
REPERCUSSÃO GERAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 841.548 PARANÁ

PRONUNCIAMENTO

EXECUÇÃO  –  ARTIGO  100  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  –  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO NO 
PLENÁRIO VIRTUAL – INADEQUAÇÃO.

PLENÁRIO  VIRTUAL  – 
NOMENCLATURA  DO  RECURSO  – 
ERRONIA. 

 

1. A Assessoria prestou as seguintes informações:

Eis a síntese do que discutido no Agravo de Instrumento 
nº 841.548/PR, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, Presidente 
do  Supremo,  inserido  no  sistema  eletrônico  da  repercussão 
geral às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de maio de 2011, sexta-
feira.

 
O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo  negou 

provimento a recurso, assentando que a execução movida em 
face da Paranaprevidência deveria prosseguir,  nos termos do 
artigo 475-J do Código de Processo Civil. Consignou, a teor do 
artigo  2º  da Lei  estadual  nº  12.398/98,  ser  a  entidade pessoa 
jurídica  de  direito  privado  prestadora  de  serviço  social 
autônoma  em  cooperação  governamental,  não  cabendo  a 
alegação de submissão ao  artigo  730 do Código de Processo 
Civil. Aludiu ao julgamento do Agravo Regimental no Agravo 
de Instrumento nº 349.477/PR, da relatoria do Ministro Celso de 
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Mello, julgado pela Segunda Turma. 
 
Os  embargos  declaratórios  que  se  seguiram  foram 

desprovidos. O Tribunal de origem fez ver o caráter protelatório 
do recurso e aplicou a multa prevista no artigo 538, parágrafo 
único, do Código de Processo Civil.

 
No extraordinário interposto com alegado fundamento na 

alínea  “a”  do  permissivo  constitucional,  a  Paranaprevidência 
argui a ofensa aos artigos 100, 173 e 249 da Carta Federal. Aduz 
ser entidade gestora de receitas previdenciárias vinculadas, no 
tocante  aos  fundos  previdenciários  arrecadados  para  o 
pagamento de aposentadoria e pensões dos servidores públicos 
estaduais,  nos  termos da legislação estadual.  Salienta  prestar 
serviço público essencial, não exercendo atividade econômica, o 
que  demonstraria  a  finalidade “indiscutivelmente  pública”,  a 
exigir que se submetam ao regime de precatório as execuções 
propostas contra si.  Evoca como precedente o julgamento do 
Recurso Extraordinário nº 220.906/DF, da relatoria do Ministro 
Maurício Corrêa, na qual o Supremo adotou tal entendimento 
quanto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

 
Relativamente ao requisito da repercussão geral, aponta a 

relevância jurídica  e  econômica do tema.  Argumenta estar-se 
diante de controvérsia que pode “afetar o patrimônio financeiro 
de milhares de servidores públicos ativos e inativos do Estado 
do Paraná”.

            
Leônidas Ferreira Lobo e outros, nas contrarrazões, dizem 

da natureza infraconstitucional da matéria, tendo o Tribunal de 
origem apenas interpretado a legislação de regência. No mais, 
aduzem não ser a agravante pessoa jurídica de direito público.

 
O extraordinário não foi admitido na origem. O Primeiro 

Vice-Presidente  do  Tribunal  de  origem  assentou  tratar-se  de 
tema.
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Eis o pronunciamento do relator, Ministro Cezar Peluso, 

Presidente do Supremo, acerca da repercussão geral:
 

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão 
que indeferiu o processamento de recurso extraordinário 
interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, 
cuja decisão tem o seguinte teor:

 
Agravo de instrumento.  Cumprimento  de sentença 

condenatória contra a Paranaprevidência. Inaplicabilidade 
do  artigo  730  do  CPC.  Processamento  da  execução  nos 
termos do artigo  475-J  do  CPC.  Decisão  mantida.  Nego 
seguimento.

 
Sustenta  o  recorrente,  com base  no art.  102,  III,  a, 

violação do artigo 100 da Constituição Federal. Aduz que:
 
(...)  Entretanto,  aplicar  o  rito  privativista  a  uma 

execução  que  será  suportada  pelos  fundos  que  são 
meramente geridos pela Paranaprevidência nega vigência 
ao artigo 100 da Constituição Federal, tendo em vista que 
o  pagamento  será  suportado  por  contribuições 
previdenciárias ou repasses orçamentários efetivados pelo 
Estado do Paraná. (...)

 
Requer, em síntese, que:
 
(...) Vossas Excelências dêem provimento ao presente 

Recurso  Extraordinário,  reformando  o  acórdão  do 
Tribunal a quo e determinando que o processamento da 
execução  se  dê  pelo  rito  do  precatório  requisitório  em 
atenção  ao  previsto  pelo  artigo  100  da  Constituição 
Federal (fl.215).
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Apresenta  preliminar  formal  e  fundamentada  de 
repercussão geral,  no forma do art. 543-A, § 2º, do CPC 
(fl.179).

 
2. Admissível o agravo.
 
Presentes  os  requisitos  formais  de admissibilidade, 

dou  provimento  ao  agravo,  convertendo-o  em  recurso 
extraordinário.

 
3.  A questão  suscitada  neste  recurso  versa  sobre  a 

forma  da  execução  das  decisões  que  condenam  a 
Paranaprevidência,  pessoa  jurídica  de  direito  privado  e 
prestadora  de  serviço  social  autônomo  em  cooperação 
governamental,  a pagar quantia em dinheiro.  Discute-se 
qual rito deve ser observado: se o rito do artigo 475-J ou o 
rito do artigo 730, ambos do CPC, à luz do artigo 100 da 
Constituição Federal.

 
4.  Esta  Corte  possui  jurisprudência  firmada  no 

sentido  de  que  as  entidades  paraestatais  que  possuem 
personalidade de pessoa jurídica de direito  privado não 
fazem  jus  aos  privilégios  processuais  concedidos  à 
Fazenda Pública. Confiram-se a respeito o AI 783136 AgR / 
PR, Rel.  Min. EROS GRAU, DJe de 14.5.2010; AI 349477 
AgR / PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 28.2.03; AI 
838206 / PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 
de 3.3.2011; AI 818737 / PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 
DJe de 16.12.2010.

 
5. Ante o exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte 

para negar provimento ao recurso extraordinário.
 
Brasília, 16 de maio de 2011.
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Ministro Cezar Peluso
Presidente
Documento assinado digitalmente

 

Destaco constar do pronunciamento acerca da repercussão 
geral  questão  atinente  à  reafirmação  da  jurisprudência  do 
Supremo.

2. Inicialmente, consigno a erronia de lançar, no Plenário Virtual, o 
agravo  de  instrumento.  Esse  recurso  foi  provido  pelo  Ministro  Cezar 
Peluso,  Presidente  do  Tribunal,  que,  no  pronunciamento  formalizado, 
determinou a conversão em extraordinário.  Ao que tudo indica,  sob o 
ângulo da autuação, esta ainda não ocorreu, cabendo o saneamento da 
situação  jurídica.  Então,  deve-se  tomar  providência,  presente  a 
circunstância  de  o  Direito  ser  uma  ciência,  apresentando  princípios, 
institutos e expressões com sentido próprio.

Quanto  à  apreciação  do  mérito  do  extraordinário  no  Plenário 
Virtual, relembro que o sistema excepciona a regra relativa à necessidade 
de  o  Colegiado  reunir-se.  Os  Ministros  atuam  sem  a  indispensável 
discussão  da  matéria  e  troca  de  ideias.  Fui  voz  isolada  quando  da 
alteração  regimental  para  que  o  mecanismo  fosse  instituído  com  o 
objetivo  único  de  definir  a  existência  de  repercussão  geral  e  entendo 
ainda mais  inadequado,  a  todos os  títulos,  o  julgamento  de  fundo do 
próprio recurso extraordinário em tal campo, deixando-se de observar a 
regra da reunião dos integrantes do Tribunal.  

No  mais,  repetem-se  os  processos,  a  partir  da  abertura  ocorrida 
relativamente  à  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos,  em  que 
pessoas  jurídicas  de  direito  privado  evocam  o  sistema  de  execução 
próprio à Fazenda. No caso dos Correios,  fiquei vencido.  De qualquer 
sorte,  ante  esse  precedente,  tudo  recomenda  que  seja  admitida  a 
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repercussão geral  da matéria  e haja a inserção do processo em pauta, 
para  ter-se  o  pregão  no  Plenário,  viabilizada,  até  mesmo,  possível 
sustentação da tribuna.

3. Manifesto-me tão somente pela configuração da repercussão geral.

4. À Assessoria, para acompanhar a tramitação do incidente.

5. Publiquem.

Brasília – residência –, 4 de junho de 2011, às 10h45.

Ministro MARCO AURÉLIO
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