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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

à Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 

EXCELENT(SSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5 8  VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Autos 0008196-14.2011.8.26.0053 
Rito ordinário 
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FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR — PROCON-SP, neste ato representada pelo Procurador do Estado 

que esta subscreve, nos autos da ação em epígrafe movida por SUCOS DEL VALLE 

DO BRASIL LTDA, vem, respeitosamente perante V. Exa., em atenção ao art. 526 do 

Código de Processo Civil, informar que interpôs recurso de agravo de instrumento em 

face da decisão interlocutória que retirou a eficácia da pena administrativa de 

suspensão temporária de atividades. Minuta anexa. 

Nestes termos 

i P. Deferimento. 

São Paulo, 15 de15PW'de 2011 

ç"nton Junior 
or do Est do 
146.249 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

à Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

-2 s ê1 VIA 
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR —

PROCON, pessoa jurídica de direito público neste ato representada pelo Procurador 

do Estado que esta subscreve, não se conformando com decisão interlocutória que 

impediu a inscrição de multa administrativa na dívida ativa e suspendeu sua 

exigibilidade, proferida nos autos da ação anulatória n.° 0008196-14.2011.8.26.0053 

que tramita junto à 5a Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em que 

figura como autora SUCOS DEL VALLE DO BRASIL LIDA, com sede na rua Paes 

Leme, 524, nesta capital, vem, respeitosamente perante V. Exa., interpor recurso de 
. 	 P  

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de LIMINAR 

o 
• 	com base no art. 522 e seguintes do Código de Processo Civil e nos argumentos 

constantes na minuta anexa. 

Nestes termos 

P. Deferimento. 

São Paulo, 15 de abril de 2011 

VALTER FARID ANTONIO JUNIOR 
Procurador do Estado - OAB/SP 146.249 

PAULA CRISTINA R. B. ENGLER PINTO 
Procuradora do Estado - OAB/SP 127.158 

MARIA BERNADETE BOLSONI PITTON 
Procuradora do Estado - OAB/SP 106.081 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

à Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 

MINUTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

1) Agravante: 

• 	PROCON/SP Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor 

Patronos: 	Procuradores do Estado dispensados de apresentar procuração 
Paula Cristina Rigueiro Barbosa Engler, OAB/SP 127.158 
Valter Farid Antonio Junior, OAB/SP 146.249 
Maria Bernadete Bolsoni Pitton, OAB/SP 106.081 

Endereço para intimações: Rua Barra Funda, 930, Barra Funda, São Paulo-SP 

2) Agravada: Sucos Dei Valle do Brasil LTDA 

Patrono 	Eduardo Vital Chaves, OAB/SP 257.874 

Endereço para intimações: Rua Libero Badaró, 425, 11° andar, nesta capital 

Egrégio Tribunal, 

• 	Colenda Câmara, 

• 	Nobres Julgadores, 

1. Dos fatos. 

No exercício do poder de polícia das relações de consumo 

conferido pela Lei Estadual 9.192195, a Fundação PROCON impôs à agravada multa 

por violação ao art. 37, §2 0  da Lei 8.078190, materializada pela veiculação de 

publicidade abusiva que prevalecia da deficiência de julgamento e inexperiência da 

criança. 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

à Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 

A publicidade, nominada "Promoção De[ Valle Espremidinhos", 

era dirigida ao publico infantil e estimulava o consumo exagerado de produtos 

alimentícios de questionável teor nutricional, cuja aquisição não se dava pela real 

necessidade de consumo do produto, mas pelo completamento de coleção composta 

por 5 (cinco) bonecos de pano, diferentes entre si, mediante prova de aquisição de 5 

produtos fabricados pela agravada por brinquedo. 

O auto de infração foi instruido com parecer psicológico que 

atestou os seguintes aspectos negativos na técnica de marketing adotada na 

campanha "Espremidinhos Dell Valle" (fis. 64 e ss.): a) a promoção se aproveita da 

atração natural das crianças por brinquedos, b) a criança é incitada a desejar todos os 

bonequinhos da promoção, c) a promoção enfoca a venda sobre os prêmios e não 

sobre o produto; e d) incita a criança a "amolar" os pais. E as consequências destas 

irregularidades foram ali bem destacadas (fis. 66167), concluindo-se pela sua 

abusividade por evidenciar exploração da apenas do interesse comercial de escoar a 

produção de sucos prevalecendo-se da especial vulnerabilidade da criança, com 

prejuízo à sua educação e das relações familiares. 

Foi, também, instruido com pesquisa que demonstra, dentre 

outros fatores, o alto grau de persuasão das crianças no processo de escolha dos 

produtos adquiridos pelos pais (fis. 134 e ss.). 

Assim, considerando o alto poder de persuasão das crianças 

sobre seus pais, bem como a forma como a publicidade foi veiculada, que confere 

maior destaque aos brinquedos que ao próprio produto, a opção de compra dos sucos 

não teve como fator preponderante suas propriedades, mas o desejo da criança em 

colecionar os 5 bonecos oferecidos. 

A publicidade fere, também, o item 2 do anexo H do Código de 

Autorregulamentação publicitária, que determina ao anunciante que se abstenha de 

utilizar termos imperativos em publicidade dirigida ao público infantil, o que se 

verificou no caso em tela mediante uso de expressões como "confira!" e "colecione!". 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

à Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 

Com base neste farto material jurídico e científico, a Fundação 

PROCON-SP, após regular processo administrativo, aplicou multa adminsitrativa de 

R$ 37.093,33 (trinta e sete mil, noventa e três reais e trinta e três centavos), que 

contou com diminuição de 113 em razão de primariedade (fl. 458). 

Inconformada, a agravada propôs ação anulatória com o 

~• 	objetivo de desconstituí-la, tendo o digno magistrado a quo deferido liminar destinada 

à suspensão da exigibilidade da multa. 

Fato é que a decisão merece reforma, vez que não preenchidos, 

pela agravada, os requisitos legais autorizadores prescritos no art. 273 do Código de 

Processo Civil. E se pretende ver suspensa a exigibilidade da multa, que então 

proceda ao depósito prévio, integral e em dinheiro do seu equivalente, como 

determinam o art. 151, II do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior 

Tribunal de Justiça. 

2. Falta de verossimilhança. Da publicidade abusiva. 

• • 	 A Constituição Federal, em seu artigo 227, capuP, estabelece 

como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade à 

criança e ao adolescente os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária e determina que as crianças e os adolescentes 

sejam protegidos de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

1 	"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão." 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

à Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

n0  8.069, de 13 de julho de 1990) regulamenta os referidos direitos, alguns deles 

comuns a todos os cidadãos e outros pertinentes só às crianças e aos adolescentes, e 

consagra o respeito a sua condição peculiar "de pessoa em desenvolvimento e a 

inviolabilidade de sua integridade física, moral e psíquica, especialmente nos artigos 4 °Z, 5°3 , 

604, 7 05 , 176  e 18'." 

Prevê, ainda, no seu artigo 76 8 , normas a serem seguidas pelas 

emissoras de rádio e televisão no tocante à programação, a fim de que dêem 

preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas que respeitem 

os valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente não disciplina a 

publicidade de forma específica, o que foi feito pelo Código de Defesa do Consumidor 

(Lei n0  8.078190, de 11 de setembro de 1990), elaborado em razão do mandamento 

constitucional constante dos artigos 50 , inciso XXXII 9  e 170, inciso V10 . 

2 	"Art. 4 0 . É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

• 	 Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
• 	 a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
c) preferência 	na 	formulação 	e 	na 	execução 	das 	políticas 	sociais 	públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à 
j iventude." 

"Art. 5 0 . Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por 
ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais." 
4 	"Art. 60. Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as 
exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e 
do adolescente como pessoa em desenvolvimento." 
5 	"Art. 71. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante efetivação 
de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência." 
5 	

"Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral 
da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos 
valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais." 

"Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor." 
e 	"Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o 
público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. (...)" 

"Art. 5 0 . ( ... ) XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;" 

5 

(e-STJ Fl.567)
D

oc
um

en
to

 r
ec

eb
id

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 d

a 
or

ig
em



lei 	11 

ti.. 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

à Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 

No tocante ao público infantil, o Código de Defesa do 

Consumidor determina, no seu artigo 37, parágrafo 2 0, que a publicidade não pode se 

aproveitar da deficiência de julgamento e de experiência da criança, sob pena de ser 

considerada abusiva e, portanto, ilegal: 

"Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou 
abusiva. 

•~ 	 (...) 

§ 20 . É abusiva, dentre outras, a publicidade 
discriminatória de qualquer natureza, a que incite à 
violência, explore o medo ou a superstição, se 
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da 
criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja 
capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança." 

Percebe-se que a Lei n° 8.078190 elencou, a título 

exemplificativo, algumas hipóteses de publicidades consideradas abusivas11, dentre 

elas, aquela que se aproveita da deficiência de julgamento e de experiência da 

criança. 

De acordo com a Lei n° 8.069190, é considerada criança a 

• pessoa de até 12 (doze) anos de idade incompletos 12 . Por conta da peculiaridade de 

• ser pessoa em formação, a criança é incapaz para praticar os atos da vida civil, como, 

por exemplo, firmar contratos de compra e venda 13. Daí porque, em qualquer relação 

de consumo, a criança não pode ser considerada uma consumidora comum, pois é 

sempre hipossuficiente, isto é, mais vulnerável do que os demais e, portanto, precisa 

de maior proteção. 

10 	"Art. 170. A ordem económica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes principios: ( ... ) V - defesa do consumidor;" 
11 	Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 8a ed., 
Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2005, p. 339. 
12 	"Art. 21. Considera-se criança, para os efeitos dessa Lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de idade." 
t3 	"Art. 31  (do Código Civil). São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil: 

1 - os menores de dezesseis anos; (...)". 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

à Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 

Nesse sentido, ensina Antônio Herman de Vasconcellos e 

Benjamin 14: 

"A hipossuficiência pode ser físico-psíquica, econômica 
ou meramente circunstancial. 0 Código, no seu esforço 
enumerativo, mencionou expressamente a proteção 
especial que merece a criança contra os abusos 
publicitários. 
A noção de que o consumidor é soberano no mercado e 
que a publicidade nada mais representa que um auxílio 
no seu processo decisório racional simplesmente não se 
aplica às crianças, jovens demais para compreenderem 
o caráter necessariamente parcial da mensagem 
publicitária. Em conseqüência, qualquer publicidade 
dirigida à criança abaixo de uma certa idade não deixa 
de ter um enorme potencial abusivo. 

0 Código menciona, expressamente, a questão da 
publicidade que envolva a criança como uma daquelas 
a merecer atenção especial. É em função do 
reconhecimento dessa vulnerabilidade exacerbada 
(hipossuficiência, então) que alguns parâmetros 
especiais devem ser traçados." 

Por serem presumidamente hipossuficientes, as crianças 

não são capazes de compreender as técnicas de convencimento utilizadas pelo 

marketing. De fato, existem inúmeras pesquisas, pareceres e estudos realizados não 

só no Brasil, como no exterior, demonstrando que a criariça não tem condições de 

entender as mensagens publicitárias que lhe são dirigidas, por não conseguir distingui-

Ias da programação na qual estão inseridas nem, tampouco, se defender do seu 

caráter persuasivo. 

É o que explica Noemi Friske Momberger 15 : 

"Como as crianças não são auto-suficientes, não 
podem ser comparadas e tratadas da mesma forma que 
os outros consumidores, merecendo uma proteção 

74 	Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos Autores do Anteprojeto, 8 8  ed 
Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2005, p. 343-344. 
15 	

A Publicidade dirigida às Crianças e Adolescentes - Regulamentações e Restrições, Porto 
Alegre, Memória Jurídica, 2002, p. 64. 

7 

(e-STJ Fl.569)
D

oc
um

en
to

 r
ec

eb
id

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 d

a 
or

ig
em



ASSESSORIA JURÍDICA 

à Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 

especial por parte do legislador, pois não possuem 
condições de entender o verdadeiro objetivo da 
publicidade que é a persuasão do consumidor, e nem 
conseguem se defender da publicidade abusiva dirigida 
especialmente a esta categoria de consumidores que 
representa 32% da população brasileira. Simplesmente 
não se pode atribuir ou esperar que as crianças 
possuam a mesma capacidade de um adulto para tomar 
decisões e avaliar outros critérios subjetivos referentes 

• 

	

	 à publicidade, pois ainda estão em fase de 
desenvolvimento." 

Ora, se a criança não consegue identificar a publicidade como 

tal, também há violação do princípio da identificação da mensagem publicitária, 

previsto no artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor 1ó , pelo qual o consumidor 

tem o direito de saber prontamente que a mensagem transmitida é uma publicidade e, 

portanto, tem por objetivo promover a venda dos produtos ou serviços anunciados e 

que ele, consumidor, é o seu destinatário. 

De fato, o objetivo da campanha "Promoção Espremidinhos Dei 

Valle era criar nas crianças o desejo de obterem não o suco propriamente dito, mas 

coleção completa de bonecos de pelúcia, o que facilmente se nota pelo uso de 

comandos imperativos, como "Confira" e "Colecione", citados nos textos e no filme 

•  publicitário da promoção. A peça publicitária confere um destaque muito maior aos 

brinquedos que ao próprio produto, com o claro escopo de ampliar vendas mediante 

promessa de premiação. 

A esse respeito, afirma Antônio Herman de Vasconcellos e 

Benjamin": 

"Assim, tal modalidade publicitária não pode 
exortar diretamente a criança a comprar um 
produto ou serviço; não deve encorajar a criança 
a persuadir seus pais ou qualquer outro adulto a 

76 	"Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a 
identifique como tal". 
17 	

Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos Autores do Anteprojeto, 8° ed., 
Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2005, p. 344. 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

à Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 

adquirir produtos ou serviços; não pode explorar 
a confiança especial que a criança tem em seus 
pais, professores, etc.; as crianças que aparecem 
em anúncios não podem se comportar de modo 
inconsistente com o comportamento natural de 
outras da mesma idade." 

Não é à toa que a utilização de comandos imperativos dirigidos 

~• 	às crianças é condenada pelo próprio CONAR, de acordo com o artigo 37 do Código 

Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária: 

"Artigo 37. Os esforços de pais, educadores, 
autoridades e da comunidade devem encontrar na 
publicidade fator coadjuvante na formação de cidadãos 
responsáveis e consumidores conscientes. Diante de tal 
perspectiva, nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo 
de consumo diretamente à criança. E mais: 
I - Os anúncios deverão refletir cuidados especiais em 
relação à segurança e às boas maneiras e, ainda, 
abster-se de: 

f. empregar crianças e adolescentes como 
modelos para vocalizar apelo direto, 
recomendação ou sugestão de uso ou consumo, 
admitida, entretanto, a participação deles nas 
demonstrações pertinentes de serviço ou 

o produto;" 

• 

Como se pode notar, o próprio mercado publicitário reconhece 

que o uso de imperativo de compra direcionado para crianças gera nelas o sentimento 

de que devem cumpri-lo bem como a angústia na hipótese de não conseguirem o que 

querem. O que ocorre, na prática, é que as crianças são induzidas a pedir aos pais por 

produtos que talvez nem gostem ou necessitem, simplesmente pela vontade de 

completarem a coleção. 
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E isso é claro na publicidade em análise. O site Invertia/Terra 18  

ao informar sobre o lançamento da campanha, assim descreveu a campanha 

desenvolvida pela agravada: 

Com as embalagens, que são colecionáveis, a 
empresa passa a adotar o conceito de embalagem- 
brinquedo. Para isso, foi criada uma ação que 

•  distribuirá brindes e serão veiculados anúncios em 
uma edicão especial da revista Recreio que acaba 
de chegar às bancas. Com  o patrocínio de Dei Valle, a 
publicação terá uma edição interativa batizada de 'Mão 
na Massa'. 

A comunicação, criada pela age apresenta as quatro 
famílias dos simpáticos oersonacens-monstrinhos. 
Cada família representa uma fruta: uva, morango, 
pêssego e manga.  As pecas funcionam como 
brincadeiras para as criancas, aue podem se 
divertir com os labirintos e desenhos dos 

ersonaaens para pintar. 

Vale destacar aue os veouenos também podem 
brincar mais com os monstrinhos no site 
www.delvalledosmon tros.com.br  

• 	 Não há como negar, portanto, que a campanha buscou seduzir o 

• 	público infantil. Ao criar todo um universo de personagens e divulgá-los em meios de 

comunicação específicos para crianças, o Interessado aguça o interesse delas pela 

novidade para depois ofertá-los exclusivamente através da promoção, a qual exige a 

aquisição de 5 litros de suco em troca de um dos bonecos, ou sela, 25 litros para a 

coleção completa. 

Note-se que nesse ponto há uma grande diferença entre a 

promoção do Interessado e o uso de personagens de apelo infantil em embalagens de 

produtos porquanto os "espremidinhos" existem em função da campanha, não tendo 

"vida independente" dela, sendo utilizados como atrativo para o incremento da 

18  htto://invertia.terra.com .brlpubli news/interna/0..012766581-EI10369.00.htm1 
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quantidade de produtos vendidos na medida que a aquisição desses estaria vinculada 

a compra de cinco litros de suco. 

Ressalte-se mais uma vez que a autuação versa sobre a 

abusividade da campanha publicitária ao se aproveitar da deficiência de julgamento e 

experiência do público infantil para o estímulo ao consumo exagerado, consumo por 

• 	razões diversas que não a necessidade do produto (suco) por suas reais qualidades. 

Por óbvio não se está querendo isentar os pais de suas 

responsabilidades no tocante a alimentação de seus filhos. Todavia, é nítida a 

estratégia do Interessado em se valer dos pequenos para que influenciem de forma 

determinante nas decisões de compra da família. Veja que o conceito do produto 

(suco) por si só não tem por característica ser voltado ao público infantil, tratando-se 

de alimento para todas as idades. Por sua vez, o boneco-brinde, sim. 

Também não se está a debater o volume de suco ingerido pelas 

crianças, mas o fato da campanha estimulá-las a exigirem de seus pais que adquiram 

o produto na quantidade necessária para que tenham a coleção de bonecos. E isso 

parece estar claramente constatado. Que pai ou mãe consegue ser totalmente 

refratário aos apelos de seus filhos? E nem se diga que a negativa dos pais bastaria 

• 

	

	para retirar a abusividade da campanha, pois por certo que a ansiedade das crianças 

e o transtorno dos adultos já teriam ocorrido antes mesmo da efetivação da compra. 

Assim, resta evidente que a agravada foi corretamente autuada 

pela Fundação PROCON-SP por violação ao art. 37, §2 0  da Lei 8.078190, de modo a 

retirar a alegada verossimilhança do direito invocado pela agravada que, para 

suspender a exigibilidade da multa, deve trilhar o caminho delineado na lei: a 

efetivação do depósito prévio, integral e em dinheiro prescrito no art. 151, II do 

Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. 

~f 
r 
F 
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3. Ausência de periculum in mora. Necessidade de depósito integral do valor da 

multa para a suspensão da sua exigibilidade. Negativa de vigência aos arts. 151, 

li, do Código Tributário Nacional e 28 da Lei 6.830180. 

Além da falta de verossimilhança, mostra-se também ausente o 

*• requisito do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. É cediço que demandar 

em juízo não constitui constrangimento algum e a inscrição da multa na dívida ativa 

constitui consectário lógico do descumprimento de normas de ordem pública que 

originaram a constituição do crédito devido à Fazenda Pública, cuja exigibilidade via 

inscrição na divida ativa e propositura de execução conta com respaldo na legislação 

vigente. 

Por sua vez, a existência de demanda destinada à discussão do 

crédito não impede a tomada das providências executivas pelo credor, nos expressos 

termos do art. 585, §1 0, do Código de Processo Civil. 

Decerto, o exercício pela Fazenda Pública de um direito previsto 

em lei não pode ser considerado como fato causador de dano, já que este tem por 

pressuposto uma conduta ilícita que enseja o dever de reparar, o que não é o caso 

• 

	

	desses autos. Ademais, já há determinação administrativa para que a inscrição da 

multa na dívida ativa seja efetivada. 

Se pretende suspender a exigibilidade da multa que lhe foi 

imposta, que então proceda ao depósito integral e em dinheiro preconizado no art. 

151, Il, do Código Tributário Nacional. O valor a ser depositado é baixo se comparado 

com o seu porte econômico e certamente não irá gerar constrangimentos à agravada. 

A necessidade de efetivação do depósito integral para 

suspensão da exigibilidade dos créditos devidos à Fazenda Pública é, há muito, objeto 

de reiterado reconhecimento da jurisprudência e foi consagrada pela Súmula 112 do 

E. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: 
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"O depósito somente suspende a exigibilidade do 
crédito tributário se for integral e em dinheiro". 

Também nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

~• 	 AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Antecipada. 
Indeferimento. Multa aplicada pelo PROCON. O não 
pagamento da multa no prazo gera a inscrição na dívida. E, 
para paralisar os efeitos da inscrição da dívida, em caráter 
provisório e liminarmente, com o ajuizamento de ação 
anulatória, é indispensável que realize o depósito preparatório 
do valor do débito (art. 38 da Lei 6.830/80 - Recurso 
improvido. (Agravo de Instrumento n. 407.361-512 -
Campinas - 8a Câmara de Direito Público - Relator: José 
Santana - 08.06.05 - V.U.) 

MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. 
EXIGIBILIDADE QUE APENAS PODE SER SUSPENSA COM 
O DEPÓSITO DO SEU VALOR INTEGRAL. 0 credor não 
pode ser impedido de judicialmente cobrar seu valor ou, de 
executar seu crédito (CPC, parágrafo 1 0  do art. 585, art. 38 da 
Lei 6830/80 e art. 151, II, do CTN e súmula 112 do ST3). 
Recurso provido. 
(TJSP, Agravo de instrumento 365.800-512-00, relator 
Urbano Ruiz, data do julgamento: 27/01105) 

• 	 AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
MULTA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE 
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. INDEFERIMENTO. 
ILEGALIDADE . INEXISTÊNCIA . Ausência de fumaça do bom 
direito e periculum in mora, requisitos legais indispensáveis à 
outorga da referida medida excepcional pleiteada. Pretensão 
viável se garantido o juízo por depósito do montante integral 
do crédito, corrigido monetariamente e acrescido de juros, 
multa de mora e demais encargos, hipóteses inocorrente à 
espécie. Inteligência do CTN, art. 151, II e LEF, art. 38, caput, 
e do CPC, art. 585, parágrafo 1 0 . Rejeição confirmada. 
Recurso desprovido. 
(T3SP. Agravo de instrumento n.O 263.436.517, relator 
Xavier de Aquino, data do julgamento 08108102). 

"Exaurida a instância administrativa com o improvimento do 
recurso da empresa autuada, a inscrição das sanções para fins 
de cobrança executiva representa ato de rotina, que não pode 
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ser obstado sob a alegação de dano irreparável ao agravante, 
que deixou de utilizar da faculdade legal prevista no artigo 
151, inciso II, do Código Tributário Nacional". 
(T]SP. Agravo de instrumento n.° 284.392.5/9, relator 
Demóstenes Braga, data do julgamento 10109102). 

TUTELA ANTECIPADA. Irresignação contra decisão que a 
concedeu para suspender a exigibilidade de multa imposta 
pelo PROCON/SP e vedar a sua inscrição na dívida ativa. Com  
efeito, a matéria é complexa, não se entrevendo a presença 
dos requisitos do artigo 273, inciso I, Código de Processo Civil 
para sugerir a tutela antecipada. Prevalece a presunção juris 
tantum de legalidade do ato do autor Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor - PROCON/SP - Por outro lado, o valor 
da multa pode ser objeto de depósito em juízo, não havendo, 
pois, dano irreparável - Ademais, é altamente controvertida a 
possibilidade de antecipar a tutela contra a Fazenda Pública -
Acresce ainda que o tema poderá ser debatido em sede de 
embargos à execução, caso seja ajuizada a ação executiva -
Precedente jurisprudencial - Recurso provido. (Agravo de 
Instrumento n. 369.992-516 - São Paulo - 9a Câmara de 
Direito Público - Relator: Geraldo Lucena - 16.06.04 -
V.U.). 

AÇÃO ANULATÓRIA. Débito fiscal. Pedido de antecipação de 
tutela, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito 
constituído em Auto de Infração e Imposição de Multa, sem a 
necessidade de depósito, nos termos do artigo 1512, V, do 
Código Tributário Nacional - Indeferimento - Decisão mantida 
- Ausência dos requisitos que justificam a medida preconizada 
- Contribuinte que tem à sua disposição a faculdade de 
depósito do crédito tributário, que, na forma do artigo 151, II, 
do Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do 
crédito tributário - Auto de infração que tem mais de cinco 
anos, e foi confirmado por decisão unânime do Tribunal de 
Imposto e Taxas, negado o pedido de revisão - A ação 
anulatória não inibe a execução fiscal do crédito tributário 
(artigo 585, § 1 0, do Código de Processo Civil) - Recurso não 
provido. (Agravo de Instrumento n. 347.530-518-00 -
São Paulo - 7a Câmara de Direito Público - Relator: 
Milton Gordo - 10.11.03 - V.U.). 
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4. Conclusão e pedido. 

Posto isso, requer-se de V. Exa.: 

• 	 a) A intimação da agravada para que, querendo, apresente 

contraminuta; 

b) A concessão de liminar a fim de suspender a decisão 

recorrida e, consequentemente, manter a exigibilidade da multa 

imposta pela Fundação PROCON; 

c) O total provimento ao presente recurso, com o fim 

restabelecer a exigibilidade da multa imposta pela Fundação 

PROCON ou condicionar sua suspensão mediante depósito 

prévio do seu equivalente em dinheiro, nos termos do art. 151, II 

do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior 

Tribunal de Justiça. 

0 
 • 	 Nestes termos 

P. Deferimento. 

São Paulo, 15 de abril de 2011 

VALTER FARID ANTONIO JUNIOR 
Procurador do Estado - OAB/SP 146.249 

PAULA CRISTINA R. B. ENGLER PINTO 
Procuradora do Estado - OAB/SP 127.158 

MARIA BERNADETE BOLSONI PITTON 
Procuradora do Estado - OAB/SP 106.08 
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