
 

 
 

CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO
 
ADI N. 4.261-RO 
RELATOR: MIN. AYRES BRITTO
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO II DA LEI 
COMPLEMENTAR 500, DE 10 DE MARÇO DE 2009, DO ESTADO DE RONDÔNIA. ERRO MATERIAL NA 
FORMULAÇÃO DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NÃO
CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO ÂMBITO 
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Conhece-se integralmente da ação direta de inconstitucionalidade se, da leitura do 
petição inicial, se infere que o pedido contém manifesto erro material quanto à indicação da norma 
impugnada. 
2. A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de ser exercida por 
procuradores organizados em carreir
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, nos termos do art. 132 
da Constituição Federal. Preceito que se destina à configuração da necessária qualificação 
independência funcional desses especiais agentes públicos.
3. É inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das 
atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedentes.
4. Ação que se julga procedente.
 
 

Atividades de Consultoria e Assessoramento e Exclusividade

Por vislumbrar ofensa ao art. 132 da CF, o Tribunal julgou procedente pedido formulado em ação 
direta ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradore
inconstitucionalidade do Anexo II da Lei Complementar 500/2009, do Estado de Rondônia, no ponto 
em que criou os cargos de provimento em comissão de Assessor Jurídico I e Assessor Jurídico II na 
estrutura da Superintendên
Constituição conferiu as atividades de consultoria e assessoramento exclusivamente aos procuradores 
de Estado, constituindo a organização em carreira e o ingresso por concurso público de pro
títulos, com participação da OAB em todas as suas fases, elementos fundamentais para a configuração 
da necessária independência desses especiais agentes públicos. Precedentes citados: ADI 1557/DF 
(DJU de 18.6.2004); ADI 881 MC/ES (DJU de 25.4.97); AD
ADI 4261/RO, rel. Min. Ayres Britto, 2.8.2010.
 
 

LITIGÂNCIA. MÁ

A quaestio juris está em saber se caracterizaria litigância de má
veiculador de pretensão contrária à jurisprudência dominante dos 
apelação da recorrente (Fazenda Nacional) defendia a manutenção de depósito prévio como exigência 
para a interposição de recurso administrativo por empresa que discutia débitos de contribuições 
previdenciárias. O tribunal d
impôs à União a multa por litigância de má

CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

RELATOR: MIN. AYRES BRITTO 
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se integralmente da ação direta de inconstitucionalidade se, da leitura do 
petição inicial, se infere que o pedido contém manifesto erro material quanto à indicação da norma 

2. A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de ser exercida por 
procuradores organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso público de provas e títulos, 
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, nos termos do art. 132 
da Constituição Federal. Preceito que se destina à configuração da necessária qualificação 
independência funcional desses especiais agentes públicos. 
3. É inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das 
atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedentes.

ão que se julga procedente. 

Atividades de Consultoria e Assessoramento e Exclusividade

 
Por vislumbrar ofensa ao art. 132 da CF, o Tribunal julgou procedente pedido formulado em ação 
direta ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores de Estado 
inconstitucionalidade do Anexo II da Lei Complementar 500/2009, do Estado de Rondônia, no ponto 
em que criou os cargos de provimento em comissão de Assessor Jurídico I e Assessor Jurídico II na 
estrutura da Superintendência Estadual de Compras e Licitações - 
Constituição conferiu as atividades de consultoria e assessoramento exclusivamente aos procuradores 
de Estado, constituindo a organização em carreira e o ingresso por concurso público de pro
títulos, com participação da OAB em todas as suas fases, elementos fundamentais para a configuração 
da necessária independência desses especiais agentes públicos. Precedentes citados: ADI 1557/DF 
(DJU de 18.6.2004); ADI 881 MC/ES (DJU de 25.4.97); ADI 1679/GO (DJU de 21.11.2003). 
ADI 4261/RO, rel. Min. Ayres Britto, 2.8.2010. (ADI-4261)  

LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. RECURSO. PROCURADOR PÚBLICO

está em saber se caracterizaria litigância de má-fé a interposição de recurso 
veiculador de pretensão contrária à jurisprudência dominante dos tribunais superiores. 
apelação da recorrente (Fazenda Nacional) defendia a manutenção de depósito prévio como exigência 
para a interposição de recurso administrativo por empresa que discutia débitos de contribuições 
previdenciárias. O tribunal de origem não conheceu da remessa oficial, negou provimento à apelação e 
impôs à União a multa por litigância de má-fé. Ressalte-se, porém, que o recurso fazendário datava de 

CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO II DA LEI 
COMPLEMENTAR 500, DE 10 DE MARÇO DE 2009, DO ESTADO DE RONDÔNIA. ERRO MATERIAL NA 

CONHECIMENTO PARCIAL REJEITADA. MÉRITO. 
CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO ÂMBITO 

se integralmente da ação direta de inconstitucionalidade se, da leitura do inteiro teor da 
petição inicial, se infere que o pedido contém manifesto erro material quanto à indicação da norma 

2. A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de ser exercida por 
a, cujo ingresso depende de concurso público de provas e títulos, 

com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, nos termos do art. 132 
da Constituição Federal. Preceito que se destina à configuração da necessária qualificação técnica e 

3. É inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das 
atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedentes. 

Atividades de Consultoria e Assessoramento e Exclusividade 

Por vislumbrar ofensa ao art. 132 da CF, o Tribunal julgou procedente pedido formulado em ação 
s de Estado - ANAPE para declarar a 

inconstitucionalidade do Anexo II da Lei Complementar 500/2009, do Estado de Rondônia, no ponto 
em que criou os cargos de provimento em comissão de Assessor Jurídico I e Assessor Jurídico II na 

 SUPEL. Considerou-se que a 
Constituição conferiu as atividades de consultoria e assessoramento exclusivamente aos procuradores 
de Estado, constituindo a organização em carreira e o ingresso por concurso público de provas e 
títulos, com participação da OAB em todas as suas fases, elementos fundamentais para a configuração 
da necessária independência desses especiais agentes públicos. Precedentes citados: ADI 1557/DF 

I 1679/GO (DJU de 21.11.2003).  

PROCURADOR PÚBLICO 

fé a interposição de recurso 
tribunais superiores. In casu, a 

apelação da recorrente (Fazenda Nacional) defendia a manutenção de depósito prévio como exigência 
para a interposição de recurso administrativo por empresa que discutia débitos de contribuições 

e origem não conheceu da remessa oficial, negou provimento à apelação e 
se, porém, que o recurso fazendário datava de 



11/1/2008, sendo anterior, portanto, à Súm. n. 373
publicada em 10/11/2009. Dessa forma, embora a Fazenda Nacional manifestasse insurgência contra 
decisão de mesmo sentido da jurisprudência dominante do STJ e do STF, apenas posteriormente tal 
entendimento veio a ser sedimentado, descara
provimento ao especial para excluir a multa imposta à Fazenda Nacional, ao entendimento de que sua 
aplicação (art. 18 do CPC), que 
parte, por dever de ofício, faz uso oportuno de recurso previsto no ordenamento jurídico para veicular 
pretensão em sentido oposto àquele a que se inclinavam os tribunais superiores, como no caso
1.195.309-SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/9/2010.

 
 

INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA A FAZENDA PÚBLICA EM EXECUÇÃO FISCAL.

Não implica preclusão a falta de imediata impugnação pela Fazenda 
embargos à execução fiscal de que o crédito tributário foi extinto pelo pagamento integral.
consiste na simples perda de uma faculdade processual. Nos casos 
indisponíveis da Fazenda Pública, a falta de manifestação não autoriza concluir automaticamente que 
são verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. Em razão da indisponibilidade do direito 
controvertido e do princípio do livre convencimento, nada impede, inclusive, que
tema. REsp 1.364.444-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 8/4/2014.

 
FAZENDA PÚBLICA. 

A Corte Especial reafirmou, conforme precedente, que a Fazenda Pública, ainda que não tenha 
apresentado apelação da sentença que lhe foi desfavorável, pode interpor recurso espec
falar em preclusão lógica. Ressalvaram seu ponto de vista os Ministros Arnaldo Esteves Lima, Laurita 
Vaz e a própria Relatora. Precedente citado: REsp 905.771
Min. Eliana Calmon, julgados em 1º/9/2010.

Sumula 256 TFR: “ A falta de impugnação de embargos de devedor não produz, em relação à Fazenda 
Pública, os efeitos da revelia”.
 
 

REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA 
 

Processual civil. Revelia. A presunção de que trata o art. 319 do CPC é relativa, não absoluta. Assim, 

mesmo na hipótese de revelia, pode o juiz determin

causa segundo seu livre convencimento. Recurso especial conhecido e provido”.

Resp 57.283-5-SP - Rel. Min. Assis Toledo 
de Lourdes Mesquita Vieira 
 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCURADOR DE ESTADO.

A intimação dos procuradores dos estados deverá ser realizada por publicação em órgão oficial da 
imprensa, salvo as exceções previstas em leis especiais.
pessoal, deve prevalecer a intimação realizada por publicação em órgão oficial da imprensa. 
Precedentes citados: AgRg no REsp 1.291.177

11/1/2008, sendo anterior, portanto, à Súm. n. 373-STJ, DJe 30/3/2009, e à Súm. Vi
publicada em 10/11/2009. Dessa forma, embora a Fazenda Nacional manifestasse insurgência contra 
decisão de mesmo sentido da jurisprudência dominante do STJ e do STF, apenas posteriormente tal 
entendimento veio a ser sedimentado, descaracterizando, assim, a má-fé. Nesse contexto, a Turma deu 
provimento ao especial para excluir a multa imposta à Fazenda Nacional, ao entendimento de que sua 
aplicação (art. 18 do CPC), que pressupõe a má-fé do litigante, não se identifica nas hipóteses em qu
parte, por dever de ofício, faz uso oportuno de recurso previsto no ordenamento jurídico para veicular 
pretensão em sentido oposto àquele a que se inclinavam os tribunais superiores, como no caso

, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/9/2010. 

INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA A FAZENDA PÚBLICA EM EXECUÇÃO FISCAL.

Não implica preclusão a falta de imediata impugnação pela Fazenda Pública da alegação deduzida em 
embargos à execução fiscal de que o crédito tributário foi extinto pelo pagamento integral.
consiste na simples perda de uma faculdade processual. Nos casos relacionados a direitos materiais 

nda Pública, a falta de manifestação não autoriza concluir automaticamente que 
são verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. Em razão da indisponibilidade do direito 
controvertido e do princípio do livre convencimento, nada impede, inclusive, que

RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 8/4/2014.

FAZENDA PÚBLICA.  PRECLUSÃO DA APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RESP.

A Corte Especial reafirmou, conforme precedente, que a Fazenda Pública, ainda que não tenha 
apresentado apelação da sentença que lhe foi desfavorável, pode interpor recurso espec
falar em preclusão lógica. Ressalvaram seu ponto de vista os Ministros Arnaldo Esteves Lima, Laurita 
Vaz e a própria Relatora. Precedente citado: REsp 905.771-CE, DJ 19/8/2010. 
Min. Eliana Calmon, julgados em 1º/9/2010. 

Sumula 256 TFR: “ A falta de impugnação de embargos de devedor não produz, em relação à Fazenda 
Pública, os efeitos da revelia”. 

PRESUNÇÃO RELATIVA - REALIZAÇÃO DE PROVA - 

Processual civil. Revelia. A presunção de que trata o art. 319 do CPC é relativa, não absoluta. Assim, 

mesmo na hipótese de revelia, pode o juiz determinar a realização de prova (art. 130 do CPC) e decidir a 

causa segundo seu livre convencimento. Recurso especial conhecido e provido”.

Rel. Min. Assis Toledo - j 26.04.95 - Recte.: Ana Maria Quini Benera; Recda.:
de Lourdes Mesquita Vieira - DJU 1 16.10.95, p. 34.679 - ementa oficial) 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCURADOR DE ESTADO.

A intimação dos procuradores dos estados deverá ser realizada por publicação em órgão oficial da 
, salvo as exceções previstas em leis especiais. Inexistindo previsão legal para a intimação 

pessoal, deve prevalecer a intimação realizada por publicação em órgão oficial da imprensa. 
Precedentes citados: AgRg no REsp 1.291.177-RS, DJe 28/3/2012; AgRg no 

STJ, DJe 30/3/2009, e à Súm. Vinculante n. 21-STF, 
publicada em 10/11/2009. Dessa forma, embora a Fazenda Nacional manifestasse insurgência contra 
decisão de mesmo sentido da jurisprudência dominante do STJ e do STF, apenas posteriormente tal 

fé. Nesse contexto, a Turma deu 
provimento ao especial para excluir a multa imposta à Fazenda Nacional, ao entendimento de que sua 

fé do litigante, não se identifica nas hipóteses em que a 
parte, por dever de ofício, faz uso oportuno de recurso previsto no ordenamento jurídico para veicular 
pretensão em sentido oposto àquele a que se inclinavam os tribunais superiores, como no caso. REsp 

INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA A FAZENDA PÚBLICA EM EXECUÇÃO FISCAL. 

Pública da alegação deduzida em 
embargos à execução fiscal de que o crédito tributário foi extinto pelo pagamento integral. A preclusão 

relacionados a direitos materiais 
nda Pública, a falta de manifestação não autoriza concluir automaticamente que 

são verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. Em razão da indisponibilidade do direito 
controvertido e do princípio do livre convencimento, nada impede, inclusive, que o juízo examine esse 

RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 8/4/2014. 

PRECLUSÃO DA APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RESP. 

A Corte Especial reafirmou, conforme precedente, que a Fazenda Pública, ainda que não tenha 
apresentado apelação da sentença que lhe foi desfavorável, pode interpor recurso especial, pois não há 
falar em preclusão lógica. Ressalvaram seu ponto de vista os Ministros Arnaldo Esteves Lima, Laurita 

CE, DJ 19/8/2010. EREsp 1.119.666-RS, Rel. 

Sumula 256 TFR: “ A falta de impugnação de embargos de devedor não produz, em relação à Fazenda 

 ADMISSIBILIDADE. 

Processual civil. Revelia. A presunção de que trata o art. 319 do CPC é relativa, não absoluta. Assim, 

ar a realização de prova (art. 130 do CPC) e decidir a 

causa segundo seu livre convencimento. Recurso especial conhecido e provido”. (Ac. Da 5a T do STJ - mv - 
Recte.: Ana Maria Quini Benera; Recda.: Maria 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCURADOR DE ESTADO. 

A intimação dos procuradores dos estados deverá ser realizada por publicação em órgão oficial da 
Inexistindo previsão legal para a intimação 

pessoal, deve prevalecer a intimação realizada por publicação em órgão oficial da imprensa. 
RS, DJe 28/3/2012; AgRg no Ag 1.384.493-BA, DJe 



28/2/2012; AgRg no Ag 1.156.197
REsp 1.317.257-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9/10/2012. 

 
 

MULTA. FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO. RECURSO.

A Corte Especial reafirmou que o art. 1º
interposição de recurso da pessoa jurídica de direito público federal, estadual, distrital ou municipal) é 
perfeitamente aplicável em casos da multa constante do art. 557, § 2º, do CPC (agravo manifestamente 
inadmissível ou infundado), que, por sua vez, possui a mesma natureza daquela prevista no art. 488 do 
CPC, da qual é também isento o Poder Público. Dessarte, 
recurso interposto pela Fazenda Pública quando ela não efetuou previamente o depósito da referida 
multa. Precedentes citados: Ag 490.231
DJ 19/6/1995; EREsp 695.001
PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 19/8/2009.

 

INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 

É válida a intimação do representante judicial da Fazenda Pública Nacional por carta com aviso de 
recebimento quando o respectivo órgão não possuir sede na comarca em que tramita o feito. 
uniformizou o entendimento de que a Fazenda Pública Nacional, 
intimação pessoal. Entretanto, no caso de inexistência de órgão de representação judicial na comarca 
em que tramita o feito, admite
subsidiariamente às execuções fiscais. Ademais, o próprio legislador adotou a mesma solução nos 
casos de intimações a serem concretizadas fora da sede do juízo (art. 6º, § 2º, da Lei 9.028/1995). 
Precedentes citados: EREsp
Turma, DJe 31/3/2011; e REsp 1.001.929
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013.

PARECER VINCULATIVO. DESOBEDIÊNCIA. 

Foi instaurado, contra procurador da União, processo administrativo disciplinar (PAD) para apurar 
indícios de que havia violado seus deveres funcionais ao exara
que confrontam pareceres normativos vinculantes da Advocacia
pela Corregedoria-Geral da Advocacia da União. Isso posto, buscou
mandado de segurança, o 
por maioria, denegou a segurança, pois entendeu que os pareceres do advogado
vinculam a Administração (arts. 39 a 43 da LC n. 73/1993) e que, dos deveres dos advogados
expressamente consta a vedação de contrariar súmula, parecer normativo ou orientação técnica 
adotada por aquele advogado
Limongi (Desembargador convocado do TJ
estritamente ligada ao dever de obediência às normas orientadoras expedidas pelo advogado
para o devido exercício daquele cargo. Asseverou, também, que, como consabido, a sindicância 
prescinde de contraditório ou ampla defesa, visto ser procedimento inquisitorial prévio à acusação e 

28/2/2012; AgRg no Ag 1.156.197-GO, DJe 26/8/2010, e EDcl no REsp 984.880
, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9/10/2012.  

MULTA. FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO. RECURSO.

A Corte Especial reafirmou que o art. 1º-A da Lei n. 9.494/1997 (dispensa de depósito prévio para 
interposição de recurso da pessoa jurídica de direito público federal, estadual, distrital ou municipal) é 

feitamente aplicável em casos da multa constante do art. 557, § 2º, do CPC (agravo manifestamente 
inadmissível ou infundado), que, por sua vez, possui a mesma natureza daquela prevista no art. 488 do 
CPC, da qual é também isento o Poder Público. Dessarte, não há falar em negativa de seguimento a 
recurso interposto pela Fazenda Pública quando ela não efetuou previamente o depósito da referida 
multa. Precedentes citados: Ag 490.231-SP, DJ 12/8/2003; AR 419-DF, DJ 13/5/2002; REsp 4.999

695.001-RJ, DJ 2/4/2007, e EREsp 808.525-PR, DJ 22/10/2007. 
, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 19/8/2009. 

INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PÚBLICA NACIONAL. 

É válida a intimação do representante judicial da Fazenda Pública Nacional por carta com aviso de 
recebimento quando o respectivo órgão não possuir sede na comarca em que tramita o feito. 
uniformizou o entendimento de que a Fazenda Pública Nacional, em regra, possui a prerrogativa da 
intimação pessoal. Entretanto, no caso de inexistência de órgão de representação judicial na comarca 
em que tramita o feito, admite-se a intimação pelos Correios, à luz do art. 237, II, do CPC, aplicável 

às execuções fiscais. Ademais, o próprio legislador adotou a mesma solução nos 
casos de intimações a serem concretizadas fora da sede do juízo (art. 6º, § 2º, da Lei 9.028/1995). 
Precedentes citados: EREsp  743.867-MG, Primeira Seção, DJ 26/3/2007; REsp 1.
Turma, DJe 31/3/2011; e REsp 1.001.929-SP, Primeira Turma, DJe 7/10/2009. 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013. 

PARECER VINCULATIVO. DESOBEDIÊNCIA. PAD

Foi instaurado, contra procurador da União, processo administrativo disciplinar (PAD) para apurar 
indícios de que havia violado seus deveres funcionais ao exarar, reiteradamente, pareceres jurídicos 
que confrontam pareceres normativos vinculantes da Advocacia-Geral da União, o que foi questionado 

Geral da Advocacia da União. Isso posto, buscou-se, mediante a impetração de 
 trancamento do PAD. Nesse contexto, a Seção, ao prosseguir o julgamento, 

por maioria, denegou a segurança, pois entendeu que os pareceres do advogado
vinculam a Administração (arts. 39 a 43 da LC n. 73/1993) e que, dos deveres dos advogados
expressamente consta a vedação de contrariar súmula, parecer normativo ou orientação técnica 
adotada por aquele advogado-geral (art. 28 da referida LC). Assim, concluiu
Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP) em seu voto vista, que a função de advogado da União é 
estritamente ligada ao dever de obediência às normas orientadoras expedidas pelo advogado
para o devido exercício daquele cargo. Asseverou, também, que, como consabido, a sindicância 

ditório ou ampla defesa, visto ser procedimento inquisitorial prévio à acusação e 

GO, DJe 26/8/2010, e EDcl no REsp 984.880-TO, DJe 26/4/2011. 
 

MULTA. FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. 

A da Lei n. 9.494/1997 (dispensa de depósito prévio para 
interposição de recurso da pessoa jurídica de direito público federal, estadual, distrital ou municipal) é 

feitamente aplicável em casos da multa constante do art. 557, § 2º, do CPC (agravo manifestamente 
inadmissível ou infundado), que, por sua vez, possui a mesma natureza daquela prevista no art. 488 do 

não há falar em negativa de seguimento a 
recurso interposto pela Fazenda Pública quando ela não efetuou previamente o depósito da referida 

DF, DJ 13/5/2002; REsp 4.999-SP, 
PR, DJ 22/10/2007. EREsp 907.919-

INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 

É válida a intimação do representante judicial da Fazenda Pública Nacional por carta com aviso de 
recebimento quando o respectivo órgão não possuir sede na comarca em que tramita o feito. O STJ 

em regra, possui a prerrogativa da 
intimação pessoal. Entretanto, no caso de inexistência de órgão de representação judicial na comarca 

se a intimação pelos Correios, à luz do art. 237, II, do CPC, aplicável 
às execuções fiscais. Ademais, o próprio legislador adotou a mesma solução nos 

casos de intimações a serem concretizadas fora da sede do juízo (art. 6º, § 2º, da Lei 9.028/1995). 
MG, Primeira Seção, DJ 26/3/2007; REsp 1.234.212-RO, Segunda 

SP, Primeira Turma, DJe 7/10/2009. REsp 1.352.882-MS, 

PAD 

Foi instaurado, contra procurador da União, processo administrativo disciplinar (PAD) para apurar 
r, reiteradamente, pareceres jurídicos 
Geral da União, o que foi questionado 

se, mediante a impetração de 
Nesse contexto, a Seção, ao prosseguir o julgamento, 

por maioria, denegou a segurança, pois entendeu que os pareceres do advogado-geral da União 
vinculam a Administração (arts. 39 a 43 da LC n. 73/1993) e que, dos deveres dos advogados da União, 
expressamente consta a vedação de contrariar súmula, parecer normativo ou orientação técnica 

(art. 28 da referida LC). Assim, concluiu-se, tal qual o Min. Celso 
voto vista, que a função de advogado da União é 

estritamente ligada ao dever de obediência às normas orientadoras expedidas pelo advogado-geral 
para o devido exercício daquele cargo. Asseverou, também, que, como consabido, a sindicância 

ditório ou ampla defesa, visto ser procedimento inquisitorial prévio à acusação e 



ao PAD, fase a tramitar sem a presença obrigatória de acusados. Firmou
citada LC permite à referida corregedoria apurar os fatos tidos por irregu
da Advocacia da União, pois seu corregedor
sindicâncias e procedimentos administrativos. Precedente citado: MS 14.039
13.861-DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 9/12/2009.

PLANILHAS PRODUZIDAS PELA PGFN COM BASE EM DADOS DA SRF E APRESENTADAS EM

A Seção, ao apreciar o REsp submetido ao regime do art. 543
que, em sede de embargos à execução contra a Fazenda Pública cujo objeto é a repetição de imposto de 
renda, não se podem tratar como 
elaborados pela Procuradoria
base em dados obtidos na Secretaria da Receita Federal do Brasil (órgão público que detém todas as 
informações a respeito das declarações do imposto de renda dos contribuintes) por se tratar de 
verdadeiros atos administrativos enunciativos, que, por isso, gozam do atributo de presunção de 
legitimidade. Desse modo, os dados informados em tais planilhas co
presunção de veracidade e legitimidade, na forma do art. 333, I, e 334, IV, do CPC, havendo o 
contribuinte de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Nacional a 
fim de ilidir a presunção relativa, consoante o art. 333, II, do CPC. 
Campbell Marques, julgado em 23/5/2012.

 
TRANSMISSÃO ELETRÔNICA 

EMB. DECL. NO RMS N. 25.841
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
RECURSO – TRANSMISSÃO ELETRÔNICA 
INEXIGIBILIDADE. É dispensável que o autor do ato eletrônico de transmissão possua capacidade 
postulatória, sendo suficiente que a peça protocolada esteja subscrita por d
capacidade. 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS 
prover os declaratórios, sem, necessariamente, chegar à eficácia modificativa.
 
 

Nome de advogado titular de certificado digital não precisa constar na peça

Corte Especial do STJ decide que para a petição eletrônica ao Tribunal ser válida basta que o advogado 
que a assina digitalmente tenha procuração nos autos, independentemente de se
peça.  

Relator do caso analisado, ministro Luis Felipe Salomão, ressalta "
recursal não apresentar grafado o nome do advogado que assinou digitalmente o documento e o 

encaminhou eletronicamente, mercê de 

identificação clara e extensiva do signatário". 

Conforme o relator, o ato praticado com certificado digital tem autenticidade garantida pela assinatura 
eletrônica, que vincula o nome do titular e o có
assinatura para que o documento não seja considerado apócrifo. 

ao PAD, fase a tramitar sem a presença obrigatória de acusados. Firmou
citada LC permite à referida corregedoria apurar os fatos tidos por irregu
da Advocacia da União, pois seu corregedor-geral tem competência para instaurar, até de ofício, 
sindicâncias e procedimentos administrativos. Precedente citado: MS 14.039

, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 9/12/2009. 

PLANILHAS PRODUZIDAS PELA PGFN COM BASE EM DADOS DA SRF E APRESENTADAS EM
PROVA IDÔNEA. 

A Seção, ao apreciar o REsp submetido ao regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008
que, em sede de embargos à execução contra a Fazenda Pública cujo objeto é a repetição de imposto de 

não se podem tratar como documento particular os demonstrativos de cálculo (planilhas) 
elaborados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e adotados em suas petições com 
base em dados obtidos na Secretaria da Receita Federal do Brasil (órgão público que detém todas as 
nformações a respeito das declarações do imposto de renda dos contribuintes) por se tratar de 

verdadeiros atos administrativos enunciativos, que, por isso, gozam do atributo de presunção de 
. Desse modo, os dados informados em tais planilhas constituem prova idônea, dotada de 

presunção de veracidade e legitimidade, na forma do art. 333, I, e 334, IV, do CPC, havendo o 
contribuinte de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Nacional a 

relativa, consoante o art. 333, II, do CPC. REsp 1.298.407
Campbell Marques, julgado em 23/5/2012. 

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA – AUTORIA – CAPACIDADE POSTULATÓRIA
EMB. DECL. NO RMS N. 25.841-DF 

MARCO AURÉLIO 
TRANSMISSÃO ELETRÔNICA – AUTORIA – CAPACIDADE POSTULATÓRIA 

INEXIGIBILIDADE. É dispensável que o autor do ato eletrônico de transmissão possua capacidade 
postulatória, sendo suficiente que a peça protocolada esteja subscrita por d

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ESCLARECIMENTOS – ACOLHIDA. Uma vez suscitada omissão, cumpre 
prover os declaratórios, sem, necessariamente, chegar à eficácia modificativa.

Nome de advogado titular de certificado digital não precisa constar na peça

Corte Especial do STJ decide que para a petição eletrônica ao Tribunal ser válida basta que o advogado 
que a assina digitalmente tenha procuração nos autos, independentemente de se

elator do caso analisado, ministro Luis Felipe Salomão, ressalta "ser irrelevante o fato de a peça 

recursal não apresentar grafado o nome do advogado que assinou digitalmente o documento e o 

encaminhou eletronicamente, mercê de ser lançado no documento, após a assinatura digital, a 

identificação clara e extensiva do signatário".  

Conforme o relator, o ato praticado com certificado digital tem autenticidade garantida pela assinatura 
eletrônica, que vincula o nome do titular e o código da certificação ao documento. Portanto, basta essa 
assinatura para que o documento não seja considerado apócrifo.  

ao PAD, fase a tramitar sem a presença obrigatória de acusados. Firmou-se, também, que o art. 5º da 
citada LC permite à referida corregedoria apurar os fatos tidos por irregulares na atuação de membros 

geral tem competência para instaurar, até de ofício, 
sindicâncias e procedimentos administrativos. Precedente citado: MS 14.039-DF, DJe 7/8/2009. MS 

PLANILHAS PRODUZIDAS PELA PGFN COM BASE EM DADOS DA SRF E APRESENTADAS EM JUÍZO. 

C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ, entendeu 
que, em sede de embargos à execução contra a Fazenda Pública cujo objeto é a repetição de imposto de 

documento particular os demonstrativos de cálculo (planilhas) 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e adotados em suas petições com 

base em dados obtidos na Secretaria da Receita Federal do Brasil (órgão público que detém todas as 
nformações a respeito das declarações do imposto de renda dos contribuintes) por se tratar de 

verdadeiros atos administrativos enunciativos, que, por isso, gozam do atributo de presunção de 
nstituem prova idônea, dotada de 

presunção de veracidade e legitimidade, na forma do art. 333, I, e 334, IV, do CPC, havendo o 
contribuinte de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Nacional a 

REsp 1.298.407-DF, Rel. Min. Mauro 

CAPACIDADE POSTULATÓRIA 

CAPACIDADE POSTULATÓRIA – 
INEXIGIBILIDADE. É dispensável que o autor do ato eletrônico de transmissão possua capacidade 
postulatória, sendo suficiente que a peça protocolada esteja subscrita por detentor da referida 

ACOLHIDA. Uma vez suscitada omissão, cumpre 
prover os declaratórios, sem, necessariamente, chegar à eficácia modificativa. 

Nome de advogado titular de certificado digital não precisa constar na peça 

Corte Especial do STJ decide que para a petição eletrônica ao Tribunal ser válida basta que o advogado 
que a assina digitalmente tenha procuração nos autos, independentemente de seu nome constar na 

ser irrelevante o fato de a peça 

recursal não apresentar grafado o nome do advogado que assinou digitalmente o documento e o 

ser lançado no documento, após a assinatura digital, a 

Conforme o relator, o ato praticado com certificado digital tem autenticidade garantida pela assinatura 
digo da certificação ao documento. Portanto, basta essa 



No caso em questão, porém, a petição de agravo regimental foi assinada digitalmente por advogado 
que não possuía procuração, o que resul

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS E GUARDA PESSOAL DE 

Não pode ato infralegal (resolução de Tribunal) impor à parte autora o dever de providenciar a 
digitalização das peças dos autos, tampouco o dever de guarda pessoal de alguns dos documentos 
físicos do processo, ainda que os autos sejam provenientes de outro juízo ou instância. 
do art. 12 da Lei 11.419/2006 que “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 pra
desejo de manterem pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais.” Ademais, o mesmo 
diploma legal estabelece em seu art. 18 que “Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no 
que couber, no âmbito de suas respectivas competências.” Por sua vez, o TRF
a matéria por meio da Resolução 17/2010, art. 17, § 2º: “No juízo competente, a parte autora será 
intimada para retirar os autos físicos em 30 (trinta) dias, e
responsável pela guarda dos documentos.” Conforme se verifica, 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 TRF transformou em 
dever processual. 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 obriga
(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). 
Min. Herman Benjamin, julgado em 22/5/2014 (Vide Informativo n

 

PRAZOS PROCESSUAIS NO CASO DE GREVE DE ADVOGADOS PÚBLICOS.

A greve de advogados públicos não constitui motivo de força maior a ensejar a suspensão ou 
devolução dos prazos processuais (art. 265, V, do CPC).
RS, Segunda Turma, DJe de 16/12/2008; AgRg no Ag 1.428.316
AgRg no Ag 1.253.872-DF, Quinta Turma, DJe 26/4/2010; e AgRg no RE
DJe de 4/8/2008. REsp 1.280.063

 
 
 

No caso em questão, porém, a petição de agravo regimental foi assinada digitalmente por advogado 
que não possuía procuração, o que resultou em sua rejeição.  Processo relacionado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS E GUARDA PESSOAL DE 
DOCUMENTOS. 

(resolução de Tribunal) impor à parte autora o dever de providenciar a 
digitalização das peças dos autos, tampouco o dever de guarda pessoal de alguns dos documentos 
físicos do processo, ainda que os autos sejam provenientes de outro juízo ou instância. 
do art. 12 da Lei 11.419/2006 que “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.” Ademais, o mesmo 
diploma legal estabelece em seu art. 18 que “Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no 

e couber, no âmbito de suas respectivas competências.” Por sua vez, o TRF
a matéria por meio da Resolução 17/2010, art. 17, § 2º: “No juízo competente, a parte autora será 
intimada para retirar os autos físicos em 30 (trinta) dias, e providenciar a digitalização, ficando 
responsável pela guarda dos documentos.” Conforme se verifica, a lei concede às partes e/ou aos seus 
procuradores a faculdade de exercerem a opção pela guarda pessoal de algum dos documentos 

s. O que a lei previu como faculdade, o ato infralegal do TRF transformou em 
dever processual. A circunstância de o art. 18 da lei em tela delegar em favor do Judiciário o poder de 

la naturalmente não consubstancia autorização para criar obriga
(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). 
Min. Herman Benjamin, julgado em 22/5/2014 (Vide Informativo n. 524).

PRAZOS PROCESSUAIS NO CASO DE GREVE DE ADVOGADOS PÚBLICOS.

A greve de advogados públicos não constitui motivo de força maior a ensejar a suspensão ou 
devolução dos prazos processuais (art. 265, V, do CPC). Precedentes citados: AgRg no REsp 502.403
RS, Segunda Turma, DJe de 16/12/2008; AgRg no Ag 1.428.316-PI, Quarta Turma, DJe 23/4/2012; 

DF, Quinta Turma, DJe 26/4/2010; e AgRg no RE
REsp 1.280.063-RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 4/6/2013.

No caso em questão, porém, a petição de agravo regimental foi assinada digitalmente por advogado 
Processo relacionado: Resp 1347278 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS E GUARDA PESSOAL DE 

(resolução de Tribunal) impor à parte autora o dever de providenciar a 
digitalização das peças dos autos, tampouco o dever de guarda pessoal de alguns dos documentos 
físicos do processo, ainda que os autos sejam provenientes de outro juízo ou instância. Dispõe o § 5º 
do art. 12 da Lei 11.419/2006 que “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 

zo preclusivo de 30 (trinta) dias, se manifestem sobre o 
desejo de manterem pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais.” Ademais, o mesmo 
diploma legal estabelece em seu art. 18 que “Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no 

e couber, no âmbito de suas respectivas competências.” Por sua vez, o TRF-4ª Região regulamentou 
a matéria por meio da Resolução 17/2010, art. 17, § 2º: “No juízo competente, a parte autora será 

providenciar a digitalização, ficando 
responsável pela guarda dos documentos.” Conforme se verifica, a lei concede às partes e/ou aos seus 
procuradores a faculdade de exercerem a opção pela guarda pessoal de algum dos documentos 

s. O que a lei previu como faculdade, o ato infralegal do TRF transformou em 
dever processual. A circunstância de o art. 18 da lei em tela delegar em favor do Judiciário o poder de 

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). REsp 1.448.424-RS, Rel. 

. 524). 

PRAZOS PROCESSUAIS NO CASO DE GREVE DE ADVOGADOS PÚBLICOS. 

A greve de advogados públicos não constitui motivo de força maior a ensejar a suspensão ou 
Precedentes citados: AgRg no REsp 502.403-

PI, Quarta Turma, DJe 23/4/2012; 
DF, Quinta Turma, DJe 26/4/2010; e AgRg no REsp 373.323-DF, Sexta Turma, 

, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 4/6/2013. 


