos fatos. Nesse 

contexto, a liminar concedida pelo juízo de primeiro grau para proibir 

a demandada de receber novas verbas do Poder Público e com ele 

contratar ou receber benefícios ou incentivos fi scais e creditícios 

guarda relação de pertinência e sintonia com o ilícito praticado pela 

ré, sendo evidente o propósito assecuratório de fazer cessar o desvio de 

recursos públicos, nos termos do que autorizado pelos preceitos legais 

anteriormente citados.

7. Recurso Especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: 

“A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do 

voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Mauro Campbell 

Marques (Presidente), Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ-

SE), Eliana Calmon e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 1º de outubro de 2013 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 15.8.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial interposto 

com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República contra 

acórdão assim ementado (fl . 151):
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Agravo de instrumento. Direito público não especificado. Ação civil pública 

por ato de improbidade administrativa. Medida liminar que determina a proibição 

da agravante de receber verbas do poder público, bem como de com ele contratar, 

receber benefícios ou incentivos fi scais e creditícios. Possibilidade no caso concreto. 

Presença da verossimilhança do alegado pelo autor. Imperatividade do princípio da 

moralidade.

Em alguns casos, de forma excepcional, pode o Juízo conceder a medida 

liminar inaudita altera partes, assegurando, imediatamente, o contraditório, como 

ocorreu no caso dos autos, em que não se pode olvidar que os fatos narrados 

pelo Ministério Público são de extrema gravidade e dão conta dos fortes indícios 

da conduta ímproba da recorrente, que envolve a utilização de recursos públicos 

para benefícios particulares ou de familiares; a ausência de critérios objetivos na 

escolha dos benefi ciários em descumprimento à Lei Municipal n. 2.309/2005; a 

utilização de veículos, materiais e equipamentos públicos em obra particular; a 

utilização do trabalho de servidores públicos e de apenados, encaminhados para 

prestação de serviços à comunidade, na execução de obra particular; a supressão 

de prova necessária ao deslinde da questão. Nessa senda, a questão exige uma 

ponderação entre dois valores constitucionais absolutamente importantes, que 

são o da moralidade e o da ampla defesa. No caso concreto, pela existência 

de fortes indícios da conduta ímproba, impera o princípio da moralidade 

administrativa, forte no art. 37, da Constituição Federal.

Agravo de instrumento desprovido, por maioria.

Em suas razões de inconformidade (fl s. 171-202), a recorrente combate 

a decisão impugnada e alega violação ao art. 17, § 7º, da Lei de Improbidade 

Administrativa, sustentando que a) a liminar concedida implica cerceamento de 

defesa e violação ao contraditório prévio estabelecido pela Lei n. 8.429/1992; 

b) não houve dano ao Erário; c) inexiste violação de princípio da administração 

pública; e d) não se verifi ca perigo de demora a justifi car a antecipação das 

penalidades previstas na LIA. Ao fi nal, postulou a antecipação de tutela recursal 

para suspender a decisão impugnada, bem assim sua reforma, no mérito.

É o breve relato.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Na origem, o juízo de 

primeira instância havia deferido liminar inaudita altera pars determinando a 

proibição de a demandada receber verbas do Poder Público e com ele contratar 

ou receber benefícios ou incentivos fi scais e creditícios, direta ou indiretamente, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

158

tendo em vista a gravidade dos fatos apurados na Ação Civil Pública movida 

contra a ora recorrente, que alega violação do art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/1992.

Inúmeros precedentes desta Corte evidenciam a impossibilidade de 

examinar a presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação 

de tutela, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7-STJ, como se vê, por 

amostragem:

Administrativo. Ação civil pública. Indisponibilidade de bens. Possibilidade. 

Requisitos. Art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Periculum in mora abstrato. Tutela 

antecipada. Requisitos. Revisão. Matéria fático-probatória. Súmula n. 7 do STJ. 

Indisponibilidade.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.319.515-ES, Rel. 

p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques fi rmou o entendimento no sentido 

de que “estando presente o fumus boni juris, como constatado pela Corte de 

origem, e sendo dispensada a demonstração do risco de dano (periculum in mora), 

que é presumido pela norma, em razão da gravidade do ato e a necessidade de 

garantir o ressarcimento do patrimônio público, conclui-se pela legalidade da 

decretação da indisponibilidade dos bens.” 2. A iterativa jurisprudência desta 

Corte é no sentido de que, para análise dos critérios adotados pela instância 

ordinária que ensejaram a concessão da liminar ou da antecipação dos efeitos da 

tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios a fi m de aferir a “prova 

inequívoca que convença da verossimilhança da alegação”, nos termos do art. 273 

do CPC, o que não é possível em recurso especial, dado o óbice da Súmula n. 7 

desta Corte.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 350.694-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 18.9.2013)

Desse modo, a estreita via do Recurso Especial não comporta o exame dos 

pressupostos autorizadores da tutela liminar concedida pela primeira instância.

Por outro lado, também não prospera a alegada ofensa ao art. 17, § 7º, da 

Lei de Improbidade Administrativa.

No caso, consta do acórdão recorrido que, antes mesmo de oportunizar 

qualquer manifestação da demandada quanto aos fatos que lhe eram imputados, 

o magistrado determinara a sua proibição de receber verbas do Poder Público e 

com ele contratar ou receber benefícios ou incentivos fi scais e creditícios, direta 

ou indiretamente, medidas essas que constituem sanções previstas no art. 12 da 

Lei n. 8.429/1992 sob capítulo intitulado “Das Penas”.
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É bem verdade que a Lei de Improbidade Administrativa estabelece como 

regra que o magistrado primeiro oportunize ao investigado a defesa prévia para, 

somente após, proceder ao juízo de recebimento da inicial, como está no art. 17, 

§§ 7º, 8º e 9º da Lei de Improbidade Administrativa:

17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério 

Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da 

medida cautelar.

(...)

§  6º A ação será instruída com documentos ou justifi cação que contenham 

indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões 

fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, 

observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 

do Código de Processo Civil.

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a 

notifi cação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser 

instruída com documentos e justifi cações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão 

fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de 

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 

(Incluído pela Medida Provisória n. 2.225-45, de 2001)

Excepcionalmente, todavia, se o magistrado verifi car que a observância 

dos preceitos acima transcritos pode tornar inefi caz a medida liminar, pode 

concedê-la sem a oitiva do réu com base no chamado “poder geral de cautela”, 

assim disciplinado pelo art. 804 do CPC:

Art. 804. É lícito ao juiz conceder liminarmente ou após justifi cação prévia a 

medida cautelar, sem ouvir o réu, quando verifi car que este, sendo citado, poderá 

torná-la inefi caz; caso em que poderá determinar que o requerente preste caução 

real ou fi dejussória de ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer

Semelhantemente, a redação estampada no art. 12 da Lei n. 7.347/1985:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justifi cação prévia, 

em decisão sujeita a agravo. (grifos nossos)

Outra não é a redação dada pelo art. 84, § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, cuja aplicação à Ação Civil Pública de Improbidade é garantida 

pelos vasos comunicantes estabelecidos pelo art. 21 da Lei n. 7.347/1985, nesses 

termos:
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Lei n. 7.347/1985

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 

individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o 

Código de Defesa do Consumidor

Lei n. 8.078/1990

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer 

ou não fazer, o juiz concederá a tutela específi ca da obrigação ou determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justifi cado receio de 

inefi cácia do provimento fi nal, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após 

justifi cação prévia, citado o réu.

A postergação da defesa prévia estampada no art. 17, §§ 7º e 8º da Lei de 

Improbidade Administrativa foi reconhecida no julgamento do EDcl no Ag n. 

1.179.873-PR, assim ementado:

Processual Civil. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 

Princípio da fungibilidade recursal. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Medida cautelar incidental. Indisponibilidade e seqüestro de bens antes do 

recebimento da petição inicial. Possibilidade. Reexame fático-probatório. 

Inviabilidade. Súmula n. 7-STJ.

1. Por inexistir omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada e 

pelo princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os presentes Embargos de 

Declaração como Agravo Regimental.

2. Pode-se determinar a indisponibilidade e seqüestro de bens, para fi ns de 

assegurar o ressarcimento ao Erário, antes do recebimento da petição inicial da 

Ação de Improbidade. Precedente do STJ.

3. O fato de a Lei n. 8.429/1992 prever contraditório prévio ao recebimento da 

petição inicial (art. 17, §§ 7º e 8º) não restringe o cabimento de tais medidas, que têm 

amparo em seus arts. 7º e 16 e no poder geral de cautela do magistrado, passível de 

ser exercido mesmo inaudita altera pars (art. 804 do CPC).

4. A pretensão de discutir a sufi ciência da prova acolhida pelo Tribunal de 

origem demanda revolvimento fático-probatório, impossível em Recurso Especial 

(Súmula n. 7-STJ).

5. Agravo Regimental não provido.

(EDcl no Ag n. 1.179.873-PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 12.3.2010).
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Idêntica foi a solução dada no REsp n. 1.078.640-ES:

Processual Civil. Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Medida cautelar. Indisponibilidade e seqüestro de bens. Requerimento na inicial 

da ação principal. Deferimento de liminar inaudita altera pars antes da notifi cação 

prévia. Possibilidade. Arts. 7º e 16 da Lei n. 8.429/1992.

1. É licita a concessão de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC) em sede 

de medida cautelar preparatória ou incidental, antes do recebimento da Ação Civil 

Pública, para a decretação de indisponibilidade (art. 7º, da Lei n. 8.429/1992) 

e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou 

de terceiro benefi ciado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei n. 8.429/1992), 

porquanto medidas assecuratórias do resultado útil da tutela jurisdicional, qual 

seja, reparação do dano ao erário ou de restituição de bens e valores havidos 

ilicitamente por ato de improbidade. Precedentes do STJ: REsp n. 821.720-DF, DJ 

30.11.2007; REsp n. 206.222-SP, DJ 13.2.2006 e REsp n. 293.797-AC, DJ 11.6.2001.

(REsp n. 880.427-MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.12.2008). 

(grifou-se)

Assim, o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça gaúcho não 

destoou da orientação constante dos precedentes acima, como se vê na parte da 

ementa que ora se transcreve (fl . 151):

“Em alguns casos, de forma excepcional, pode o Juízo conceder a medida liminar 

inaudita altera partes, assegurando, imediatamente, o contraditório, como ocorreu 

no caso dos autos, em que não se pode olvidar que os fatos narrados pelo Ministério 

Público são de extrema gravidade e dão conta dos fortes indícios da conduta 

ímproba da recorrente, que envolve a utilização de recursos públicos para benefícios 

particulares ou de familiares; a ausência de critérios objetivos na escolha dos 

benefi ciários em descumprimento à Lei Municipal n. 2.309/2005; a utilização de 

veículos, materiais e equipamentos públicos em obra particular; a utilização do 

trabalho de servidores públicos e de apenados, encaminhados para prestação 

de serviços à comunidade, na execução de obra particular; a supressão de prova 

necessária ao deslinde da questão. Nessa senda, a questão exige uma ponderação 

entre dois valores constitucionais absolutamente importantes, que são o da 

moralidade e o da ampla defesa. No caso concreto, pela existência de fortes 

indícios da conduta ímproba, impera o princípio da moralidade administrativa, 

forte no art. 37, da Constituição Federal.

Tem incidência na espécie, pois, o enunciado da Súmula n. 83-STJ, 

aplicável mesmo às hipóteses recursais do art. 105, III, a da Constitução Federal, 

conforme os precedentes:
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Processual Civil. Recurso especial. Ofensa ao art. 535 do CPC. Inocorrência. 

Violação aos arts. 131, 165 e 458 do CPC e 236 e 552 do CPC. Aplicação da Súmula 

n. 211 desta Corte Superior. Malversação dos arts. 461, 461-A, 475-I e 632 do CPC. 

Incidência da Súmula n. 83-STJ. Ofensa ao art. 620 do CPC. Aplicação da Súmula 

n. 7-STJ.

(...)

7. No caso, vale asseverar, ainda, que o recorrente não alegou ofensa ao art. 535 

do CPC para chamar a atenção do enfrentamento dos arts. 131, 165 e 458 do CPC 

e 236 e 552 do CPC, tendo se focado em outras alegadas omissões e contradições.

8. Em terceiro lugar, aplica-se a Súmula n. 83 desta Corte Superior no que tange 

à apontada malversação dos arts. 461, 461-A, 475-I e 632 do CPC, uma vez que 

o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífi co no sentido de que, 

atualmente, para o cumprimento de obrigação de fazer, é desnecessária citação 

da parte que deve providenciá-lo.

(...)

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(REsp n. 1.283.425-MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 13.12.2011).

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental. Violação do art. 515 do 

CPC. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF. 

Contribuição sindical rural. Violação do art. 605 da CLT. Requisito formal de 

notificação do contribuinte não-cumprido. Incidência da Súmula n. 83 desta 

Corte.

(...)

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça, corretamente aplicou-se o Enunciado n. 83 da Súmula 

desta Corte - o qual estabelece que não se conhece do recurso especial pela 

divergência, quando a orientação do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido da 

decisão recorrida. Ressalte-se, ainda, que o referido enunciado também se aplica aos 

recursos especiais fundados na alínea a do permissivo constitucional.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no REsp n. 721.403-PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 23.4.2009).

Por outro lado, quanto ao conteúdo da medida liminar propriamente 

aplicada pelo juízo a quo, também não merece censura o acórdão recorrido, já 

que o art. 20 da Lei n. 8.429/1992 reclama o trânsito em julgado apenas para a 

efetivação da perda da função pública e da suspensão dos direitos políticos:
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Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se 

efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Assim, ressalvadas as medidas de natureza exclusivamente sancionatória 

– como, por exemplo, a perda da função pública, a suspensão dos direitos 

políticos e até mesmo a multa civil – pode o magistrado, a qualquer tempo, 

adotar as medidas necessárias para fazer cessar a atividade nociva, considerando 

o princípio da moralidade estampado no art. 37 da Constituição da República.

Ademais, todo o ordenamento jurídico-processual outorga ao magistrado 

amplos poderes para tutelar os interesses que a Ação Civil Pública busca 

proteger. São exemplos dessas medidas o poder geral de cautela assegurado pelo 

art. 804 do CPC e da tutela específi ca disciplinada no art. 461, § 5º do CPC:

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer 

ou não fazer, o juiz concederá a tutela específi ca da obrigação ou, se procedente o 

pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento.

(...)

§ 5º Para a efetivação da tutela específi ca ou a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 

necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento 

de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

De forma mais específi ca, os vasos comunicantes trazidos pelo art. 21 

da Lei da Ação Civil Pública abrem ao julgador o amplo acesso às medidas 

disciplinadas pelo Código de Defesa do Consumidor para a adequada e efi ciente 

tutela da ação de improbidade, ex vi dos arts. 83 e 84 da Lei n. 8.078/1990:

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são 

admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva 

tutela.

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer 

ou não fazer, o juiz concederá a tutela específi ca da obrigação ou determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1º A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível 

se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específi ca ou a obtenção do 

resultado prático correspondente.

§ 2º A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, 

do Código de Processo Civil).
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§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justifi cado receio 

de inefi cácia do provimento fi nal, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou 

após justifi cação prévia, citado o réu.

§ 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao 

réu, independentemente de pedido do autor, se for sufi ciente ou compatível com 

a obrigação, fi xando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e 

apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial.

A própria Lei n. 7.347/1985 traz, em seu art. 11, a possibilidade de o 

magistrado determinar a cessação da atividade nociva:

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer 

ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou 

a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específi ca, ou de cominação 

de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de 

requerimento do autor.

No caso concreto, o acórdão regional dimensiona a gravidade dos atos de 

improbidade nestes termos (fl s. 151 e seguintes):

Nessa perspectiva, não se pode olvidar que os fatos narrados pelo Ministério 

Público são de extrema gravidade e dão conta dos fortes indícios da conduta 

ímproba da recorrente, que envolve a utilização de recursos públicos para benefícios 

particulares ou de familiares; a ausência de critérios objetivos na escolha dos 

beneficiários em descumprimento à Lei Municipal n. 2.309/2005; a utilização de 

veículos, materiais e equipamentos públicos em obra particular; a utilização do 

trabalho de servidores públicos e de apenados encaminhados àquela Secretaria para 

prestação de serviços à comunidade, na execução de obra particular; a supressão de 

prova necessária ao deslinde da questão.

A corroborar com os fatos narrados pelo autor, tem-se vasta documentação 

acostada aos autos, em especial, como bem ressaltado pela decisão a quo, os 

depoimentos de fl s. 133-142 (autos apenso), dos quais destaca-se trecho do que 

depôs o Sr. Gustavo dos Santos Domingues, servidor da Secretaria de Cidadania e 

Assistência Social do Município de Gramado:

(...)

Então, no que atine à manutenção da medida antecipatória de tutela de “proibição 

de receber verbas públicas do Poder Público, bem como de com ele contratar ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente”, tal 
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questão exige uma ponderação entre dois valores constitucionais absolutamente 

importantes, que são o da moralidade e o da ampla defesa. No caso concreto, pela 

existência de fortes indícios da conduta ímproba, parece-me que prevalece o princípio 

da moralidade administrativa. (grifou-se)

Nesse contexto, a liminar concedida pelo juízo de primeiro grau para 

proibir a demandada de receber verbas do Poder Público e com ele contratar ou 

receber benefícios ou incentivos fi scais e creditícios guarda relação de pertinência 

e sintonia com o ilícito praticado pela ré, consistente na ampla utilização, no 

desvio e no mau emprego de recursos públicos em benefício particular e de 

terceiros.

Não se trata de aplicação de tutela sancionatória de forma antecipada, mas 

sim da adoção de medidas tendentes à extirpação da atividade nociva, tal como 

autoriza o art. 11 da Lei n. 7.347/1985.

Assim, não chego a conclusão diversa daquela fi rmada pelo Tribunal de 

origem.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial, nos termos dos 

fundamentos supra.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.436.739-PR (2014/0034967-0)

Relator: Ministro Humberto Martins

Recorrente: Fazenda Nacional

Procurador: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Recorrido: Ivo Briquesi

Advogado: Alexandre Maurios Kuhn

EMENTA

Processo Civil. Tributário. Violação do art. 535 do CPC. 

Inexistência. Execução fi scal. Automóvel de pequeno valor utilizado 
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para transportar portador de necessidades especiais. Dignidade da 

pessoa humana. Impenhorabilidade.

1. Em suma, o acórdão da origem considerou que os o rol 

dos bens impenhoráveis previsto na legislação pátria não poderiam 

ser tratado de modo absoluto. Desse modo, malgrado o bem não 

esteja expressamente elencado no art. 649 do CPC, é indispensável 

à existência digna do executado, ou seja, o interesse meramente 

patrimonial do credor colide com um interesse mais relevante, qual 

seja, a dignidade da pessoa humana.

2. O rol das impenhorabilidades do ordenamento pátrio objetiva 

preservar o mínimo patrimonial necessário à existência digna do 

executado, impondo ao processo executório certos limites. Assim, a 

depender das peculiaridade do caso, as regras de impenhorabilidade 

podem ser ampliadas, de modo a adequar a tutela aos direitos 

fundamentais, como por exemplo: o direito à moradia, à saúde ou 

à dignidade da pessoa humana. Trata-se, portanto, da aplicação 

do princípio da adequação e da necessidade sob o enfoque da 

proporcionalidade.

3. Implícita ou explicitamente, a indicação de que bem é 

absolutamente impenhorável, em regra, pode sofrer mitigação em 

razão do elevado valor do bem. Todavia, essa restrição não pode ser 

levada em considerado, tendo em vista que o automóvel constrito 

possui “pequeno valor.”

4. Tem-se que é adequado e proporcional considerar impenhorável 

bem constrito. Isto porque é utilizado para transportar portador de 

necessidades especiais e possui pequeno valor, razão pela qual deve ser 

mantida a desconstituição de penhora, sob pena de comprometer da 

dignidade humana do devedor.

Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça “A 

Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto 

do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Herman Benjamin, 
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Og Fernandes, Mauro Campbell Marques (Presidente) e Assusete Magalhães 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 27 de março de 2014 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 2.4.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de recurso especial 

interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim 

ementado:

Impenhorabilidade. Art. 649 do CPC. Automóvel.

O rol dos bens impenhoráveis previsto na legislação pátria não pode ser tratado 

de modo absoluto, de modo a afastar bens que, malgrado não estejam previstos 

expressamente no rol do art. 649 do CPC, sejam indispensáveis à existência digna 

do executado. Enquadra-se à norma da impenhorabilidade o automóvel que 

ostenta pequeno valor, consistente no único bem de propriedade do executado, 

e que se faz necessário para o transporte do seu fi lho, portador de necessidades 

especiais, até o ponto em que passa o transporte da APAE. (fl . 266, e-STJ).

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram acolhidos em 

parte, tão somente para fi ns de prequestionamento. (fl s. 272-278, e-STJ).

Sustenta a recorrente, preliminarmente, que o Tribunal a quo violou o 

art. 535 do Código de Processo Civil, pois não se manifestou sobre a matéria 

articulada nos embargos de declaração, em especial, sobre os artigos 591, 612, 

646, 649, 655, 659, todos do CPC.

No mérito, aduz que o acórdão impugnado contrariou os artigos 591, 612, 

646, 655, 659, todos do CPC, pois não há restrição à penhora sobre o veículo, 

ressalvada a hipótese em que o veículo é utilizado para o exercício da profi ssão.

Afi rma que a “decisão ora recorrida, ao conferir interpretação extensiva 

ao artigo 649 do CPC, não observou que, a despeito do princípio da menor 

onerosidade (art. 620 do CPC), a execução deve ser harmonizada com os 

interesses do credor e com a necessidade de se conferir efetividade à jurisdição.” 

(fl . 284, e-STJ).
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Apresentadas contrarrazões, o recorrido pugna pelo não conhecimento do 

recurso especial, porquanto o acórdão regional possui fundamento constitucional. 

(fl . 291-299, e-STJ).

Sobreveio o exame de admissibilidade positivo da instância de origem (fl . 

300, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Na origem, cuida-se de 

agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de 

levantamento de penhora sobre o veículo, em razão da ausência de outro bens 

para quitar a dívida.

A Corte regional deu provimento ao agravo, determinando a 

desconstituição da penhora sobre o veículo de propriedade do executado, 

atenuando a aplicação do artigo 649 do CPC.

Afasto, inicialmente, a preliminar de não conhecimento alegada pela 

parte recorrida, pois a questão foi decidida com base em fundamento 

infraconstitucional.

Observo não haver a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação 

jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende 

da análise do acórdão recorrido.

Desse modo, não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil, nem 

importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter 

examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, 

adotou, entretanto, fundamentação sufi ciente para decidir de modo integral a 

controvérsia posta.

No mérito, a Fazenda Nacional defende que o acórdão impugnado 

contrariou os artigos 591, 612, 646, 655, 659, todos do CPC, pois não há restrição 

à penhora sobre o veículo, além do que o princípio da menor onerosidade deve 

ser harmonizado com os interesses do credor.

Não prospera a pretensão recursal.

O rol dos bens impenhoráveis estão elencados, a priori, no art. 649 do 

Código de Processo Civil, verbis:
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Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à 

execução;

II - os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência 

do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades 

comuns correspondentes a um médio padrão de vida; (Redação dada pela Lei n. 

11.382, de 2006).

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo 

se de elevado valor; (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006).

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos 

de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, 

os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

observado o disposto no § 3º deste artigo; (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 

2006).

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou 

outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão; 

(Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006).

VI - o seguro de vida; (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006).

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem 

penhoradas; (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006).

VIII - a pequena propriedade rural, assim defi nida em lei, desde que trabalhada 

pela família; (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006).

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação 

compulsória em educação, saúde ou assistência social; (Redação dada pela Lei n. 

11.382, de 2006).

X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em 

caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006).

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos, nos termos da lei, por 

partido político. (Incluído pela Lei n. 11.694, de 2008)

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à cobrança do crédito concedido 

para a aquisição do próprio bem. (Incluído pela Lei n. 11.382, de 2006).

§ 2º O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de 

penhora para pagamento de prestação alimentícia. (Incluído pela Lei n. 11.382, 

de 2006).

§ 3º (Vetado). (Incluído pela Lei n. 11.382, de 2006).

Além dos mencionados bens, podemos citar o imóvel residencial do 

executado (art. 1º da Lei n. 8.009/1990).
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Em tese, a penhora que recai sobre veículo automotor seria perfeitamente 

possível. Contudo, é necessário indagar, para o correto deslinde da controvérsia, 

se, no caso, o executado possui alguma proteção do ordenamento jurídico, que 

tornaria o bem impenhorável.

O rol das impenhorabilidades do ordenamento pátrio objetiva preservar 

o mínimo patrimonial necessário a existência digna do executado, impondo ao 

processo executório certos limites. São normas que objetiva a proteção de certos 

direitos fundamentais, como por exemplo: o direito à moradia, à saúde, a função 

social da empresa ou à dignidade da pessoa humana.

Assim, a depender das peculiaridade do caso, as regras de impenhorabilidade 

podem ser ampliadas, de modo a adequar a tutela aos direitos fundamentais. 

Trata-se, portanto, da aplicação do princípio da adequação e da necessidade sob 

o enfoque da proporcionalidade.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart asseveram:

A adequação coloca-se no plano dos valores, querendo significar que o 

meio executivo e a forma de prestação não podem infringir o ordenamento 

jurídico para proporcionar a tutela. A necessidade, por sua vez, tem relação 

com a efetividade do meio de execução e da forma de prestação, isto e, com a 

sua capacidade de realizar na esfera fática - a tutela do direito. É por tal motivo 

que essa última regra se divide em outras duas: a do meio idôneo e a da menor 

restrição possível. O meio de execução e a forma de prestação idôneos são 

aqueles que tem a capacidade de proporcionar faticamente a tutela. Estes, porém, 

embora idôneos a prestação da tutela, devem causar a menor restrição possível 

à esfera jurídica do réu. Quando o meio de execução e a forma de prestação são 

idôneos e, ao mesmo tempo, causam a menor restrição possível, eles devem ser 

considerados os mais idôneos ou os mais suaves para proporcionar a tutela. Ou 

seja, o meio mais idôneo é o meio necessário, resultando da aplicação conjunta 

do meio idôneo e da menor restrição possível. (Curso de Processo Civil. Execução. 

Volume 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 182).

Com efeito, diversos critérios justifi cam as regras de impenhorabilidade, 

sendo que, em meu sentir, o principal é inerente à proteção da dignidade do 

executado. Nesse panorama, Alexandre Freitas Câmara leciona que a atividade 

executiva é limitada pela impenhorabilidade, baseada, em certos momentos, pelo 

proteção de bens jurídicos relevantes, como é o caso da dignidade da pessoa 

humana, verbis:

É evidente que a execução deve ter limites. Estes, porém, são estabelecidos 

pelo princípio da dignidade humana, estabelecido pelo art. 1º, III, da Constituição 
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da República, e sem dúvida o mais relevante de todos os princípios que regem 

o ordenamento jurídico brasileiro. Assim, aquele bem cuja expropriação não 

violará a dignidade do executado deve ser considerado penhorável, mesmo 

que a lei o aponte como absolutamente impenhorável, quando sua apreensão e 

expropriação se revelarem necessárias à preservação de interesse mais relevante. 

(A efi cácia da execução e a efi ciência dos meios executivos: em defesa dos meios 

executivos atípicos e da penhora de bens impenhoráveis. Biblioteca Digital 

Revista Brasileira de Direito Processual - RBDPro, Belo Horizonte, ano 17, n. 68, out. 

2009).

No caso, a penhora foi desconstituída à luz do princípio da dignidade da 

pessoa humana, verbis:

Na hipótese, o automóvel penhorado, além de ostentar pequeno valor, 

consubstancia-se no único bem de propriedade do executado, fazendo-se 

necessário para o transporte do seu fi lho, portador de necessidades especiais, até 

o ponto em que passa o transporte da APAE (fl s. 201).

Ademais, o executado trabalha como auxiliar de lavanderia, no Hotel Cataratas, 

em Foz do Iguaçu, percebendo salário no importe de R$ 1.194,33, donde se infere 

que a alienação do veículo causará prejuízos à existência digna do executado e de 

sua família (mulher, três fi lhos, um neto, uma cunhada, esta também portadora de 

necessidades especiais). (fl . 263-264, e-STJ).

Em suma, o acórdão da origem considerou que o rol dos bens impenhoráveis 

previsto na legislação pátria não poderiam ser tratado de modo absoluto. 

Desse modo, malgrado o bem não esteja expressamente elencado no art. 649 

do CPC, é indispensável à existência digna do executado, ou seja, o interesse 

meramente patrimonial do credor colide com o interesse mais relevante, qual 

seja, a dignidade da pessoa humana.

Registra-se, que, em regra, implícita ou explícita, a indicação de que bem é 

absolutamente impenhorável sofre mitigação em razão do elevado valor do bem. 

Todavia, essa restrição não pode ser levada em considerado, tendo em vista que 

o automóvel constrito possui “pequeno valor.”

Por derradeiro, o art. 620 do Código de Processo Civil deve ser usado 

com sabedoria, achando-se o ponto de equilíbrio – de um lado para não onerar 

demasiadamente o devedor e, por outro, para não prejudicar o interesse legítimo 

do credor em ver satisfeito o seu direito líquido e certo. Assim, inviável sindicar, 

no presente especial, sobre o princípio da menor onerosidade, em razão do óbice 

da Súmula n. 7-STJ.
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Do exposto, tem-se que é adequado e proporcional considerar impenhorável, 

bem de pequeno valor, utilizado para transportar portador de necessidades 

especiais, razão pela qual deve ser mantida a desconstituição de penhora, isso 

porque o acórdão recorrido constatou expressamente o comprometimento da 

dignidade do devedor.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como penso. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.442.343-RS (2014/0057852-6)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Fazenda Nacional

Procurador: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Recorrido: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 

Públicos Municipais de Porto Alegre - COOPERPOA

Advogado: Luiz Eduardo Costa Schmidt e outro(s)

EMENTA

Processual Civil. Tributário. Recurso especial. Ausência de 

violação ao art. 535, CPC. Obrigação tributária acessória. Declaração 

de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF). Art. 57, 

I, da MP n. 2.158/2001. Arts. 4º e 7º da IN/RFB n. 811/2008. Multa 

pelo atraso na entrega da declaração. Cálculo por mês-calendário de 

atraso na entrega.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma 

sufi cientemente fundamentada, não estando obrigada a Corte de 

Origem a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e 

dispositivos legais invocados pelas partes.

2. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira 

(DIMOF), prevista na Instrução Normativa RFB n. 811, de 28 de 
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janeiro de 2008, deve ser apresentada até o último dia útil dos meses 

de fevereiro e agosto em relação ao 2º semestre civil do ano anterior 

(jul/ago/set/out/nov/dez) e ao 1º semestre civil do ano em curso 

(jan/fev/mar/abr/mai/jun), respectivamente, sob pena de multa por 

mês-calendário de atraso, prevista no art. 57, I, da Medida Provisória 

n. 2.158-35, de 2001. Precedentes em casos análogos: REsp n. 

1.216.930-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 1º.3.2011; REsp n. 1.136.705-RS, Primeira Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22.6.2010; REsp n. 1.118.587-

SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 

27.10.2009, DJe 6.11.2009.

3. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, deu provimento ao 

recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).”

A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Humberto Martins 

e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 6 de maio de 2014 (data de julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 12.5.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto com fulcro no permissivo do art. 105, III, a, da Constituição Federal 

de 1988, contra acórdão que ao interpretar o art. 57, I, da Medida Provisória 

n. 2.158-35, de 2001, afi rmou que a multa por descumprimento de obrigação 
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acessória deve ser aplicada uma única vez a cada declaração entregue em atraso 

(e-STJ fl s. 177-183).

Os embargos de declaração restaram rejeitados (e-STJ fl s. 196-199).

Alega a recorrente que houve violação ao art. 535, do CPC; ao art. 57, I, 

da Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001 e ao art. 16, da Lei n. 9.779/1999. 

Afi rma que a multa por descumprimento de obrigação acessória (no caso a não 

entrega da declaração) prevista no citado dispositivo legal deve ser aplicada por 

mês-calendário de atraso e não uma única vez a cada declaração atrasada (e-STJ 

fl s. 204-210).

Sem contrarrazões e-STJ fl s. 216.

Recurso regularmente admitido na origem (e-STJ fl s. 219).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): De início, afasto a 

ocorrência da alegada ofensa ao artigo 535, do CPC. É que o Poder Judiciário 

não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses 

e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido 

fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe quaisquer das 

linhas de argumentação invocadas.

Devidamente prequestionados os dispositivos legais tidos por violados, 

conheço do recurso especial.

Quanto ao mérito, observo que a primeira notificação, de n. 

08.72.09.11.65.64.98 acusou a entrega da Declaração de Informações sobre 

Movimentação Financeira - DIMOF fora do prazo, com a aplicação da multa 

de R$ 5.000,00 por mês-calendário ou fração de atraso. Foi apontada a demora 

de um mês em relação ao segundo semestre do ano de 2009 (‘2/2009’), cujo 

prazo fi nal de entrega seria no dia 26.2.2010, conforme o item 2, ‘Dados da 

Declaração’, na notifi cação anexa.

A segunda notifi cação, de n. 09.22.22.73.70.84.18, acusou a entrega da 

Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira - DIMOF fora do 

prazo, com a aplicação da multa de R$ 35.000,00 por mês-calendário ou fração 

de atraso. Foi apontada a demora de sete meses em relação ao primeiro semestre 
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do ano de 2009 (‘1/2009’), cujo prazo fi nal seria no dia 31.8.2009 conforme o 

item 2, ‘Dados da Declaração’, na notifi cação anexa.

Ambas as notifi cações se estribam na apresentação das respectivas DIMOF 

no dia 19.3.2010, apontando como tardia a entrega das declarações e aplicando 

automaticamente as multas aludidas.

As instâncias de origem reduziram o valor da multa para R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para cada declaração ao argumento de que tanto a letra da IN/

RFB n. 811/2008, quanto a do art. 57, I, da Medida Provisória n. 2.158-35, de 

2001, são ambíguos, devendo ser fi xado o valor na forma que melhor aproveita 

ao contribuinte, segundo o art. 112, do CTN. O julgado da Corte de Origem 

não merece prosperar.

Reza a citada IN/RFB n. 811/2008:

Art. 4º A Dimof deverá ser apresentada, em meio digital, mediante a utilização 

de aplicativo a ser disponibilizado na página da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>:

I - até o último dia útil do mês de fevereiro, contendo as informações relativas ao 

segundo semestre do ano anterior; e

II - até o último dia útil do mês de agosto, contendo as informações relativas ao 

primeiro semestre do ano em curso.

Parágrafo único. Excepcionalmente, em relação ao primeiro semestre de 2008, 

a Dimof poderá ser apresentada até 15 de dezembro de 2008.

[...]

Art. 7º A não apresentação da Dimof ou sua apresentação de forma inexata ou 

incompleta sujeitará a instituição às seguintes penalidades: (Redação dada pela 

Instrução Normativa RFB n. 1.092, de 2 de dezembro de 2010)

I - R$ 50,00 (cinqüenta reais) por grupo de cinco informações inexatas, 

incompletas ou omitidas;

II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração, 

independentemente da sanção prevista no inciso I, na hipótese de atraso na 

entrega da Dimof.

§ 1º As multas de que trata este artigo serão:

I - apuradas considerando o período compreendido entre o dia seguinte 

ao término do prazo fi xado para a entrega da declaração até a data da efetiva 

entrega;

II - majoradas em 100% (cem por cento), na hipótese de lavratura de auto de 

infração.
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§ 2º Na hipótese de que trata o inciso II do § 1º deste artigo, caso a instituição 

não apresente a declaração, serão lavrados autos de infração complementares até 

a sua efetiva entrega.

O art. 57, da Medida Provisória n. 2.158-34/2001 assim estabelece:

Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do 

art. 16 da Lei n. 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:

I - R $ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas 

jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou 

esclarecimentos solicitados;

II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações 

comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de 

terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação 

omitida, inexata ou incompleta.

Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os 

valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por 

cento.

A legislação tributária é clara. A não apresentação da DIMOF até o último 

dia útil do mês gera multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário 

de atraso. Isto signifi ca a aplicação de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) que se acumula com periodicidade mensal (e não a cada 30 dias). A óbvia 

intenção do legislador é a de forçar a entrega da declaração o quanto antes, 

cominando multa que é majorada a cada mês (para cada mês de atraso soma-se 

uma nova multa) e não a de fi xar uma multa para cada conjunto de informações 

não apresentado (para cada semestre uma multa).

Reforça o argumento o fato de que ambas as Turmas de Direito Tributário 

deste STJ tem indicado que, em casos análogos a este, a multa prevista no art. 

57, I, da Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, aplica-se mês a mês. Veja-se:

Tributário. Recurso especial. Obrigação tributária acessória. Declaração 

especial de informações relativas ao controle de papel imune (DIF - Papel Imune). 

Art. 57, I, da MP n. 2.158/2001. Arts. 11 e 12 da IN/SRF n. 71/2001. Multa pelo 

atraso na entrega da declaração. Cálculo por mês-calendário de atraso na entrega.

1. A Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune 

(DIF-Papel Imune), prevista na Instrução Normativa SRF n. 71, de 24 de agosto 

de 2001, deve ser apresentada até o último dia útil dos meses de janeiro, abril, 

julho e outubro, em relação aos trimestres civis imediatamente anteriores (out/

nov/dez - jan/fev/mar - abr/mai/jun - jul/ago/set), sob pena de multa por mês-
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calendário de atraso, prevista no art. 57, I, da Medida Provisória n. 2.158-35, de 

2001. Precedentes: REsp n. 1.136.705-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, julgado em 22.6.2010; REsp n. 1.118.587-SC, Primeira Turma, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, julgado em 27.10.2009, DJe 6.11.2009.

2. Recurso especial conhecido e provido (REsp n. 1.216.930-PR, Segunda 

Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 1º.3.2011).

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Ação anulatória de débito fi scal. 

DIF - Papel Imune. Não apresentação no prazo legal. Penalidades. IN/SRF n. 

71/2007. Art. 57 da Medida Provisória n. 2.158/2001.

1. Trata-se de recursos especiais nos quais se discute a multa pela ausência de 

entrega da declaração “DIF - Papel Imune”, prevista no art. 57 da Medida Provisória 

n. 2.158/2001.

2. A Fazenda Nacional alega que o acórdão recorrido viola o inciso I do art. 57 

da Medida Provisória n. 2.158-34/2001, por entender que a parte contrária deve 

recolher uma multa de R$ 1.500,00 para cada mês que cada declaração deixou de 

ser entregue.

3. A sociedade empresária Top Print Gráfi ca e Arte Ltda alega que o acórdão 

recorrido viola os incisos I e II do art. 57 da Medida Provisória n. 2.158-34/2001, 

por entender que: “como não foram solicitados à recorrente esclarecimentos ou 

informações por parte da então Secretaria da Receita Federal do Brasil, não há 

suporte fático que fundamente a aplicação da multa prevista no inciso I do citado 

artigo 57 ao presente caso”. Argúi que a ausência de entrega da DIF não equivale 

ao ato de não prestar informações solicitadas, mas ao de omitir informação.

4. A legislação de regência estipula que a “DIF - Papel Imune” tem que ser 

apresentada até o último dia útil dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, 

sendo que a multa pela não entrega, no prazo, é de R$ 5.000,00 reais por 

mês-calendário de atraso na entrega de cada declaração. Precedente: REsp n. 

1.118.587-SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 6.11.2009.

5. Nos termos do art. 113, § 3º, do Código Tributário Nacional - CTN, “a 

obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em 

obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.

6. Não é necessário, pois, que o Fisco solicite a entrega da DIF, pois essa 

obrigação decorre expressamente da legislação tributária, que estabelece prazos 

peremptórios para sua observância.

7. A não apresentação da DIF - Papel Imune, nos prazos estipulados pelo art. 

11 da IN/SRF n. 71/2007, enseja a aplicação da penalidade do art. 57, inciso I, da 

Medida Provisória n. 2.158/2001, mês a mês, até a efetiva entrega da declaração.

8. De outro lado, regularmente apresentada a DIF - Papel Imune pelo 

contribuinte, verifi cando-se, posteriormente, a existência de informação omitida, 
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inexata ou incompleta, aplica-se a penalidade do inciso II do art. 57 da Medida 

Provisória n. 2.158/2001.

9. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.

10. Recurso especial da Top Print Gráfi ca e Arte Ltda não provido (REsp n. 

1.136.705-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 

22.6.2010).

Tributário. Recurso especial. Obrigação tributária acessória. IPI. Papel Imune. 

Apresentação de declaração de informações. DIF - Papel Imune. MP n. 2.158/2001, 

art. 57. Decreto n. 4.544/2002, art. 505. IN/SRF n. 71/2001. Multa pelo atraso na 

entrega da declaração. Cálculo por mês-calendário de atraso na entrega.

1. Caso em que se discute a forma do cálculo de multa por descumprimento 

de obrigação tributária acessória, consistente, no caso, na entrega da Declaração 

Especial de Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF- Papel Imune).

2. A legislação de regência estipula que a “DIF - Papel Imune” tem que ser 

apresentada até o último dia útil dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, 

sendo que a multa pela não entrega, no prazo, é de R$ 5.000,00 reais por mês-

calendário, de atraso na entrega de cada declaração.

3. Recurso especial provido (REsp n. 1.118.587-SC, Primeira Turma, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, julgado em 27.10.2009, DJe 6.11.2009).

Como visto, tal me parece ser o posicionamento mais acertado.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso especial.

Inverto a sucumbência, devendo ser fi xada no valor a na forma da sentença 

de primeiro grau.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.447.131-RS (2014/0078163-1)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Bertani Miri e Cia Ltda - Microempresa

Advogado: Francisco Junior Bertani

Recorrido: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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EMENTA

Processual Civil. Tributário. REFIS. Parcelamento. Pessoa 

jurídica optante pelo Simples. Recolhimento com base em 0,3% da 

receita bruta. Possibilidade de exclusão do programa de parcelamento 

se restar demonstrada a sua inefi cácia como forma de quitação do 

débito. Art. 2º, § 4º, II e art. 5º, II, da Lei n. 9.964/2000.

1. É possível a exclusão do Programa de Recuperação Fiscal - 

REFIS, com fulcro no art. 5º, II da Lei n. 9.964/2000 (inadimplência), 

se restar demonstrada a inefi cácia do parcelamento como forma de 

quitação do débito, considerando-se o valor do débito e o valor das 

prestações efetivamente pagas. Situação em que a impossibilidade de 

adimplência há que ser equiparada à inadimplência para efeitos de 

exclusão do dito programa de parcelamento. Precedente específi co 

para o REFIS: REsp n. 1.238.519-PR, Segunda Turma, Rel. Min. 

Eliana Calmon, julgado em 20.8.2013. Precedentes em casos análogos 

fi rmados no âmbito do Programa de Parcelamento Especial - PAES: 

REsp n. 1.187.845-ES, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell, 

DJe 28.10.2010; EDcl no AREsp n. 277.519-DF, Primeira Turma, 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 21.3.2013; REsp n. 

1.321.865-PE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, 

julgado em 26.6.2012; REsp n. 1.237.666-PR, Segunda Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.3.2011; REsp 

n. 1.307.628-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 18.9.2012.

2. A tese da possibilidade de exclusão por parcela irrisória fi rmada 

nos precedentes relativos ao Programa de Parcelamento Especial - 

PAES, instituído pela Lei n. 10.684/2003, “tese da parcela ínfi ma”, é 

perfeitamente aplicável ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, 

posto que compatíveis os fundamentos decisórios.

3. Caso em que o valor do débito originalmente parcelado era 

de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e após dez 

anos de parcelamento aumentou para valor superior a R$ 390.000,00 

(trezentos e noventa mil reais), já que o valor irrisório da parcela, que 

variava entre R$ 30,00 (trinta e cinco reais) e R$ 57,00 (cinquenta e 

sete reais), sequer era sufi ciente para quitar os encargos mensais do 

débito (TJLP) que chegavam a aproximadamente R$ 1.000,00 (mil 
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reais), de modo que o valor devido, acaso seja mantido o parcelamento, 

tenderá a aumentar com o tempo, não havendo previsão para a sua 

quitação, contrariando a teleologia dos programas de parcelamento.

4. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 

recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).”

A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Humberto Martins 

e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 20 de maio de 2014 (data de julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 26.5.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto com fulcro no permissivo do art. 105, III, a, da Constituição Federal 

de 1988, contra acórdão que reconheceu a legalidade da exclusão do REFIS de 

empresa que efetuou o pagamento de parcela em valor irrisório, impossibilitando 

a quitação do débito, consoante a seguinte ementa (e-STJ fl s. 178-182):

Tributário. Lei n. 9.964/2000. REFIS. Exclusão. Cabimento. Parcelas com 

valor irrisório. Inexistência de amortização do débito consolidado. Pagamento 

considerado inexistente. Aplicação do art. 5º, inciso II, da Lei n. 9.964/2000.

Demonstrado que os valores recolhidos pela empresa se mostram irrisórios 

e inaptos para quitar a dívida, perfeitamente aplicável o disposto do artigo 5º, 

inciso II, da Lei n. 9.964/2000, devendo ser considerada inadimplente a empresa, 

autorizando a exclusão da empresa do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS.
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Alega a recorrente que houve violação ao arts. 2º, § 4º e art. 5º, II, ambos 

da Lei n. 9.964/2000. Sustenta que vem se utilizando da alíquota de 0,6% 

sobre o seu faturamento para cálculo do valor devido da parcela a ser recolhida 

ao REFIS. Sendo assim, por se tratar de uma empresa optante pelo Simples 

Nacional, estaria efetuando o recolhimento em dobro do que lhe é exigido por 

lei (0,3%), não havendo que se falar em “pagamento irrisório”. Informa que 

triplicou o seu faturamento da época de sua adesão em relação aos dias de hoje. 

Entende que não há dispositivo legal na legislação do REFIS que imponha a 

exclusão em razão de pagamento de parcela irrisória (e-STJ fl s. 189-199).

Contrarrazões nas e-STJ fl s. 206-212.

Recurso regularmente admitido na origem (e-STJ fl s. 215).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Devidamente 

prequestionados os dispositivos legais tidos por violados, conheço do recurso 

especial.

No caso concreto, Bertani, Miri & Cia Ltda. ajuizou ação ordinária, 

com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, contra a União, objetivando 

sua reinclusão no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, abstendo-se da 

inscrição dos débitos parcelados no Programa sub examine em dívida ativa da 

União, bem como a suspensão de todas as execuções decorrentes da sua exclusão 

do programa e inscrições em órgãos como o CADIN.

A empresa aderiu ao REFIS, previsto na Lei n. 9.964/2000, em 6.4.2000 

e veio honrando com os pagamentos em quantias superiores as 0,3% do 

faturamento. No entanto, foi excluída do parcelamento por intermédio da 

Portaria n. 53 emitida pela Receita Federal de Santo Ângelo-RS, publicada em 

data de 30.7.2012, pelo motivo de inadimplência por três meses consecutivos 

ou seis alternados com relação aos pagamentos do REFIS, tendo em vista 

informação constante na representação da Procuradoria da Fazenda Nacional 

no sentido de que as parcelas pagas o foram em valores irrisórios frente até a 

parcela mensal de juros devida mensalmente, eternizando o parcelamento dos débitos, 

tornando a quitação impossível.

Decerto, muito embora haja precedentes anteriores em sentido contrário, 

dos quais cito para exemplo, quanto ao parcelamento PAES, o AgRg no REsp 
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n. 1.234.779-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado 

em 3.3.2011, o AgRg no REsp n. 1.088.884-PR, Primeira Turma, Rel. Min. 

Luiz Fux, julgado em 22.6.2010 e o REsp n. 1.119.618-RS, Segunda Turma, 

Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 22.9.2009, a posição mais recente desta 

Corte é no sentido de que é possível a exclusão do contribuinte de programas de 

parcelamento se restar demonstrada a inefi cácia do parcelamento como forma 

de quitação do débito, considerando-se o valor do débito e o valor das prestações 

efetivamente pagas. Em tais situações, esta Corte equipara a impossibilidade 

de adimplência à inadimplência para efeitos de exclusão dos programas de 

parcelamento. Os mútiplos precedentes nesse sentido, muito embora tenham 

sido fi rmados no âmbito do Programa de Parcelamento Especial instituído pela 

Lei n. 10.684/2003 - PAES, são também aplicáveis ao Programa de Recuperação 

Fiscal - REFIS, posto que perfeitamente compatíveis os fundamentos decisórios. 

Seguem os precedentes específi cos do PAES:

Processual Civil. Tributário. Mandado de segurança. Ausência de violação ao 

art. 535, CPC. Ausência de prequestionamento. Súmula n. 211-STJ. Exame de 

matéria fática. Súmula n. 7-STJ. Fundamento sufi ciente mantido. Súmula n. 283-

STF. Empresa de pequeno porte. PAES. Parcelamento superior a 180 parcelas. 

Recolhimento com base em 0,3% da receita bruta. Possibilidade de exclusão do 

programa de parcelamento se restar demonstrada a sua inefi cácia como forma de 

quitação do débito.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma sufi cientemente 

fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor 

expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

2. Ausente o prequestionamento do disposto nos arts. 128, 460, do CPC, 

incide o Enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial 

quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi 

apreciada pelo tribunal a quo”.

3. Fixado pela Corte de Origem que não houve prova pré-constituída 

necessária à concessão da segurança, incide o Enunciado n. 7, da Súmula do STJ: 

“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. Sendo 

este fundamento sufi ciente, por si só, para manter o acórdão recorrido, incide, 

por analogia, o Enunciado n. 283, da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento 

sufi ciente e o recurso não abrange todos eles”.

4. A jurisprudência do STJ é fi rme no sentido de que a Lei n. 10.684/2003 não 

limitou a 180 (cento e oitenta) parcelas o Parcelamento Especial (Paes) para as 

pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES e para as microempresas e empresas de 

pequeno porte que efetuam o recolhimento com base no percentual de 0,3% de 
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sua receita bruta, nos termos do artigo 1º, § 4º, da Lei n. 10.684/2003. Precedentes: 

REsp n. 905.323-SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16.9.2009; REsp n. 

893.351-SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 10.6.2009; REsp 

n. 912.712-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

20.5.2010.

5. No entanto, é possível a exclusão do programa se restar demonstrada a 

inefi cácia do parcelamento como forma de quitação do débito, ainda que para 

além de 180 (cento e oitenta) prestações, considerando-se o valor do débito e o 

valor das prestações efetivamente pagas. Situação em que a impossibilidade 

de adimplência há que ser equiparada à inadimplência para efeitos de exclusão 

do dito programa de parcelamento. Precedente em sentido contrário: REsp n. 

1.119.618-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 22.9.2009.

6. Caso em que o valor do débito parcelado é superior a R$ 20.000.000,00 

(vinte milhões de reais) e o valor da parcela é de apenas R$ 100,00 (cem reais), 

valor insufi ciente para quitar até mesmo os encargos mensais do débito, de modo 

que o valor devido tende a aumentar com o tempo, não havendo previsão para a 

sua quitação.

7. Recurso especial não conhecido (REsp n. 1.187.845-ES, Segunda Turma, Rel. 

Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 28.10.2010).

Tributário. Processual Civil. Embargos de declaração no agravo em recurso 

especial. Recebimento como agravo regimental. Princípio da fungibilidade. 

Aplicação. Ausência de indicação dos dispositivos tidos por violados. Súmula n. 

284-STF. Parcelamento do débito fi scal. Parcelas de valor irrisório. Exclusão do 

programa. Cabimento. Precedentes do STJ. Agravo não provido.

1. “Admite-se receber embargos declaratórios, opostos à decisão monocrática 

do relator, como agravo regimental, em atenção aos princípios da economia 

processual e da fungibilidade recursal” (EDcl nos EREsp n. 1.175.699-RS, Corte 

Especial, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.2.2012).

2. É necessário, para fi ns de admissão do recurso especial fundado na alínea a 

do permissivo constitucional, a especifi cação do artigo infringido.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é 

possível a exclusão de programa de parcelamento fi scal se constatada pela 

autoridade tributária a inefi cácia do valor pago mensalmente pelo contribuinte 

em relação ao total consolidado da dívida.

4. Agravo regimental não provido (EDcl no AREsp n. 277.519-DF, Primeira 

Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 21.3.2013, DJe 15.4.2013).

Processual Civil. Tributário. Violação do art. 535 do CPC. Alegação genérica. 

Súmula n. 284-STF. Preceitos constitucionais. Inviabilidade de análise. 

Competência do STF. Programa de parcelamento tributário (PAES). Microempresa. 
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Divisão dos valores em 180 parcelas ou recolhimento, com base em 0,3% da 

receita bruta. Observância dos preceitos legais. Dever do contribuinte. Inefi cácia 

da forma de quitação do débito. Exclusão. Cabimento.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, 

sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a 

aplicação do disposto na Súmula n. 284-STF.

2. A análise de suposta violação de dispositivos e princípios constitucionais é 

de competência exclusiva do Pretório Excelso, conforme prevê o art. 102, inciso 

III, da Carta Magna, pela via do recurso extraordinário, sendo defeso a esta Corte 

fazê-lo, ainda que para fi ns de prequestionamento.

3. O art. 1º, § 4º, da Lei n. 10.684/2003 possibilita aos inadimplentes 

enquadrados como microempresas o parcelamento em até 180 meses, sendo 

que a parcela mínima corresponderá a um cento e oitenta avos (1/180) do total 

do débito consolidado, ou a três décimos por cento (0,3%) da receita bruta, cujo 

valor não será, em qualquer dos casos, inferior a R$ 100,00 (cem reais).

4. No caso, a microempresa encontra-se em inatividade, inexistindo, por 

consequência lógica, a base contábil para formulação do cálculo da parcela - 

receita bruta auferida no mês anterior -, cumprindo à empresa a formulação do 

valor devido, com base na modalidade residual, qual seja, um cento e oitenta avos 

(1/180) do total do débito.

5. O simples fato de enquadrar-se na categoria de microempresa não lhe 

confere o direito de optar pelo valor mínimo da parcela, mas, sim, ao dever de 

observar os comandos legais inseridos na lei de regência, o que não ocorreu.

6. A Segunda Turma desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.187.845-

ES, relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, ressaltou que “as normas 

que disciplinam o parcelamento não podem ser interpretadas fora de sua 

teleologia. Se um programa de parcelamento é criado e faz menção a prazo 

determinado para a quitação do débito e penaliza a inadimplência (arts. 

1º e 7º da Lei n. 10.684/2003 - 180 meses), não se pode compreendê-lo fora 

dessa lógica, admitindo que um débito passe a existir de forma perene ou 

até, absurdamente, tenha o seu valor aumentado com o tempo diante da 

irrisoriedade das parcelas pagas. A fi nalidade de todo o parcelamento, salvo 

disposição legal expressa em sentido contrário, é a quitação do débito e não o 

seu crescente aumento para todo o sempre. Sendo assim, a impossibilidade de 

adimplência há que ser equiparada à inadimplência para efeitos de exclusão 

do dito programa de parcelamento.” (REsp n. 1.187.845-ES, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19.10.2010, DJe 28.10.2010).

7. A exclusão do programa de parcelamento é devida, visto a inobservância do 

preceito legal - divisão do valor consolidado por 180, única modalidade possível 

para o caso da recorrente -, bem como pela inefi cácia do parcelamento para 

quitação do montante da dívida.
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Recurso especial conhecido em parte e improvido (REsp n. 1.321.865-

PE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26.6.2012, DJe 

29.6.2012).

Processual Civil e Tributário. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso 

especial. Inadequação da via eleita. Ausência de prequestionamento de diversos 

dispositivos legais. Incidência da Súmula n. 282 do STF. Parcelamento da Lei n. 

10.684/2002 (PAES). Empresa optante pelo Simples. Possibilidade de quitação em 

número de parcelas superior a 180. Parcelas de valor irrisório que jamais quitariam 

o débito. Fundamento do acórdão recorrido não impugnado no recurso especial. 

Incidência da Súmula n. 283 do STF.

1. A via adequada para pleitear efeito suspensivo ao recurso especial - que em 

última análise é o que a recorrente pleiteia no pedido de antecipação de tutela 

formulado na petição do presente recurso - é a ação cautelar.

2. No que tange à alegada ofensa aos arts. 97, VI, 100 e 155-A, do CTN, 

verifi ca-se que o acórdão recorrido não proferiu juízo de valor sobre os referidos 

dispositivos legais, o que impossibilita o conhecimento do recurso em relação 

a eles por ausência de prequestionamento. Ressalte-se que não foram opostos 

embargos declaratórios para instar a Corte de origem se manifestar sobre tais 

dispositivos. Incide, no ponto, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a Lei n. 10.684/2003 não 

limitou a 180 (cento e oitenta) parcelas o Parcelamento Especial (Paes) para as 

pessoas jurídicas optantes pelo Simples e para as microempresas e empresas de 

pequeno porte que efetuam o recolhimento com base no percentual de 0,3% de 

sua receita bruta, nos termos do artigo 1º, § 4º, da Lei n. 10.684/2003. Precedentes: 

REsp n. 905.323-SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16.9.2009; REsp n. 

893.351-SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 10.6.2009; REsp 

n. 912.712-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

20.5.2010.

4. Esta Corte igualmente já se manifestou sobre a possibilidade de exclusão 

do programa se restar demonstrada a inefi cácia do parcelamento como forma 

de quitação do débito, ainda que para além de 180 (cento e oitenta) prestações, 

considerando-se o valor do débito e o valor das prestações efetivamente 

pagas, exatamente como concluiu o Tribunal de origem em fundamento não 

impugnado pela recorrente nas razões do presente recurso. Subsistindo, 

portanto, fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, é de se 

determinar a incidência, na hipótese, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal 

Federal.

5. Recurso especial não conhecido (REsp n. 1.237.666-PR, Segunda Turma, Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.3.2011, DJe 31.3.2011).
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Processual Civil. Tributário. Ausência de violação ao art. 535, CPC. Microempresa 

e empresa de pequeno porte. PAES. Parcelamento superior a 180 parcelas. 

Recolhimento com base em 0,3% da receita bruta. Possibilidade de exclusão do 

programa de parcelamento se restar demonstrada a sua inefi cácia como forma de 

quitação do débito.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma sufi cientemente 

fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor 

expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

2. Consoante a correta interpretação do art. 1º, § 4º, e do art. 7º, da Lei n. 

10.684/2003, é possível a exclusão do programa de parcelamento PAES se restar 

demonstrada a inefi cácia do parcelamento como forma de quitação do débito, 

ainda que para além de 180 (cento e oitenta) prestações, considerando-se o 

valor do débito e o valor das prestações efetivamente pagas. Situação em que 

a impossibilidade de adimplência há que ser equiparada à inadimplência para 

efeitos de exclusão do dito programa de parcelamento. Precedentes: REsp n. 

1.187.845-ES, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 

28.10.2010; REsp n. 1.117.034-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado 

em 3.5.2011.

3. Caso em que o valor do débito parcelado é superior a R$ 21.000.000,00 

(vinte e um milhões de reais) e o valor da parcela é de apenas R$ 100,00 (cem 

reais), valor insufi ciente para quitar até mesmo os encargos mensais do débito, de 

modo que o valor devido tende a aumentar com o tempo, não havendo previsão 

para a sua quitação.

4. Recurso especial não provido (REsp n. 1.307.628-GO, Segunda Turma, Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.9.2012).

Especificamente quanto ao parcelamento instituído no âmbito do 

Programa de Recuperação Fiscal - REFIS pela Lei n. 9.964/2000, esta Corte 

entendeu pela possibilidade da exclusão em razão de parcela ínfi ma nos mesmos 

moldes do Programa de Parcelamento Especial - PAES, criado pela Lei n. 

10.684/2003, consoante o seguinte precedente:

Tributário. Parcelamento de débitos tributários. Pagamentos mensais incapazes 

de conduzir à quitação da dívida. Hipótese equivalente à inadimplência.

1. É possível a exclusão da contribuinte de programa de parcelamento de 

débitos tributários, na hipótese em que se constatar que os pagamentos mensais 

não são capazes de amortizar a dívida, haja vista que tal situação equivale à 

inadimplência.

2. Recurso especial não provido (REsp n. 1.238.519-PR, Segunda Turma, Rel. 

Min. Eliana Calmon, julgado em 20.8.2013).
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Nas razões de decidir deste último precedente, assim foi asseverado pela 

Min. Eliana Calmon ao fazer uso de trecho do acórdão proferido pela Corte de 

Origem:

Em princípio, seduz a tese da impetrante, eis que, de fato, vem recolhendo as 

parcelas mensais de acordo com o previsto na legislação de regência, ou seja, 

0,3% sobre sua receita bruta.

Ocorre que a interpretação do texto legal deve partir da necessária premissa 

de que o REFIS constitui um programa de parcelamento das dívidas fiscais, 

impondo-se ao contribuinte o adimplemento dos créditos tributários, ainda que 

privilegiadamente através de parcelamento sem prazo fi xo. Ou seja, as parcelas 

mensais pagas devem ser aptas à amortização da dívida, não se podendo 

admitir como válidos pagamentos irrisórios.

A esse respeito, importante observar que o art. 2º, § 4º, II, a, da Lei n. 9.964/2000 

não estabelece que as parcelas serão de 0,3% da receita bruta, mas sim que este é 

o mínimo a ser pago no mês. Ademais, prevê a lei como hipótese de exclusão do 

programa, além da inadimplência, a suspensão das atividades da empresa ou o 

não auferimento de receita bruta por nove meses consecutivos, vislumbrando-se 

claramente que a lei busca o ingresso nos cofres públicos de receita sufi ciente 

à quitação da dívida, sendo intolerável interpretação engessada que leve ao 

absurdo de se permitir a manutenção da empresa no parcelamento mediante 

pagamentos ínfi mos, ainda que consentâneos à sua receita bruta.

Registro que, muito embora a relatora do citado recurso especial 

tenha mudado posteriormente de opinião quando do julgamento do REsp 

n. 1.242.772-SC (Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 

10.12.2013), este último julgado apenas trouxe de forma (data vênia) atécnica 

a ressalva da aplicação dessa jurisprudência ao REFIS, pois ali sequer foi 

enfrentado o tema, consoante fi z questão de asseverar no item “4” da ementa de 

voto-vista que na ocasião proferi, in verbis:

Processual Civil. Tributário. Mandado de segurança. Microempresa e empresa 

de pequeno porte. Parcelamento especial - PAES. Art. 1º, § 4º da Lei n. 10.684/2003. 

Impossibilidade de exclusão do programa em razão da ne reformatio in pejus.

1. Segundo a “tese da parcela ínfi ma”, é possível a exclusão do programa de 

parcelamento PAES (art. 1º, § 4º, da Lei n. 10.684/2003) se restar demonstrada a 

inefi cácia do parcelamento como forma de quitação do débito, ainda que para 

além de 180 (cento e oitenta) prestações, considerando-se o valor do débito e 

o valor das prestações efetivamente pagas. Situação em que a impossibilidade 

de adimplência há que ser equiparada à inadimplência para efeitos de exclusão 

do dito programa de parcelamento. Precedente: REsp n. 1.187.845-ES, Segunda 

Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.10.2010.
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2. Segundo a “tese da ausência de receita bruta”, as empresas inativas, por não 

possuírem receita bruta, não podem gozar do art. 1º, § 4º, da Lei n. 10.684/2003 

que lhes possibilita o cálculo da parcela em percentual sobre a receita bruta 

e sem o limite de 180 meses, devendo a parcela mínima corresponder a um 

cento e oitenta avos (1/180) do total do débito consolidado. Precedente: REsp n. 

1.321.865-PE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26.6.2012.

3. No caso concreto, além de a empresa estar inativa, o pagamento das 

parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais) implicou o aumento de seu saldo devedor 

em aproximadamente R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais). Nessa 

situação, deveria ser excluída do programa de parcelamento pela aplicação de 

ambas as teses, o que aqui não pode ser feito em virtude do princípio que veda a 

reformatio in pejus.

4. O presente processo restringe-se ao PAES, de modo que são 

extraprocessuais todas as alusões ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS 

a fi m de salvaguardá-lo ou inserí-lo nessa lógica.

5. Ante o exposto, acompanho a relatora por fundamentos diversos para negar 

provimento ao presente recurso especial (REsp n. 1.242.772-SC, Voto-vista, Min. 

Mauro Campbell Marques).

O julgado relatado pela Min. Eliana Calmon, que, repito, restringe-se ao 

PAES, restou ementado com as questões extraprocessuais referentes ao REFIS 

tratadas nos itens “3”, “4” e “5”, verbo ad verbum:

Tributário e Administrativo. PAES. Exclusão. Valor irrisório da parcela mensal. 

Possibilidade. Interpretação teleológica dos arts. 1º e 7º da Lei n. 10.684/2003. 

Previsão de prazo máximo para o fi m do parcelamento. Precedentes. Hipótese 

diversa da que ocorre no REFIS 2000 (Lei n. 9.964/2000).

1. É possível a exclusão do PAES se o valor das prestações mensais pagas 

se mostrarem incapazes de adimplir o parcelamento dentro do prazo máximo 

fi xado na lei, considerando-se o valor total do débito consolidado. Interpretação 

teleológica dos arts. 1º e 7º da Lei n. 10.684/2003. Precedentes.

2. Caso concreto referente ao PAES regido pela Lei n. 10.684/2003.

3. Hipótese diversa da que ocorre no REFIS 2000, uma vez que a lei de regência 

(Lei n. 9.964/2000) não contempla prazo máximo para o fi m do parcelamento.

4. No caso do REFIS 2000, a exclusão do contribuinte somente pode ocorrer 

por umas das hipóteses previstas no art. 5º da Lei n. 9.964/2000, dentre as 

quais não foi contemplada a possibilidade de desligamento do contribuinte do 

programa por ser irrisório o valor da prestação em comparação com o débito 

geral consolidado.

5. Impossibilidade, no REFIS 2000, de aplicação do mesmo entendimento 

desenvolvido para o PAES no que se refere à exclusão do programa, por absoluta 
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falta de previsão legal de prazo máximo de duração do parcelamento. Obediência 

ao Princípio da Legalidade.

6. Recurso especial não provido (REsp n. 1.242.772-SC, Segunda Turma, Rel. 

Min. Eliana Calmon, julgado em 10.12.2013).

Voltando à principal linha de raciocínio, o fundamento para a exclusão do 

Programa de Recuperação Fiscal - REFIS pela “tese da parcela ínfi ma” está em 

que as normas que disciplinam o parcelamento não podem ser interpretadas 

fora de sua teleologia. Se um programa de parcelamento é criado e faz menção 

à regularização de pendências (art. 1º, da Lei n. 9.964/2000), cria parcelamento 

alternativo com prazo determinado (art. 12, da Lei n. 9.964/2000) e penaliza 

a inadimplência (art. 5º, II, da Lei n. 9.964/2000), por óbvio aponta para a 

quitação do débito. De ver que o crédito tributário é suspenso e não extinto. 

Sendo assim, não se pode compreendê-lo fora dessa lógica, admitindo que um 

débito passe a existir de forma perene ou até, absurdamente, tenha o seu valor 

aumentado com o tempo diante da irrisoriedade das parcelas pagas. A fi nalidade 

de todo o parcelamento, salvo disposição legal expressa em sentido contrário (quando 

se torna remissão), é a quitação do débito e não o seu crescente aumento para todo 

o sempre. Desse modo, a impossibilidade de adimplência há que ser equiparada à 

inadimplência para efeitos de exclusão do dito programa de parcelamento.

A se admitir a existência de uma parcela que não é capaz de quitar sequer 

os encargos do débito, não se está mais diante de parcelamento ou moratória, 

mas de uma remissão, pois o valor do débito jamais será quitado. E remissão 

deve vir expressa em lei e não travestida de parcelamento, consoante exigência 

do art. 150, § 6º, da CF/1988.

Outrossim, um parcelamento assim estabelecido legitimaria e estimularia 

o procedimento assaz comum de alguns contribuintes (não digo ser este o 

caso concreto) no sentido de esvaziar as atividades e, por conseqüência, a 

receita bruta da empresa em cujo nome estão os débitos tributários parcelados 

(forçando a redução da parcela até o atingimento da faixa de parcela mínima), 

e migrar todas as atividades e receita bruta para uma outra empresa nova, 

recentemente constituída, sem qualquer pendência, em evidente simulação 

vedada expressamente pelo Código Tributário Nacional. Veja-se:

Art. 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange 

os créditos defi nitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a 

conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato 

regularmente notifi cado ao sujeito passivo.
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Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou 

simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele.

[...]

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas 

em lei específi ca. (Incluído pela Lcp n. 104, de 10.1.2001)

§ 1º Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário 

não exclui a incidência de juros e multas. (Incluído pela Lcp n. 104, de 10.1.2001)

§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, 

relativas à moratória. (Incluído pela Lcp n. 104, de 10.1.2001)

[...]

Esse procedimento de manter a empresa antiga endividada para com 

o Fisco eternamente pagando parcela irrisória, funcionando como escudo a 

proteger da cobrança do crédito tributário os sócios e a empresa nova inaugurada 

para desenvolver as mesmas atividades outrora desenvolvidas pela antiga, por ser 

expressamente vedado por lei (art. 155-A, § 2º c.c. art. 154, parágrafo único, do 

CTN) é verdadeira evasão fi scal e não planejamento tributário.

A situação assume maior gravidade no âmbito do REFIS onde a pretensão 

punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da Lei n. 

8.137, de 27 de dezembro de 1990, e no art. 95 da Lei n. 8.212, de 24 de julho 

de 1991, fi ca suspensa durante o período em que a pessoa jurídica relacionada 

com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no programa, na forma do art. 

15, da Lei n. 9.964/2000. Isto é, o legislador claramente faz a opção de receber o 

pagamento do crédito tributário ao invés de efetuar a punição criminal.

Por tudo isso, não há como legitimamente sustentar que um programa 

de parcelamento permita o aumento da dívida ao invés de sua amortização. A 

teleologia da norma não admite essa interpretação, pois o ordenamento jurídico 

abomina a conduta criminosa, a evasão fi scal e a perenidade da dívida tributária 

para com o Fisco.

No caso concreto, a análise dos documentos juntados aos autos efetuada 

pela Corte a quo demonstra que os pagamentos feitos pela empresa mensalmente 

são irrisórios frente ao valor da dívida - valores variando entre (+ ou -) R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) e R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) por mês (DARF19 a 

DARF79) ao passo que a TJLP mensal é, em média, de R$ 980,00 (novecentos 

e oitenta reais). Com efeito, passados mais 10 anos da opção pelo REFIS a 

dívida que inicialmente era de R$ 199.164,84 (6.4.2000) só cresce, chegando, na 

época da rescisão do parcelamento, à quantia de R$ 392.540,54 (1º.8.2012). Os 
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pagamentos então sequer são sufi cientes para dar cabo dos juros da dívida, quiçá 

armotizá-la.

Nessa toada, diante do adimplemento por esta forma impossível, correta a 

exclusão do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS.

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.448.424-RS (2014/0083833-6)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Recorrido: Ana Paula Rosalino Macedo

Advogado: Sem representação nos autos

EMENTA

Processual Civil. Declinação de competência. Autos físicos 

remetidos pela Justiça Estadual. Digitalização integral de peças 

processuais. Guarda e conservação dos documentos originais. 

Obrigação imposta a uma das partes, por meio de resolução. Violação 

do art. 12, § 5º, da Lei n. 11.419/2006.

1. Trata-se de Recurso Especial que impugna acórdão do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região que impôs à Fazenda Nacional, 

com base em ato infranormativo por ele expedido, as obrigações de 

providenciar a digitalização integral de autos de Execução Fiscal 

oriundos de outro juízo ( Justiça Estadual) e manter em sua guarda as 

peças originais.

2. Prescreve o art. 12, § 5º, da Lei n. 11.419/2006: “A digitalização 

de autos em mídia não digital, em tramitação ou já arquivados, será 

precedida de publicação de editais de intimações ou da intimação 
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pessoal das partes e de seus procuradores, para que, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, se manifestem sobre o desejo de manterem 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais”.

3. Conforme se verifi ca, a lei concede às partes e/ou aos seus 

procuradores a faculdade de exercerem a opção pela guarda pessoal de 

alguns dos documentos originais dos autos físicos.

4. A Resolução n. 17/2010 do Tribunal Regional Federal da 

4ª Região transformou em dever processual o que a lei previu como 

faculdade.

5. A circunstância de o art. 18 da lei em tela delegar em favor do 

Judiciário o poder de regulamentá-la naturalmente não consubstancia 

autorização para criar obrigações não previstas na lei (que em momento 

algum impõe à parte autora o dever de providenciar a digitalização dos 

autos remetidos por outro juízo e conservar em sua guarda as peças 

originais).

6. Recurso Especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: 

“A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto 

do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro 

Campbell Marques (Presidente), Assusete Magalhães e Humberto Martins 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de maio de 2014 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 20.6.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial 

interposto, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, 

contra acórdão assim ementado:
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Agravo. Insufi ciência das razões.

Não é de acolher-se o agravo quando insufi cientes as razões apresentadas para 

modifi cação da decisão agravada.

A recorrente alega violação dos arts. 141, IV, e 535 do CPC; e do art. 12, § 

5º, da Lei n. 11.419/2006. Sustenta, no mérito, a tese de que a lei não lhe impõe 

os deveres de:

a) providenciar a digitalização integral de processo físico ajuizado na 

Justiça Estadual, que posteriormente o remeteu para a Justiça Federal; e

b) manter em sua guarda os documentos originais.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Os autos foram recebidos 

neste Gabinete em 25.4.2014.

Constato que não se confi gura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo 

Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou 

a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos 

trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar 

a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp n. 927.216-RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp n. 855.073-SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.

Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo expressamente invocou o art. 18 

da Lei n. 11.419/2006 para concluir que é legal a delegação ao Poder Judiciário 

para regulamentar a aplicação da lei, e que é legítima a norma do art. 17, § 2º, da 

Resolução n. 17/2010 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a qual impõe 

ao autor da demanda o ônus da digitalização de processos físicos oriundos da 

Justiça Estadual.

A irresignação da parte com o julgamento diz respeito à questão de fundo, 

inconfundível com os vícios do art. 535 do CPC.
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A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, 

não emitiu juízo de valor sobre o art. 141 do CPC.

Assim, ante a ausência de prequestionamento, é inviável o conhecimento 

do recurso nesse ponto. Aplicação da Súmula n. 211-STJ.

No mérito, entretanto, entendo assistir razão à Fazenda Nacional.

O ente público ajuizou Execução Fiscal na Justiça Estadual. Por razões 

indiferentes ao julgamento deste feito, declinou-se da competência em favor 

da Justiça Federal. Nesta última, o primeiro ato judicial consistiu em aceitar 

a competência, receber os autos e impor à Fazenda exequente o dever de 

providenciar a digitalização das peças dos autos. Transcrevo o seguinte excerto 

do voto condutor (fl . 114, e-STJ, grifei):

O uso do meio eletrônico na tramitação de processos judiciais foi, por expressa 

autorização do art. 18 da Lei n. 11.419, de 2006, regulamentado nesta Corte pela 

Resolução n. 17, de 2010.

No caso presente, tendo sido recebido na Vara Federal processo enviado por 

Juiz Estadual, e formado o correspondente processo eletrônico no sistema e-Proc 

v.2, deve-se aplicar o artigo 17, § 2º, da Resolução n. 17, de 2010, que dispõe:

Art. 17 - Os processos físicos recebidos de outro juízo ou instância serão 

cadastrados pelo setor responsável pela distribuição, que preencherá 

os dados obrigatórios no e-Proc e os distribuirá, anexando aos autos 

eletrônicos certidão com as informações relativas à sua identificação 

originária.

§ 2º - No juízo competente, a parte autora será intimada para retirar 

os autos físicos em 30 (trinta) dias, e providenciar a digitalização, fi cando 

responsável pela guarda dos documentos.

Da análise da norma, não se percebe qualquer incompatibilidade com os 

procedimentos previstos, até mesmo porque a providência em questão se 

encontra dentro da delegação conferida pelo legislador para regulamentação do 

processo eletrônico pelos Tribunais.

Desta forma, deve ser mantida a decisão impugnada, que adequadamente 

aplicou resolução deste Tribunal, cabendo à União o ônus de efetivar as providências 

pertinentes à digitalização do processo físico.

A Corte local concluiu que, no caso de remessa de autos físicos de 

outro juízo ou instância, é dever da parte autora da demanda providenciar a 

digitalização integral dos autos físicos.
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Por essa razão, entendo confi gurado o prequestionamento implícito do art. 

12, § 5º, da Lei n. 11.419/2006, o qual prevê (grifei):

Art. 12. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou 

parcialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 5º A digitalização de autos em mídia não digital, em tramitação ou já 

arquivados, será precedida de publicação de editais de intimações ou da intimação 

pessoal das partes e de seus procuradores, para que, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, se manifestem sobre o desejo de manterem pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais.

Conforme se verifi ca, a lei concede às partes e/ou aos seus procuradores a 

faculdade de exercerem a opção pela guarda pessoal de algum dos documentos 

originais dos autos físicos.

O que a lei previu como faculdade, o ato infralegal do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região transformou em dever processual.

Ora, a circunstância de o art. 18 da lei em tela delegar em favor do Judiciário 

o poder de regulamentá-la naturalmente não consubstancia autorização para 

criar obrigações não previstas na lei (que em momento algum impõe à parte 

autora o dever de providenciar a digitalização dos autos remetidos por outro 

juízo e de conservar em sua guarda as peças originais).

Reputo, portanto, extremamente lúcidas as ponderações da Fazenda 

Nacional, que, nas fl s. 138-139, e-STJ, assim argumentou:

Observe-se o disposto no art. 12, § 5º da Lei n. 11.419/2006, que trata da 

informatização do processo judicial, sobre a digitalização de autos físicos, ao 

instituir a publicação de editais às partes, para o exclusivo fi m de que estas se 

manifestem quanto à intenção de retirar algum documento original, a legislação, 

a contrario sensu, deixa claro ser função do Judiciário converter as peças em meio 

judicial (rectius: eletrônico); do contrário - se tal providência coubesse às partes - 

não haveria sentido em intimá-las para retirar documentos originais contidos nos 

autos!

Com essas considerações, dou provimento ao Recurso Especial para afastar a 

obrigação de a recorrente digitalizar e manter em sua guarda as peças processuais 

(ressalvada a possibilidade de o ente público exercer a opção a que se refere o art. 

12, § 5º, da Lei n. 11.419/2006).

É como voto.




