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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 35.797-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Agravante: UNIÃO
Agravado: FRANCISCO SOARES ALENCAR
Adv./Proc.: DR. ALBERTO FERNANDES DE FARIAS NETO

(AGRDO.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLI-
CA.  EMPREGADO DO SERPRO CEDIDO À RE-
CEITA FEDERAL.
- Determinação para retornar  ao órgão de ori-
gem.
- Pedido de manutenção de lotação.
- Impossibilidade.
- Observância  do art. 37, II, da Constituição Fe-
deral.
- Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, à unanimidade, dar provimento ao agravo de ins-
trumento, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo par-
te integrante do presente julgado.

Recife, 2 de março de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito sus-
pensivo, contra decisão que concedeu antecipação de  tutela para
determinar à União Federal que se abstenha de implementar quais-
quer medidas, tendo por escopo a devolução do empregado Fran-
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cisco Soares Alencar  ao SERPRO,  mantendo-o na sua atual lo-
tação.

Sustenta  a AGU a ausência de prova inequívoca, exigida pela
legislação, para manter a lotação do agravado na Receita Federal,
já que, segundo aponta, a qualidade de servidor público do agrava-
do não  ficou provada.

Informa ainda que, através de procedimento administrativo  (fls.
55/69), ficou comprovado que o agravado cometeu algumas  irre-
gularidades administrativas, com possível envolvimento em ativi-
dades criminosas, fato este que está sendo apurado pelo Ministé-
rio Público Federal.

Concedido efeito suspensivo, fls. 84/86.

Não houve resposta da parte agravada.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES (Relator):

A antecipação de tutela fora concedida para que o empregado
da empresa pública SERPRO, cedido à Receita Federal, fosse
mantido  exercendo as mesmas atividades neste  órgão, bem como
não fosse  implementada qualquer medida no sentido de devolvê-
lo à empresa mencionada.

Sustentou a agravante que a douta decisão não observou o
inciso II do  art. 37 da Constituição Federal. Com efeito, a Carta
Magna é expressa ao dispor sobre a necessidade de realização
de concurso público para a investidura em cargo ou emprego pú-
blico:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos  Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Município obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, e, também, ao seguinte:

(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público de-
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pende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a na-
tureza e complexidade do cargo ou emprego, na for-
ma da lei, ressalvadas as nomeações para cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração”.

Neste sentido, transcrevo jurisprudência pertinente:

18/02/2004
SISTEMA DE JURISPRUDÊNCIA (Ocorrência 1/6) 00037031
(TRF5) APELAÇÃO CÍVEL N. 120147/CE
Relator: JUIZ CASTRO MEIRA Turma: 01
Julgamento: 23/09/1999 Publicação: 12/11/1999 Fonte: DJ
Pag:000816
Rip:9705247951
______________________________________________________

EMENTA
TRABALHISTA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMPRE-
GADO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO A ÓRGÃO PÚBLI-
CO E É POR ESTE REMUNERADO. SERPRO.
1. INSTITUTOS ESPECÍFICOS DE UM RAMO DO DIREITO NÃO
TÊM APLICAÇÃO EM OUTRO PORQUE A ESPECIALIZAÇÃO
DECORRE DO FATO DE QUE REALIDADES DIVERSAS QUE
SURGEM NO MEIO SOCIAL, EMBORA APARENTEMENTE
SEMELHANTES, CARECEM DE SOLUÇÕES DIFERENCIADAS.
SE ASSIM NÃO FOSSE, NÃO TERIA SURGIDO O DIREITO TRA-
BALHISTA E O “CONTRATO DE TRABALHO” CONTINUARIA
REGIDO PELAS REGRAS DO CÓDIGO CIVIL QUE CUIDAM DA
“LOCAÇÃO DE SERVIÇOS”. 2. NÃO TEM APLICAÇÃO NO ÂMBI-
TO ADMINISTRATIVO O INSTITUTO TRABALHISTA DO “CON-
TRATO-REALIDADE” PORQUE CONTRÁRIO ÀS NORMAS
LEGAIS (ART. 37 DA CF) QUE EXIGEM A PRESTAÇÃO DE CON-
CURSO PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO DE CARREI-
RA. 3. SERVIDORES DE ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA QUE
PRESTAM SERVIÇOS A UM ÓRGÃO PÚBLICO, E, AINDA QUE
POR ESTE SEJAM REMUNERADOS EM RAZÃO DE CONTRA-
TO OU PERMISSIVO LEGAL, NÃO SE EQUIPARAM AOS SERVI-
DORES DE CARREIRA NEM COMO TAIS PODEM SER ADMITI-
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DOS SEM A PRESTAÇÃO DO NECESSÁRIO CONCURSO.
4. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. INDEXAÇÃO EM
PROCESSO DE CRIAÇÃO
REFERÊNCIAS  LEGISLATIVAS LEG: FED CFD: 000000 ANO:
1988 ART: 00037 INC: 00002
***** CF-88 CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEG: FED CFD: 000000
ANO: 1988 ART: 00019
***** ADCT-88 ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS LEG: FED DEL: 005452 ANO: 1943 ART: 00003
***** CLT-43 CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
LEG: FED LEI: 005615 ANO: 1970 ART: 00020

Ademais, como bem salientou o ilustre Desembargador Fe-
deral José Baptista de Almeida Filho, “vislumbrar risco de dano
irreparável, ou de difícil reparação, no regresso do agravado à
empresa com a qual mantém relação empregatícia, ante a possi-
bilidade de rescisão do seu contrato de trabalho, para manter o
agravado na Delegacia da Receita Federal em Fortaleza, no servi-
ço técnico de informática, contra a vontade expressa da tomado-
ra, ora agravante, afigura-se juízo desproporcional e contrário ao
princípio da razoabilidade jurídica, face à natureza e extensão dos
interesses conflitantes.

Com efeito, o risco de dano que se depreende dos autos milita
em favor das alegações do apelante, posto que responsável, no
âmbito da Administração Pública, pelo registro de dados e infor-
mações do sistema de CPF, Cadastro de Pessoas Físicas do Mi-
nistério da Fazenda, que, tendo  apurado irregularidades nas ins-
crições de contribuintes, designou Comissão de Inquérito através
de Portaria nº 17- ESCOR 3ª RF, de 06/12/2000, concluído, e a
conseqüente representação e denúncia contra o agravado, às fls.
74 a 80.

Com estas considerações, fundamentado no art. 558 do Có-
digo de Processo Civil, concedo o efeito suspensivo requerido,
até o pronunciamento definitivo da egrégia 4ª Turma”.

Assim, com estas considerações, dou provimento ao agravo
de instrumento.

É como voto.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 51.115-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Agravado: MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL
Advs./Procs.: DRS. DERALDO MARINHO CEDRIM JÚNIOR E

OUTROS (AGRTE.) E MARCOS GUERRA COSTA
E OUTROS (AGRDO.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL.
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AMORTIZAÇÃO
DE DÍVIDA FISCAL. AUTORIZAÇÃO LEGISLATI-
VA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SEPA-
RAÇÃO DOS PODERES.
- O ajuste firmado entre os Municípios inadim-
plentes e o INSS através de Termo de Amortiza-
ção de Dívida Fiscal, com fundamento na Lei nº
9.639/98, encerra condição bastante vantajosa
para aqueles entes políticos, eis que possibilita
o pagamento de dívidas previdenciárias em um
amplíssimo prazo, que pode chegar a 240 me-
ses, e um moderado comprometimento do Fun-
do de Participação dos Municípios.
- Nesse contexto, não é razoável acolher a alega-
ção do Município de que o referido acordo é nulo
porque o Prefeito não tinha competência para
assumi-lo sem a aquiescência da Câmara de Ve-
readores. Na hipótese, é pertinente aplicar-se a
parêmia do direito que preceitua que “ninguém
deve beneficiar-se da própria torpeza”, haja vis-
ta que o autor pretende suspender as retenções
decorrentes de acordo livremente pactuado.
- Além disso, não se pode emprestar ao art. 16
da Lei Orgânica do Município de Palmeira dos
Índios a interpretação ampla que pretende o agra-
vado, sob pena de ofensa ao princípio da sepa-
ração dos poderes, aplicável aos municípios por
força da simetria constitucional. A necessidade
de autorização do Legislativo para que o prefei-
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to pratique atos de natureza ordinária represen-
ta indevida ingerência do Poder Legislativo na
competência do Executivo.
- Agravo de instrumento provido e agravo regi-
mental prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento ao agravo de
instrumento e julgar prejudicado o agravo regimental, nos termos
do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 25 de março de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Cuida-se de agravo de instrumento aforado pelo INSS com o
fito de obter a reforma da decisão de fls. 47/48 que, ao deferir a
liminar requerida pelo Município de Palmeira dos Índios - AL nos
autos da Ação Declaratória nº 2003.80.00.006961-4, suspendeu
os efeitos do Termo de Amortização de Dívida Fiscal, celebrado
entre os litigantes, obstando a que fossem efetuadas as respecti-
vas retenções no Fundo de Participação dos Municípios.

O fundamento nuclear aduzido pelo douto Magistrado a quo,
no que tange ao requisito da plausibilidade do direito, escorou-se
na suposta afronta ao art. 16 da Lei Orgânica do Município de Pal-
meira dos Índios, que prescreve a exigência de autorização legis-
lativa para que o Prefeito possa celebrar operações ou acordos de
qualquer natureza de interesse do Município, autorização esta que
inexistiu no caso em epígrafe.

O INSS alega que o Município pretende furtar-se ao cumpri-
mento do acordo validamente celebrado para pagamento de suas
dívidas previdenciárias, eis que invoca a sua própria torpeza para
inquiná-lo de nulo. Assevera que o parcelamento firmado pelo agra-
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vante trouxe-lhe condições extremamente vantajosas para a qui-
tação dos seus débitos e acrescenta que, nos termos do art. 1º, §
3º, da Lei 9.639/98, apenas se exige a edição de lei municipal na
hipótese de pretender-se incluir na amortização as dívidas das
sociedades de economia mista, aduzindo ser desnecessária a sua
edição para as – refiro-me às dívidas – de responsabilidade do
próprio Município.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (fls. 57/
58), a despeito do pedido do agravante de que lhe fosse empresta-
do o duplo efeito.

Contra este ato, o INSS manejou agravo regimental, reiteran-
do, em síntese, os mesmos argumentos deitados na inicial. Cor-
roborando a sua tese, no que tange à possibilidade de serem rea-
lizadas as questionadas retenções, refere precedentes desta Cor-
te, em especial a decisão prolatada pela em. Desembargadora
Federal Presidente, Dra. Margarida Cantarelli, no bojo da PETPR
nº 3.385/AL.

Conquanto tenha sido regularmente intimado, o agravado dei-
xou escoar in albis o prazo para o oferecimento de resposta (fls.
69v).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

Na ação ordinária que ampara este recurso, pretende o Muni-
cípio de Palmeira dos Índios a declaração de nulidade do Termo de
Amortização de Dívidas Fiscais celebrado com o INSS, ao funda-
mento de que o Prefeito não detinha legitimidade para firmá-lo sem
a autorização da Câmara de Vereadores, consoante preceitua o
art. 16 da Lei Orgânica daquele Município.

 Conquanto tenha-me inclinado, num exame preliminar, pelo
acolhimento da tese desenvolvida pelo Município autor, um exame
mais acurado da matéria convence-me da inadequação da limi-
nar, ora sob vergasta, pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, cumpre destacar que a celebração dos Ter-
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mos de Amortização de Dívidas Fiscais celebrados com base na
Lei nº 9.639/98 (e legislação que lhe é superveniente)  encerra con-
dição extremamente favorável para os Municípios inadimplentes –
como é o caso do autor –, eis que lhes faculta a possibilidade de
pagamento de seus débitos previdenciários em um amplíssimo
prazo, que pode chegar a 240 meses, além de impedir a adoção
de quaisquer medidas de restrição de crédito que decorrem da
inscrição do Município no CADIN.

O simples fato de que o TADF prevê a retenção de verbas do
Fundo de Participação dos Municípios para essa finalidade não o
caracteriza como abusivo, eis que encontra guarida na própria
Constituição Federal (art. 160, parágrafo único, inciso I). Ressalte-
se, porque oportuno, que há previsão no próprio acordo de percen-
tuais máximos a serem comprometidos com a amortização da
dívida, o que infirma a tese de que as retenções efetuadas pela
autarquia previdenciária estão a inviabilizar a Administração Muni-
cipal, comprometendo a prestação dos serviços públicos que lhe
são afetos.

Nesse contexto, não soa razoável que o Município de Palmei-
ra dos Índios beneficie-se dos efeitos positivos advindos da cele-
bração do aludido acordo, sem que preste a contrapartida que lhe
é devida, qual seja, o pagamento das parcelas relativas a débitos
vencidos. Saliento que, nos termos do art. 195 da Carta Magna, a
Seguridade Social deve ser financiada por toda a sociedade, não
sendo legítimo que os Municípios não compareçam com o paga-
mento das contribuições que de todos é cobrada ao fundamento
de que com isso está deixando de prestar serviços essenciais.

In casu, considero que não há como medrar o pleito do Muni-
cípio autor, sendo perfeitamente aplicável a parêmia de que “nin-
guém pode beneficiar-se da própria torpeza”. Ora, se o Prefeito
agiu fora dos limites de sua competência, cabe à Câmara dos Ve-
readores apurar sua eventual responsabilidade mediante a instau-
ração do processo cabível, não podendo os efeitos desta alegada
nulidade contaminar os acordos celebrados com terceiros de boa-fé.

Sob outro prisma, estou em que ao art. 16 da LOM não pode
ser emprestada a amplíssima interpretação que lhe quer conferir o
agravado, sob pena de ofensa à separação dos poderes consa-
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grada como cláusula pétrea da nossa Lei Maior e aplicável aos
Municípios pelo postulado da simetria constitucional.

Decerto, entendo que é defeso à lei orgânica municipal exigir a
autorização legislativa para que o Prefeito pratique atos de nature-
za ordinária, como o são aqueles que visam ao pagamento de
créditos tributários já vencidos, sob pena de estar o Poder Legisla-
tivo realizando injustificável ingerência na competência daquele
agente político. Ao revés, entendo que incidiria em injustificável
omissão a não adoção, pelo Chefe do Executivo, de medidas ten-
dentes a sanear as contas do Município, como é o caso da que se
pretende inquinar de nula.

Pelo que até então foi exposto, e sem perder de vista o caráter
precário de que se reveste esta decisão – já que proferida em sede
de cognição sumária típica das tutelas de urgência –, estou em
que a suspensão das retenções que vêm sendo realizadas pelo
INSS, fundada tão-somente na alegação de ilegitimidade do Pre-
feito para celebrá-lo, afigura-se ilegal, mormente porque em ne-
nhum momento o agravado refutou a existência dos aludidos débi-
tos.

Com essas considerações, dou provimento ao agravo de ins-
trumento e julgo prejudicado o agravo regimental.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 54.543-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA

Agravante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO -
UFPE

Agravado: WALDEMAR FRANKLIN DE PAIVA FILHO
Advogados: DRS. JOAQUIM RAIMUNDO ALVES DE CARVALHO

E OUTROS (AGRTE.) E ANTÔNIO DE JESUS CHA-
VES DA COSTA E OUTRO (AGRDO.)

EMENTA:  ADMINISTRATIVO E CIVIL. BEM PÚ-
BLICO. POSSE. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. RESTITUI-
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ÇÃO.
- A utilização de bem público por particular en-
contra-se regida pelo regime jurídico da Admi-
nistração e, no caso de patrimônio dominial, não
obstante a possibilidade de aplicação de institu-
tos de direito privado, estes se encontram der-
rogados pelos ditames publicísticos, que outor-
gam, em regra, caráter precário a esse tipo de
ocupação.
- Hipótese em que o imóvel da Universidade fora
“cedido” a servidor com o fim de facilitar o exer-
cício de suas atividades junto ao ente “cedente”.
- Com o fim do liame funcional e com a notifica-
ção de restituição à proprietária, cessa a boa-fé
da posse ostentada até então pelo ocupante da
coisa pública, devendo ocorrer a imediata devo-
lução desse bem.
- Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram
como partes as acima identificadas, decide a Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar pro-
vimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, do voto
do Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que
passam a integrar o presente julgado.

Recife, 1º de junho de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE
FARIA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UFPE -
Universidade Federal de Pernambuco contra decisão que assegu-
rou a manutenção da posse de imóvel de sua propriedade em fa-
vor do recorrido.
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A recorrente alega, em síntese, que a manutenção da posse é
indevida, pois não existe esbulho ou turbação que lhe dê motivo.
Aduz, ainda, que o agravado encontra-se no imóvel sem qualquer
permissivo legal ou contratual, tendo sido notificado judicialmente
para promover a desocupação, nada fazendo. Argumenta, por fim,
que a existência ou não de direitos a benfeitorias deve ser aquilata-
da em ação própria, onde poderá ser averiguada sua eventual legi-
timidade.

O pedido para atribuir efeito suspensivo ao recurso foi indefe-
rido em decisão às fls. 64/65.

Regularmente intimada, a parte recorrida não apresentou con-
tra-razões.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA (Relator):

A pretensão da agravante é formulada no sentido de obter a
revogação da decisão que assegurou a manutenção da posse de
imóvel de sua propriedade em favor do recorrido.

Inicialmente, convém anotar que a relação jurídica existente
entre um particular e uma entidade pública, capaz de justificar a
posse de um bem público, não pode se submeter exclusivamente
aos ditames do direito civil, pois, nos casos em que se permite a
utilização de institutos privatísticos, estes se encontram derroga-
dos pelo regime público da Administração.

Na verdade, se o bem em questão ostentar a qualidade de uso
comum ou especial, considera-se fora do comércio, obrigando a
regulamentação de seu uso exclusivamente de acordo com as
regras aplicadas à Administração Pública. Se, por outro lado, a
coisa pertencer ao patrimônio dominical do Estado, é possível uti-
lizar-se, como alternativa, dos instrumentos jurídicos de direito pri-
vado.

In casu, o objeto em questão trata-se de um bem imóvel resi-
dencial de propriedade da UFPE que fora “cedido”, a título gratuito,
ao recorrido, no ano de 1984, em razão de ser motorista dessa
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autarquia à época;  conforme foi afirmado por ele, às fls. 09/10, tal
ajuste se deu em benefício da própria Universidade, cujo imóvel,
por sua proximidade física com o campus (na verdade, parece
fazer parte do campus – fls. 42/50), disporia de seu servidor com
maior efetividade.

Com o desligamento do servidor desde agosto de 2000 (fl.
28), a ocupação do imóvel deixou de atender aos reputados inte-
resses da Administração, passando a aproveitar exclusivamente
aos desígnios particulares do recorrido.

 Considerando a eventual existência de “comodato” do imóvel
(fl. 29), importa dizer que essa avença, nos termos do art. 1.250
do Código Civil de 1916 (vigente à época desse fato), quando feita
sem prazo definido e para uma finalidade específica, esgota-se
com o exaurimento da causa que o motivou, devendo o comodatá-
rio restituir o bem, pagando ao comodante uma quantia por esse
exigida, a título de aluguel, pelo período que estiver em mora.

Por outro lado, aplicando-se as regras do regime administrati-
vo público, a utilização do imóvel poderia ser cedida ao particular
mediante autorização, permissão ou concessão. Assim, ao per-
mitir que o particular usufruísse o bem público em evidência, a
instituição recorrente o fez, presumivelmente, com o fim de aten-
der ao interesse público, qual seja, o aprimoramento do cumpri-
mento de sua missão junto à comunidade, podendo tal conduta
inserir-se no permissivo legal do Decreto-lei nº 9.760/46, arts. 80 a
85, que possibilita ao servidor a utilização de imóvel federal, exclu-
sivamente para fins residenciais e pelo período em que a pessoa
estiver servindo à Administração, devendo haver a imissão na posse
pela proprietária quando ocorrer a extinção do liame com o serviço
público.

Destarte, após o desligamento do servidor, extinguiu-se o ajus-
te sobre a utilização do imóvel, quer se encare sob a modalidade
de comodato, quer se entenda como permissão, nos termos do
art. 80 do Decreto-lei nº 9.760/46. Destarte, a posse de boa-fé pre-
sume-se existente até o momento em que, terminada a avença, a
proprietária promoveu a notificação judicial (noticiada à fl. 10). A
partir deste ato, não há que se falar em boa-fé, sendo a restituição
do imóvel público uma imposição legal decorrente da indisponibili-
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dade do interesse coletivo, que resguarda a finalidade pública do
patrimônio da Administração.

Tratando a respeito da posse, o art. 1.202 do Código Civil de
2002 estabelece:

“Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter
no caso e desde o momento em que as circunstân-
cias façam presumir que o possuidor não ignora que
possui indevidamente”.

Ora, após o fim do vínculo existente entre o servidor e a Uni-
versidade, bem como da notificação em que o ente público mani-
festa sua vontade em reaver a coisa, o possuidor em questão não
tem como ignorar que essa posse passou a ser indevida, não se
revestindo mais da boa-fé. Anote-se que apenas o possuidor de
boa-fé pode exercer o direito de retenção em razão do valor de
benfeitorias úteis e necessárias (art. 1.219 do Código Civil de 2002).

O art. 17 da Lei nº 8.025/90, que trata da ocupação de imóveis
públicos em Brasília/DF, extensível por analogia ao presente caso,
autoriza a imediata imissão de posse nos imóveis residenciais não
destinados à alienação, in verbis:

“Art. 17. No caso das ocupações dos imóveis a que
se refere o art. 14, quando irregular, a União imitir-
se-á, sumariamente, na sua posse, independente-
mente do tempo em que o imóvel estiver ocupado”.

“Art. 14. A ocupação dos imóveis residenciais não
destinados à alienação, no que não contrarie esta
lei, permanece regida pelas disposições do Decre-
to-lei nº 1.390, de 29 de janeiro de 1975”.

Vale registrar que o agravado utiliza o imóvel não somente para
fins residenciais, mas também comerciais (conforme se deduz
das afirmações constantes das fls. 10, 20 e 24, que apontam a
existência de atividade econômica), demonstrando-se o desvio da
sua finalidade originária legalmente permitida, não se observando,
ainda, a legislação que prevê a necessidade de licitação para ex-
ploração de atividade econômica de bem estatal por particulares.

No tocante à pretendida indenização, entendo que esse tema
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merece ser tratado independentemente do litígio sobre a posse,
não sendo objeto deste recurso.

À vista do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento
para, revogando a decisão atacada, autorizar a imediata imissão
de posse da UFPE no imóvel em questão.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 54.671-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Agravante: UNIÃO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATI-
VO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME FÍSICO.
- A ilegitimidade ad causam, como uma das con-
dições da ação (art. 267, VI, CPC), deve ser co-
nhecida de ofício (art. 301, § 4º, CPC) e em qual-
quer tempo e grau de jurisdição (art. 267, § 3º,
CPC), inocorrendo preclusão a respeito.
- Presume-se que o magistrado, ao analisar o
pedido de antecipação de tutela, pela própria
natureza desse provimento antecipatório, está
implicitamente examina ndo as co ndições da ação.
- Em sede de concurso público, o direito à reali-
zação de nova prova de capacidade física não se
constitui em direito coletivo ou em direito difuso,
defensável pela via da ação civil pública. Ao con-
trário, trata-se de direito individual divisível e dis-
ponível. Embora possa haver direitos homogê-
neos nesse sentido, não são eles defensáveis
pela via escolhida e, muito menos, por atuação
ministerial. Ressalva feita aos direitos relativos
às relações de consumo, regidas pelo Código de
Defesa do Consumidor.
- O Ministério Público está legitimado a defen-
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der direitos individuais homogêneos quando tais
direitos têm repercussão no interesse público.
- Pedido de efeito suspensivo deferido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados e discutidos os presentes autos, em que
são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma do Tribu-
nal Regional da 5ª Região, por maioria, vencido o Desembargador
Federal Marcelo Navarro, conceder o pedido de efeito suspensivo,
nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 1º de julho de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

Trata-se de agravo de instrumento da decisão do eminente
Juiz  Federal da 1ª Vara do Ceará que, nos autos da Ação Civil
Pública 2004.81.00.002833-3, deferiu o pedido de antecipação de
tutela para determinar à ora agravante que adote, incontinenti, as
providências necessárias no sentido de realizar uma nova prova
de prática de capacidade física para os candidatos eliminados do
Concurso do TRT-7ª Região, de que trata o Edital ESAF nº 38, de
23/10/03, publicado no DOU de 24/10/03, bem como para que se
abstenha de homologar o resultado final do referido concurso pú-
blico, no que se refere ao Cargo de Técnico Judiciário – Área de
Segurança e de Vigilância, devendo-se, para tanto, aguardar a re-
alização e o resultado da nova prova de capacidade física.

Alega a agravante, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do
Ministério Público. Afirma que, no âmbito da Lei 7.347/85, não há
lugar para ação civil pública para a tutela de direitos individuais
homogêneos. Apenas no âmbito da defesa do consumidor, regula-
da pela Lei 8.078/90, é que tem lugar essa inovação. Afirma que o
Parquet equivoca-se quando classifica os interesses dos candi-
datos por ele defendidos como direitos coletivos. São, na verdade,
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direitos individuais homogêneos. Aduz que o Órgão Ministerial tem
legitimidade para defesa desses últimos quando sejam de tal or-
dem, de tal relevância que integrem o patrimônio social. Assim,
esses direitos serão também indisponíveis, o que não é o caso
presente. Alega que não existe a prova inequívoca da verossimi-
lhança das alegações e que se encontra presente o periculum in
mora inverso. Afirma que não houve quebra do princípio da isono-
mia entre os candidatos e que os critérios fixados no edital regula-
dor do certame foram rigorosamente obedecidos, não tendo ocor-
rido nenhuma ilegalidade no processo seletivo. Requer a atribui-
ção de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do
recurso.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA  (Relator):

Apesar de vislumbrar, inicialmente, que as razões do recurso,
na parte que se refere à preliminar de ilegitimidade ora em ques-
tão, não foram, expressamente, objeto de discussão na decisão
interlocutória, compartilho com a decisão descrita no Código de
Processo Civil, Theotonio Negrão, de que  “a ilegitimidade ‘ad cau-
sam’, como uma das condições da ação (art. 267, VI, CPC), deve
ser conhecida de ofício (art. 301, § 4º, CPC) e em qualquer tempo
e grau de jurisdição (art. 267, § 3º, CPC), inocorrendo preclusão a
respeito (RSTJ 5/363, maioria)”. (35ª ed., p. 338).

Além do mais, presume-se que o magistrado, ao analisar o
pedido de antecipação de tutela, pela própria natureza desse pro-
vimento antecipatório, está implicitamente examinando as condi-
ções da ação, pois contém providência apta a assumir contornos
de definitividade pela simples superveniência da sentença que jul-
gar procedente o pedido.

A CF/88 deu especial relevo ao papel do Ministério Público,
considerando-o “instituição permanente, essencial à função juris-
dicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indispo-
níveis” (art. 127). Entre suas funções institucionais foi destacada a
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de “promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros inte-
resses difusos e coletivos” (art. 129, III).

Conforme disciplina a Lei 7.347/85, a ação civil pública visa à
defesa do meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e de qualquer
outro interesse difuso ou coletivo (art. 1°).

O art. 117 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
acrescentou o art. 21 à Lei 7.347/85, de forma que se tornou pos-
sível a proteção “dos direitos e interesses difusos, coletivos e indi-
viduais” através da ação civil pública.

Ocorre que o mencionado artigo da Lei 7.347/85 limita a utili-
zação desta via ao dizer que sua aplicação para a proteção de
interesses individuais dar-se-ia no que fosse “cabível”, além de
remeter a dita utilização ao Título III, do CDC.

Desse modo, a inovação legislativa deixa claro que os interes-
ses individuais homogêneos estariam insertos na proteção da ação
civil pública apenas quanto aos danos decorrentes da relação de
consumo, nas hipóteses previstas no art. 81, III, da Lei 8.078/90.

No caso presente, pretende o Parquet, por meio de ação civil
pública, que a ora agravante adote as providências necessárias
no sentido de realizar uma nova prova de prática de capacidade
física para os candidatos eliminados do Concurso do TRT-7ª Re-
gião.

Razão assiste à União, ora agravante.

Não se vislumbra, na sede presente, qualquer interesse difu-
so, nos termos constitucionalmente deferidos à esfera de legitimi-
dade ativa do MP, a ser defendido via de ação civil pública.

Também não está a defender direitos coletivos, pois essa ca-
tegoria de direitos “dizem com interesses indivisíveis de um grupo
determinado ou determinável, cuja reunião seja motivada por uma
relação jurídica básica comum”. Ora, na espécie, não tratamos de
direitos indivisíveis de uma categoria ou de um grupo, mesmo que
haja similitude quanto às relações jurídicas que originariam o direi-
to a uma nova prova prática, mas de direitos homogêneos disponí-
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veis e plenamente divisíveis.

Não se pode sequer alegar tratar-se de direito do consumidor.
A ligação dos candidatos ao concurso com a União não constitui
relação de consumo. E, vale lembrar, mesmo que se tratasse de
defesa do consumidor, ainda nessa hipótese, o direito pleiteado
haveria de ser difuso ou coletivo, pois a legitimação extraordinária
se justifica pelo relevante interesse social e pela importância do
bem jurídico a ser tutelado.

Bem retrata a questão posta um voto do Des. Nery Júnior, ao
citar a lição de Hugo Nigro Mazzili: “Há limites para a atuação do
Ministério Público em defesa de interesses individuais homogêne-
os. Não lhe cabe defender interesses individuais disponíveis de
umas poucas pessoas ou de pequenos grupos de pessoas, pois
está voltado à defesa de interesses mais gerais. Assim, só pode
defender interesses individuais quando isto convenha à coletivida-
de como um todo (quando o  interesse seja indisponível ou quando
seja tal a abrangência ou dispersão de lesados que sua atuação
se torne proveitosa para a sociedade”. (AC 741929, DJ 11/06/03,
p. 419).

Assim, in casu, não vislumbro a magnitude de interesse que
possa merecer a defesa do Ministério Público. Os direitos invoca-
dos pelos candidatos reprovados, em que pese a sua homogenei-
dade, são direitos disponíveis, divisíveis e, por isso, não defensá-
veis pela via escolhida e pela atuação ministerial, pois não são
relevantes – pelo seu alcance e em sentido estrito – para a coleti-
vidade como um todo, a ponto de justificar a atuação do Parquet.

Penso que o Ministério Público, na presente ação, na verdade,
está agindo em nome de alguns candidatos, verdadeiros interes-
sados na decretação da eiva de nulidade do ato da comissão do
concurso, quando estes dispõem de instrumentos processuais
adequados para a pretensão.

Corroborando o entendimento esboçado, cito a seguinte deci-
são:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CON-
CURSO PÚBLICO. ALEGAÇÕES DE VIA PROCES-
SUAL IMPRÓPRIA PARA DECLARAÇÃO DE IN-
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CONSTITUCIONALIDADE E NULIDADE DE CITA-
ÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXAMES DE
APTIDÃO PSICOLÓGICA, MÉDICA E FÍSICA. CAN-
DIDATOS REPROVADOS. OBTENÇÃO DE SEGU-
RANÇA PARA RECORRER DOS RESULTADOS.
RECURSOS JULGADOS PELAS MESMAS AUTO-
RIDADES QUE APLICARAM A PROVA. REEXAME
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS POR BAN-
CA DISTINTA. DIREITOS INDIVIDUAIS DISPONÍ-
VEIS E DIVISÍVEIS, EMBORA HOMOGÊNEOS. MI-
NISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ILEGITIMIDADE
ATIVA.
1. Não se tratando de pretensão de declaração de
inconstitucionalidade de norma administrativa cons-
tante de edital de concurso, rejeita-se a preliminar
argüida pela União Federal de que a via processual
seria inadequada para tal fim.
2. É válida a citação quando o mandado respectivo
faz referência à ação civil pública cumulada com
medida cautelar. Rejeição de preliminar de nulidade
que se impõe.
3. Em sede de concurso público, o direito à instân-
cia recursal administrativa, com banca de composi-
ção distinta daquela que aplicou o exame, não se
constitui em direito coletivo ou em direito difuso, de-
fensável pela via da ação civil pública. Ao contrário,
trata-se de direito individual divisível e disponível.
Embora possa haver direitos homogêneos nesse
sentido, não são eles defensáveis pela via escolhi-
da e, muito menos, por atuação ministerial. Ressal-
va feita aos direitos relativos às relações de consu-
mo, regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Também não se insere no conceito de direitos
difusos, para fins de ajuizamento da ação civil públi-
ca por iniciativa do Ministério Público, o direito ou
interesse da sociedade em ver adequadamente
cumpridas todas e quaisquer decisões judiciais.
5. Caso em que reduzida quantidade de candidatos
ao concurso para provimento de cargos de Policial
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Rodoviário Federal foi reprovada nas provas de ap-
tidão médica, física, psicológica, obtendo mandado
de segurança para recorrer dos resultados. Tendo
sido improvidos os recursos, manifestaram-se pe-
rante o Ministério Público Federal, a fim de que por
provocação desse órgão fossem reexaminados os
recursos. Porém, por banca cuja composição fos-
se distinta daquela que originariamente aplicou os
testes e apreciou os recursos interpostos.
6. Evidenciada, na hipótese, a ausência da legitimi-
dade do Ministério Público Federal para a defesa de
interesses individuais divisíveis e disponíveis, impõe-
se a extinção do processo sem julgamento do méri-
to (art. 267, VI e § 3º, do CPC). Precedentes juris-
prudenciais.
7. Remessa oficial e apelação da União Federal pro-
vidas”.
(TRF-3ª Região, AC 741929, Rel. Des. Nery Júnior,
DJU 11/06/03, p. 419).

Em face do exposto, presentes os requisitos indispensáveis,
concedo o efeito suspensivo perseguido para sustar a realização
da nova prova de prática de capacidade física para os candidatos
eliminados do concurso do TRT – 7ª Região.

É como voto.

AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 51.190-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Agravante: BCMT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Agravada: FAZENDA NACIONAL
Advs./Procs.: DRS. ANTONIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS E

OUTROS (AGRTE.)

EMENTA: Administrativo e Tributário. Cancela-
mento de CNPJ e retenção de mercadorias im-
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portadas. Desproporção entre o capital da em-
presa e o valor das operações. Origem obscura
da aquisição de recursos. Cancelamento inde-
vido do CNPJ. Agravo de instrumento parcial-
mente provido, apenas para determinar o
restabelecimento do CNPJ da agravante.

ACÓRDÃO

Vistos etc, decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, à unanimidade, não conhecer do agravo regimen-
tal e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos
do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas cons-
tantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

Recife, 23 de março de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

A agravante impugna decisão denegatória de tutela antecipa-
da com o objetivo de liberar mercadoria - equipamentos de infor-
mática - acondicionada em cinco containers, ante a decretação da
pena de perdimento de bens e garantias.

Alega a agravante atuar na importação e comercialização de
produtos de computação e não possuir débitos tributários. Sus-
tenta que, mesmo mediante o recolhimento de impostos que pos-
sibilita a fiscalização de praxe, foram embargadas as importações,
resultando em graves prejuízos devido à necessidade de condi-
ções especiais de armazenamento e ainda, sofrendo os efeitos da
obsolescência devido ao aparecimento de modelos tecnologica-
mente superiores, tendo então sido cancelada a inscrição da em-
presa no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ), do Minis-
tério da Fazenda.

Em resposta, a Fazenda Nacional alega que, no período de
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outubro de 2000 a dezembro de 2002, o valor das mercadorias
importadas, incluindo o frete internacional, os tributos federais en-
volvidos com desembaraço aduaneiro e o ICMS, superou o valor
do faturamento declarado ao fisco federal, não restando compro-
vada a origem do capital social integralizado no ato de constituição
da empresa, concluindo, portanto, que a agravante não ostenta
capacidade econômica suficiente para arcar com os custos de
suas importações, pois os elementos de prova apresentados não
representam documentação hábil e idônea para comprovar tanto
a origem, como a efetiva transferência dos recursos dos sócios
para a empresa e empregados em operação de comércio exterior.

Denegado pedido de antecipação nesta via recursal, esta Tur-
ma deu provimento em parte ao agravo inominado e deferiu o pedi-
do de restabelecimento do CNPJ da agravante. Dessa decisão
colegiada, foi interposto agravo regimental, em que a empresa pre-
tende o deferimento integral da tutela pleiteada, argumentando, em
resumo, que está comprovada a origem dos recursos para inte-
gralização do capital social e que também há prova nos autos de
que se trata de importação financiada pelo exportador estrangeiro.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES (Relator):

Não conheço do novo agravo regimental porque ataca ato da
Turma, e não do Relator.

Ratifico a posição que adotei, no julgamento do agravo inomi-
nado, cedendo à ponderação do eminente Des. Manoel Ehrardt,
então convocado, no sentido de que não havia razão suficiente
para o cancelamento da inscrição da agravante no Cadastro Naci-
onal de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

Valho-me, no mais dos fundamentos que expus, então, para
denegar o pedido de liberação das mercadorias apreendidas e cuja
pena de perdimento foi decretada:

“O parecer técnico em que se fundou a decisão ad-
ministrativa de cancelamento da inscrição da agra-
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vante no cadastro de contribuintes demonstra que a
empresa não apresentou, apesar de repetidas opor-
tunidades oferecidas no curso do procedimento, pro-
va da origem de recursos dos sócios, da ordem de
R$ 80.000,00. Observe-se que esse valor é irrisó-
rio, diante do aporte de capital e da sua despropor-
ção em relação às importações.
Ainda que se leve em consideração serem financia-
das tais importações de matéria-prima, releva a des-
proporção entre o montante do empreendimento e
o vulto das operações.
Outra alegação da agravante diz respeito à aplica-
ção retroativa da lei de combate à lavagem de di-
nheiro. Sustenta que não se poderia levar em conta
o capital integralizado quando ainda não vigia a Lei.
Creio que, no caso, não houve violação ao princípio
da irretroatividade. A integralização do capital e o
competente registro na Junta Comercial são atos
que irradiam efeitos, uma vez existentes, tornam-
se fatos que estão sujeitos, não no que diz respeito
à situação jurídica originária, mas quanto à sua pró-
pria existência, à incidência da lei nova.
Assim, a Receita Federal, no exercício do poder de
fiscalização, pode validamente verificar que deter-
minada empresa não possui capital suficiente para
promover a movimentação de recursos vultosos
oriundos de importações. Cuida-se, aí, de fato atual,
suscetível de avaliação conforme o ordenamento
jurídico do momento”.

Em suas novas alegações, a agravante afirma que os docu-
mentos de importação comprovam o financiamento de 120 dias
acertado com o exportador. Creio que esse fato, por si só, não elide
a verificação pelo Fisco da desproporção entre o montante da aqui-
sição e o exíguo capital social da empresa. Nestes tempos de fúria
especulativa, é importante dotar o Estado nacional de poderes para
apurar o ilícito financeiro. No curso da ação de conhecimento, será
possível a demonstração cabal da regularidade da importação e
de eventual erro de avaliação da Receita Federal, mas, no mo-
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mento, entendo presentes os requisitos legais, especialmente o
disposto no art. 23, V, e seus parágrafos, da Lei 10.637/2002, para
decretação de perda da mercadoria.

Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao agravo de ins-
trumento, apenas para determinar o restabelecimento do CNPJ da
agravante.

É como voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 52.318-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA

Agravante: AGROFÉRTIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FERTILIZANTES

Agrte. Reg.: A MESMA
Agravada: UNIÃO
Advogados: DRS. GUSTAVO DE FREITAS CAVALCANTI COS-

TA E OUTROS (AGRTE.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGI-
MENTAL COM PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRU-
DÊNCIA. POSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRA-
VO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE
TURMAS. PARADIGMAS COLACIONADOS DE
JULGAMENTO DO PLENO DESTA CASA E DO
STJ. IMPRESTABILIDADE. PEDIDO DE ANTECI-
PAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM SEDE DE
EXECUÇÃO. MODIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DE
INSCRIÇÃO EM PRECATÓRIO - EM RAZÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - PARA COMPENSAÇÃO. IMPOS-
SIBILIDADE.
- Agravo regimental com pedido de instauração
de incidente de uniformização de jurisprudência
interposto contra despacho que denegou o efei-
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to suspensivo ativo requerido, que objetivava
fosse concedida, em tutela antecipada, no pro-
cesso de execução onde mora o despacho agra-
vado, a possibilidade de declinar da execução por
meio de precatório judicial - em face do pedido
da ação de conhecimento que originou o título
executivo que se busca na ação de execução ser
de repetição de indébito -, e permitir a compen-
sação do valor indevidamente recolhido a título
de Finsocial recolhido durante o ano de 1982.
- Possível proceder-se à uniformização de juris-
prudência em sede de agravo. Precedentes do
STJ.
- A divergência apontada há de ser entre Turma
ou Câmara do mesmo Tribunal, a fim de que o
Pleno se manifeste sobre a tese questionada. No
caso presente, tendo a parte trazido aos autos,
como paradigma, decisão proferida pelo Pleno
desta Casa em embargos infringentes, bem
como decisões do e. STJ, não podem as mes-
mas servir de paradigma para fins de incidente
de uniformização de jurisprudência.
- Venho me posicionando no sentido de inadmitir
pedido de compensação efetuado pelo credor/
exeqüente, mesmo levando-se em consideração
o disposto no art. 66 da Lei 8.383/91, vez que tal
comando não tem o condão de transmudar a for-
ma de execução estabelecida na decisão exe-
qüenda, sob pena de subverter a ordem proces-
sual estabelecida no CPC, em seus arts. 610, 467
e 471. Ademais, a mesma lei processual civil pre-
ceitua como única possibilidade proceder-se à
compensação, tratando-se de execução funda-
da em sentença, a prevista no art. 741, VI, como
sendo “compensação com execução aparelha-
da”, tal compensação é sempre pleiteada pelo
devedor/executado e nunca pelo credor/exe-
qüente, como ocorre in casu. Ademais, confor-
me se depreende do disposto no art. 74 da Lei
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9.430/96, o pedido de “utilização de créditos a
serem restituídos” depende da autorização do
Fisco que, in casu, não ocorreu.
- Inexistindo, pois, no presente recurso regimen-
tal, qualquer alegação nova a ensejar a modifi-
cação do entendimento anteriormente adotado
e, ainda, considerando que a decisão do Plená-
rio sobre a matéria, em sede de embargos infrin-
gentes não vincula o julgamento por esta e. Tur-
ma, mantém-se o despacho agravado pelos fun-
damentos nele aduzidos.
- Incidente de uniformização de jurisprudência
rejeitado.
- Agravos regimental e de instrumento impro-
vidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar o pedido de uniformiza-
ção de jurisprudência e, no mérito, também à unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator,
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos,
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 10 de fevereiro de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FERREIRA  Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA:

Cuida a hipótese de agravo regimental, com pedido de instau-
ração de incidente de uniformização de jurisprudência, interposto
pela Agrofértil S/A Indústria e Comércio de Fertilizantes ao despa-
cho da minha lavra, de fls. 117/118, onde deneguei o efeito sus-
pensivo ativo requerido, que objetivava fosse concedida, em tutela
antecipada, no Processo de Execução nº 00.0005828-9, onde mora
o despacho agravado, a possibilidade de declinar da execução por
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meio de precatório judicial – em face do pedido da ação de conhe-
cimento que originou o título executivo que se busca na ação de
execução ser de repetição de indébito –, e  permitir a compensa-
ção do valor indevidamente recolhido a título de Fisonsocial reco-
lhido durante o ano de 1982.

Sustentam as razões do presente agravo regimental, em sín-
tese, a possibilidade de, na execução, declinar da execução por
meio de precatório judicial e, conseqüentemente, recuperar o mon-
tante que lhe é assegurado, por meio de decisão trânsita em julga-
do, que ora se executa na ação onde mora o despacho agravado,
através de compensação, tendo como fundamento o art. 74 da Lei
9.430/96, na redação dada pelo art. 49 da Lei 10.637/2002 e na
jurisprudência do STJ (REsp 498766/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
15/09/2003, p. 250), que se posiciona no entendimento de que a lei
que rege o procedimento de compensação tributária é aquela em
vigor na data do encontro dos créditos e débitos que se pretendem
compensar.

A agravante trouxe como paradigma decisão do Pleno desta
Casa no EAC Nº 194.267/Pe, julgado em 20/10/2003, tendo como
Relator o e. Desembargador Luiz Alberto Gurgel de Faria, bem
como vários julgados do STJ, no caso os REsp´s 163.763/RS;
200.577/BA; 266.189/MG; 227.059/RS e 202.025/PR, pugnando,
ao final, pela reforma da decisão recorrida, de modo a lhe ser con-
cedida a tutela recursal pretendida.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA (Relator):

Cuida-se de pedido de reconsideração interposto pela Agro-
fértil S/A Indústria e Comércio de Fertilizantes ou de agravo regi-
mental, com pedido de incidente de uniformização de jurisprudên-
cia, ao despacho por mim proferido às fls. 117/118, onde deneguei
o efeito suspensivo ativo requerido, por não identificar o fumus boni
juris a embasar o pedido.

Objetiva a agravante, no presente recurso, que lhe seja con-
cedida, em tutela antecipada, no Processo de Execução nº
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00.0005828-9, onde mora o despacho agravado, a possibilidade
de declinar da execução por meio de precatório judicial – em face
do pedido da ação de conhecimento que originou o título executivo
que se busca na ação de execução ser de repetição de indébito –, e
permitir a compensação do valor indevidamente recolhido, a título
de Finsocial, recolhido durante o ano de 1982, tendo como funda-
mento o art. 74 da Lei 9.430/96, na redação dada pelo art. 49 da Lei
10.637/2002.

Sobre o pedido de uniformização de jurisprudência, necessá-
rio observar que tal incidente tem por objetivo dirimir divergências,
em inexistindo súmula compendiada, entre julgados sobre uma
mesma tese jurídica, na interpretação do direito, como forma de
consolidar o entendimento acerca de uma determinada matéria,
tendo como pressuposto a existência de divergência atual.

Primeiramente importa deixar claro meu entendimento pela
possibilidade de proceder-se à uniformização de jurisprudência em
sede de agravo. Neste sentido, inclusive, vem caminhando a juris-
prudência. (Agravo. O incidente de uniformização de jurisprudên-
cia é admissível no recurso de Agravo. RJTJSP 110/322, in co-
mentários ao art. 476 do CPC, Código de Processo Civil Comen-
tado e Legislação Processual civil extravagante em vigor, 4ª edi-
ção, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery).

No caso presente, a agravante trouxe como paradigma o EAC
de nº 194.267/PE, julgado pelo Pleno desta Casa em 20/10/2002,
tendo como Relator o Eminente Desembargador Federal Luiz Gur-
gel de Faria, e inúmeros julgados do STJ. Tais julgados, entretan-
to, não podem servir de paradigma para instruir o incidente de uni-
formização de jurisprudência, atendendo que a divergência há
de ser entre Turma ou Câmara do mesmo Tribunal, a fim de que o
Pleno se manifeste sobre a tese questionada, e não decisão do
Pleno e decisões.

Por tais razões, rejeito o pedido de incidente de uniformização
de jurisprudência formulado no presente agravo.

Por sua vez, no despacho atacado nos presentes autos as-
sim me posicionei:

“Rh.
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Não se identificando, ao menos prima facie, hipóte-
se que autorize negar-se seguimento ao presente
recurso (art. 557, CPC), o recebo.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
do MM. Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Al-
ves que, no Processo n° 000005828-9, independen-
temente da exeqüente ter pleiteado a desistência de
recebimento dos valores exeqüendos, através de
precatório, indeferiu o pleito no sentido de não pro-
ceder à execução por meio de compensação do valor
indevidamente recolhido.
Alega a agravante que já é pacífica a decisão do STJ
sobre a possibilidade, em sede de execução, de
compensar valores reconhecidos como indevidos
em ação de repetição de indébito e que a compen-
sação dos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal tem como escopo o art. 74 da Lei
9.430/96.
Requerida a concessão de efeito suspensivo, cum-
pre analisar a presença de seus requisitos autoriza-
dores.
Com relação ao fumus boni juris, não há como se
negar que a sentença de mérito traça os limites do
processo executório, devendo a mesma ser respei-
tada e executada sem ampliação ou restrição do que
nela estiver disposto, conforme se verifica dos co-
mandos ínsitos nos arts. 610, 467 e 471 do CPC.
Por outro, não há como igualmente esquecer que a
decisão trânsita em julgado se constitui, nos exatos
limites de sua dicção, em um título executivo judi-
cial.
Dentro de tais diretrizes é que venho me posicio-
nando no sentido de inadmitir pedido de compensa-
ção efetuado pelo credor/exeqüente, mesmo levan-
do-se em consideração o disposto no art. 66 da Lei
8.383/91, que preceitua ‘nos casos de pagamento
indevido ou a maior de tributos e contribuições fede-
rais, inclusive previdenciárias, mesmo quando re-
sultante de reforma, anulação, revogação ou resci-



42

são de decisão condenatória, o contribuinte pode efe-
tuar a compensação desse valor no recolhimento
de importâncias correspondentes a períodos sub-
seqüentes’, tal comando não tem o condão de trans-
mudar a forma de execução estabelecida na deci-
são exeqüenda, sob pena de subverter a ordem pro-
cessual estabelecida no CPC. Ademais, a mesma
lei processual civil preceitua que a única possibili-
dade de proceder-se à compensação, tratando-se
de execução fundada em sentença, é a prevista no
art. 741, VI, como sendo ‘compensação com exe-
cução aparelhada’, tal compensação é sempre plei-
teada pelo devedor/executado e nunca pelo credor/
exeqüente, como ocorre in casu. Soma-se a isso o
fato de que, conforme se depreende do disposto no
art. 74 da Lei 9.430/96, o pedido de ‘utilização de
créditos a serem restituídos’, depende da autoriza-
ção do Fisco que, in casu,  não ocorreu, conforme
se observa à fl. 79 dos presentes autos.

Claro que, ao pedir o exeqüente a conversão do seu
direito de repetir em direito de compensar, por pri-
meiro, implicitamente, escolheu deixar de dar anda-
mento à própria execução contra a Fazenda Públi-
ca.
É inegável, conforme preceitua o art. 66 da Lei 8.383/
91, ser direito do  titular do crédito decorrente de
sentença judicial efetivar a compensação do mes-
mo quando acionado judicialmente ou administrati-
vamente por outro débito pela Fazenda Pública, não
cabendo ao credor efetuar, nos autos da execução
decorrente de sentença trânsita em julgado, tal com-
pensação.
Tais observações as faço para, não identificando o
fumus boni juris a embasar o pedido, negar o efeito
suspensivo requerido.
Dê-se ciência de todo o teor deste despacho ao juiz
de primeiro grau, oficiando-se-lhe, inclusive, para
informar, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do
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art. 527, IV, do CPC. Intime-se o agravado, nos ter-
mos do art. 527, III, do CPC, para que o mesmo apre-
sente a sua resposta ao agravo, no prazo de 10 (dez)
dias, facultando-lhe juntar cópias das peças que
entender convenientes. Cumpra-se. P.I”.

Inexistindo, pois, no presente recurso regimental, qualquer ale-
gação nova a ensejar a modificação do entendimento anteriormente
adotado e, ainda, considerando que a decisão do Plenário sobre a
matéria, em sede de embargos infringentes, não vincula o julga-
mento por esta e. Turma, mantenho o despacho de fls. 117/118,
pelos fundamentos nele aduzidos.

Por tais razões, nego provimento ao presente agravo regimental
e ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 52.751-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE
CAVALCANTE

Agravante: ILPISA - INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PALMEIRA DOS
ÍNDIOS S/A

Agravadas FAZENDA NACIONAL E CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS

Agrte. Reg.: ILPISA – INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PALMEIRA
DOS ÍNDIOS S/A

Advs./Procs: DRS. ALCIONE TEIXEIRA DOS SANTOS E OU-
TROS (AGRTE.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA AN-
TECIPADA. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS.
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DÉBITOS DE
TERCEIROS.
- É permitido ao Relator proferir decisão mono-
crática de retratação, nada impede, porém, que
o feito seja levado a julgamento pela Turma que
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detém a competência para conhecer e julgar o
agravo regimental, assegurando-se, assim, mai-
or segurança à tutela postulada, uma vez que o
Relator é mero delegado desse poder jurisdi-
cional.
-  A  vedação do artigo 170-A do CTN é aplicável à
compensação de valores exatos, mas não assim
à compensação no âmbito do lançamento por
homologação, como é o caso, em que terá a Fa-
zenda Pública o prazo de cinco anos para fiscali-
zar o procedimento compensatório levado a cabo
pelo contribuinte (REsp 555058/PE, 2ª Turma.
Rel. Min. Castro Meira, decisão unânime,  in DJU
de 25/02/2004).
- O enunciado da Súmula nº 212 (“A compensa-
ção de créditos tributários não pode ser deferida
por medida liminar”) apenas proíbe a compen-
sação com a extinção dos créditos tributários,
não, porém, o simples  direito de compensar, já
admitido na Súmula 213 (“O Mandado de Segu-
rança constitui ação adequada para a declaração
do direito  à compensação tributária”) (preceden-
tes: Agravo de Instrumento, 1ª Turma TRF 5ª
Região, decisão unânime, Relator Desembar-
gador Federal Castro Meira [hoje, Min. do STJ],
in DJU de 03/03/2000, página 762; Agravo de Ins-
trumento nº 25478, Terceira Turma,   in  DJU de
03/03/2000; REsp 129.627/PR, Rel. Min. Francis-
co Peçanha Martins, DJU 25/10/99).
- O prazo prescricional da ação a ser proposta,
de restituição do empréstimo compulsório inci-
dente sobre energia elétrica, somente tem início
vinte anos após a aquisição compulsória das
obrigações emitidas em favor do obrigacionista
(REsp 475917-SC, Relator: Franciuli Netto, Se-
gunda Turma,  in DJU de 29/03/2004; REsp
175.412-SC, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins,
in DJU de 25.09.2000. Prescrição inexistente.
- A possibilidade de quitação de tributos fede-



45

rais com as chamadas Obrigações da Eletrobrás
decorre da  responsabilidade solidária da União
Federal pelo resgate de tais créditos, em dinhei-
ro, títulos negociáveis ou ações, responsabilida-
de essa prevista na norma que instituiu o em-
préstimo compulsório (art. 4º, § 3º, da Lei nº 4.156,
de 28 de novembro de 1962).
- O Título de crédito consubstanciado na emis-
são de Obrigações ao Portador da Eletrobrás,
não obstante  independente, como o são todos
os títulos de crédito, não quita e nem se despe
da obrigação a ele incorporada, no caso, o Em-
préstimo Compulsório. Muito pelo contrário, nela
se funda  e se vincula.
- O tema pertinente à compensação sofreu alte-
rações ao longo dos anos. Recentemente, a ma-
téria é regida  pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002,
que, em seu artigo 49, alterou  o art. 74, §§ 1º e 2º,
da Lei  nº 9.430/96, autorizando, agora, a com-
pensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a quaisquer tributos ou con-
tribuições sob a Administração da SRF.
- Tese de compensação com débitos de tercei-
ros, ainda não albergada pelo Direito objetivo
vigente, não merece acolhida em sede de tutela
antecipada.
- Agravo regimental parcialmente provido, para
declarar  o simples direito da agravante de com-
pensar, por sua conta e risco, com seus próprios
débitos, o crédito tributário originário do Emprés-
timo Compulsório sobre Energia Elétrica, gera-
dor da Obrigação ao Portador da Eletrobrás,
emitida em 1972 e ainda não resgatado, ressal-
vando-se ao Fisco o exercício de sua atividade
fiscalizadora  quanto a tal compensação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de instru-
mento no 52751/AL, em que são partes as acima mencionadas,
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acordam os Desembargadores Federais da Primeira Turma do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar par-
cial provimento ao agravo regimental, nos termos do relatório, voto
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte
integrante deste julgado.

Recife, 6 de maio de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE CAVALCAN-
TE - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍ-
DE CAVALCANTE:

ILPISA – Indústria de Laticínios Palmeira dos Índios S/A  inter-
pôs o presente agravo regimental, em irresignação à decisão in-
terlocutória por mim exarada, onde indeferi a tutela antecipada re-
cursal.

A agravante interpôs, inicialmente, ação ordinária com pedido
de antecipação de tutela, objetivando a tutela antecipada (parcial),
com o fim de permitir que o seu crédito decorrente do pagamento
do Empréstimo Compulsório Incidente sobre o Consumo de Ener-
gia Elétrica, denominado “Imposto sobre Energia Elétrica”, seja
compensado com  débitos  próprios e de terceiros, afastando-se a
vedação da compensação com débitos de terceiros contida no
artigo 30 da Instrução Normativa/SRF 210/2002, por violadora do
princípio da isonomia, já que estabelecera, segundo ela, agravan-
te, tratamentos desiguais para situações idênticas

O Juiz da instância inferior, tendo em vista o artigo 170-A do
CTN, indeferiu a tutela antecipada.

A empresa, ora agravante, interpôs o recurso cabível, onde,
sustentando a liquidez e certeza do seu crédito; a não aplicação,
no caso, do artigo 170-A do CTN, requereu a tutela recursal subs-
titutiva, trazendo, para tanto, em respaldo de sua pretensão, res-
peitáveis interpretações doutrinárias e judiciais.

Proferi despacho, determinando a intimação da agravada, Fa-
zenda Nacional, para manifestar-se sobre o pedido, tendo esta, na
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oportunidade, salientado: a) não ser possível o deferimento de com-
pensação de créditos tributários, por medida liminar, em face do
enunciado da Súmula nº 212 do STJ; b) a impossibilidade da com-
pensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de contesta-
ção judicial, pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
decisão judicial, em face da vedação, nesse sentido, contida no
artigo 170-A do CTN. No mérito, sustentou a prescrição da ação,
argumentando que, tendo o Empréstimo Compulsório sido cobra-
do no período de  1965 a 1974, a ação foi proposta quando já ultra-
passados os 20 (vinte) anos instituídos para o seu resgate, bem
como os cinco anos previstos  no artigo 1º do Decreto 20.910/32
(prazo de prescrição da ação).

Trouxe, em defesa de sua sustentação, acórdãos do TRF 4ª
Região.

Proferi decisão interlocutória negando a tutela recursal preten-
dida, por entender prescritas as Obrigações da Eletrobrás emiti-
das em 1965, 1966 e 1967.

No agravo regimental, a empresa, esclarecendo que o objeto
do pedido consubstanciava-se nas Obrigações da Eletrobrás emi-
tidas a seu favor em 1972, interpôs o presente agravo regimental,
objetivando a anulação da decisão agravada, com a prolação de
outra no sentido do atendimento de sua pretensão.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO  ATAÍ-
DE CAVALCANTE (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por ILPISA – Indústria
de Laticínios Palmeira dos Índios S/A contra a decisão interlocutó-
ria proferida por este Relator, em sede de agravo de instrumento
que indeferiu a tutela antecipada, por entender prescritas as Obri-
gações da Eletrobrás emitidas  em 1965, 1966 e 1967, cujo crédito
o agravante pretendia fosse compensado com débitos próprios e
de terceiros.

Por se tratar de matéria extremamente relevante, apesar de
me ser permitido proferir decisão retratativa sem necessidade de
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julgamento por esta 1ª Turma, trago o feito à mesa para julgamen-
to, a fim de conferir maior juridicidade e segurança à tutela jurisdi-
cional postulada.

A agravante aduz, em síntese, haver manifesto erro de fato  do
decisório recorrido, já que a matéria discutida nos autos principais
não versa sobre Obrigações emitidas em 1965,1966 e 1967, mas
sim em 1972, e que, dessa forma, comprovado que o objeto de
análise de decisão recorrida no que tange à prescrição é totalmen-
te diverso do pleiteado na ação principal, deve ser reconhecido o
vício da decisão agravada a ensejar a nulidade da mesma.

 Ao depois, reitera o já posto nas suas razões de agravo de
instrumento, no que pertine à possibilidade de compensação em
sede de tutela antecipada com débitos de terceiros e à prescrição.

Realmente, assiste razão à agravante, no que se refere ao
objeto da análise da decisão recorrida, no que tange à prescrição,
pois, depois de realizar diligências junto ao Juízo a quo, constato
que a matéria  discutida nos autos principais versa, também, so-
bre Obrigações da Eletrobrás emitidas a seu favor em 1972. Re-
vejo, pois, em parte, a minha decisão anterior, não para anular a
decisão recorrida, mas para examinar a matéria em relação às
Obrigações da Eletrobrás emitidas em favor da agravante em 1972.

Foi juntada aos autos, em razão de diligências por mim efetu-
adas, a Obrigação da Eletrobrás emitida a favor da agravante em
1972, com prazo de resgate em 20 anos. Tal obrigação foi emitida
para dar quitação ao Empréstimo Compulsório pago nas contas
de consumo da agravante em 1971.

Diante de tal prova, inequívoca até que se prove a inautentici-
dade do título, convenço-me da verossimilhança das alegações
da agravante.

A plena eficácia do julgado na ação principal, se não antecipa-
da, poderá trazer danos à agravante, tais como o de privá-la da
disponibilidade de recursos financeiros para fazer frente às suas
despesas. Presentes, pois, os requisitos permissivos da tutela an-
tecipada.

A 1ª Turma tem entendido, em decisões que prestigio, com a
ressalva do meu entendimento em contrário, que a vedação conti-
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da no artigo 170-A do CTN só atingiria os créditos posteriores à Lei
Complementar nº 104, de 10 de Janeiro de 2001 (precedentes:
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 35317, 1ª Turma,
Rela. Des. Margarida Cantarelli in DJU de 25/01/2002, página 685
- decisão unânime; Agravo de Instrumento nº 34438, 1ª Turma, Rel.
Desembargador Federal (convocado), Paulo Machado Cordeiro,
in DJU de 24/01/2002, página 783).

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça vem se manifes-
tando, em reiteradas decisões, no sentido de que  a regra do artigo
170-A do CTN  é aplicável à compensação de valores exatos, mas
não assim à compensação no âmbito do lançamento por homolo-
gação, como é o caso, em que terá a Fazenda Pública o prazo de
cinco anos para fiscalizar o procedimento compensatório levado a
cabo pelo contribuinte (REsp 555058/PE, 2ª Turma. Rel. Min. Cas-
tro Meira - decisão unânime, in DJU de 25/02/2004).

No tocante à possibilidade da compensação de tributos atra-
vés da tutela antecipada, a primeira Turma tem decidido que o enun-
ciado da Súmula nº 212 (“A compensação de créditos tributários
não pode ser deferida por medida liminar”) apenas proíbe a com-
pensação com a extinção dos créditos tributários, não, porém, o
simples direito de compensar, já admitido na Súmula 213 (“O Man-
dado de Segurança constitui ação adequada para a declaração do
direito  à compensação tributária”) (precedentes: Agravo de Instru-
mento, 1ª Turma, decisão unânime, Relator Desembargador Fe-
deral Castro Meira [hoje, Min. do STJ], in DJU de 03/03/2000, pági-
na 762; Agravo de Instrumento nº 25478, Terceira Turma,  in DJU
de 03/03/2000; RESP 129.627/PR, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJU 25/10/99).

O prazo de resgate da Obrigação da Eletrobrás, emitida em
1972, foi fixado em 20 anos. Esgotado esse prazo, foi fixado, atra-
vés do § 11 do artigo 4º da Lei 4.156/62, de 28/11/1962, com as
alterações introduzidas pelo artigo  5º do Decreto-Lei nº 644, de
23/06/69, o prazo de 5 (anos), contado do vencimento do título,
para o obrigacionista receber, administrativamente, o valor respec-
tivo. Mas tal prazo de 5 (cinco) anos, previsto no § 11 do artigo 4º
da Lei 4.156/62, não tem, por si só, o condão de extinguir o direito
de ação a ser proposta para restituição, ressarcimento ou com-
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pensação do empréstimo compulsório que gerou a Obrigação ao
Portador da Eletrobrás.

O prazo prescricional da ação, a ser proposta, de restituição
do Empréstimo Compulsório Incidente sobre Energia Elétrica, so-
mente tem início vinte anos após a aquisição compulsória das
Obrigações emitidas em favor da empresa (REsp 475917-SC,
Relator: Franciuli Netto, Segunda Turma, in DJU  de 29/03/2004;
REsp 175.412 - SC, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, in DJU
de 25.09.2004).

Ora, quanto à Obrigação ao Portador da Eletrobrás emitida
em 1972, o último dia para o seu resgate administrativo expirou-se
em dezembro de 1992, quando, então, passou a ser exigível, nas-
cendo, a partir daí, o direito de cobrá-la judicialmente (actio nata), e
sendo de 20 anos o prazo de prescrição da ação, como já pacifi-
cado no seio do STJ, a ação só estará prescrita em dezembro de
2012.

Penso que a possibilidade de quitação de tributos federais com
as chamadas Obrigações da Eletrobrás decorre da responsabili-
dade solidária da União Federal pelo resgate de tais créditos, em
dinheiro, títulos  negociáveis ou ações, responsabilidade essa pre-
vista na norma que instituiu o Empréstimo Compulsório (art. 4º, §
3º, da Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962).

Entendo que o Empréstimo Compulsório sobre a Energia Elé-
trica se reveste da natureza tributária, enquanto não emitidas e
pagas as referidas Obrigações da Eletrobrás nele fundadas e a
ele vinculadas.

O Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica e as Obri-
gações da Eletrobrás integram, ou devem integrar, o ativo realizá-
vel  a longo prazo da empresa agravante, mas não se confundem.

O título de crédito consubstanciado na emissão de Obriga-
ções ao Portador da Eletrobrás, não obstante independente, como
o são todos os títulos de crédito, não quita e nem se despe da
obrigação a ele incorporada, no caso, o Empréstimo Compulsório.
Muito pelo contrário, nela se funda e a ela se vincula.

Em suma, as Obrigações ao Portador da Eletrobrás (título de
crédito) não operam novação  do crédito que lhes deu origem, qual
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seja, do mencionado Empréstimo Compulsório. Esta é a posição,
predominante, do ordenamento jurídico brasileiro, segundo o es-
cólio do Professor Rubens Requião, em seu Curso de Direito Co-
mercial, 19ª edição, 2º volume, págs. 292 e 297.

O tema pertinente à compensação  sofreu alterações ao lon-
go  dos anos. Recentemente, a matéria é regida pela Lei nº 10.637,
de 30/12/2002, que, em seu artigo 49, alterou  o art. 74, §§ 1º e 2º,
da Lei nº 9.430/96, autorizando-a, agora, com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribui-
ções sob a Administração da SRF.

A obrigação de restituição do Empréstimo Compulsório sobre
o Consumo de Energia Elétrica incorporada às Obrigações da Ele-
trobrás emitidas em 1972 e de que a agravante é detentora e ainda
não satisfeita pode ser, agora, sem dúvida alguma, compensada
com outro empréstimo compulsório ou com quaisquer tributos.

O artigo 30 da Instrução Normativa SRF veda a compensação
com débitos de terceiros, permitindo-a em outras situações. Ao
meu  entendimento, em que pese a respeitável tese da agravante
de que esse procedimento fiscal fere o princípio da isonomia, o
mesmo não pode ser afastado em sede de tutela  antecipada.
Poderá até ser excluído, na ação principal, onde o contraditório é
mais amplo.

Ante o exposto e pelo que mais consta dos autos, dou parcial
provimento ao agravo regimental para declarar o simples direito
da agravante de compensar, por sua conta e risco, com seus pró-
prios débitos, o crédito tributário originário do Empréstimo Com-
pulsório sobre Energia Elétrica, gerador da Obrigação ao Portador
da Eletrobrás, emitida em 1972 e ainda não resgatado, ressalvan-
do-se ao Fisco o exercício de sua atividade fiscalizadora quanto a
tal compensação.

É como voto.
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AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 53.411- PE

Relator: JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advs./Procs: DRS. JACIRA ROSAS DE SOUZA E OUTROS

(AGRTE.)
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGI-
MENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTAMENTO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
- Agravo regimental interposto contra negativa
de efeito suspensivo a agravo de instrumento
manejado contra decisão judicial que, nos autos
de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério
Público, deferiu liminar, determinando o recálculo
de todos os benefícios previdenciários – conce-
didos ou mantidos, no território de Pernambuco,
entre fevereiro de 1994 e fevereiro de 1997 – dos
segurados da previdência social, cuja renda men-
sal inicial tiver sido ou houver de ser calculada,
computando-se os salários-de-contribuição re-
ferentes a fevereiro de 1994, corrigindo-os pelo
valor integral do IRSM de fevereiro de 1994, no
percentual de 39,67%, bem como a implantação
das diferenças positivas. Discussão que se en-
cerra, sobretudo, na legitimidade do Parquet para
o ajuizamento de ações civis públicas concer-
nentes a reajustamento de benefícios previ-
denciários.
- Em que pesem as notáveis considerações de-
duzidas em precedentes do Superior Tribunal de
Justiça (RESP 506.457, AGRESP 423.928, RESP
419.187), é de se reconhecer a legitimidade do
Ministério Público. O objeto da ação (correção do
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benefício da previdência social) e os titulares do
interesse (representados na maior parte por pes-
soas idosas), ao lado da dimensão subjetiva
(quantidade de sujeitos de direito envolvidos)
atingida pelos efeitos da negativa da autarquia
previdenciária, confirmam a legitimidade minis-
terial para o seu ajuizamento. Interpretação sis-
temática dos arts. 127 e 129, III e IX, da CF/88, art.
25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93, e arts. 5 o, I e III, “e”,
e 6o, VI, “a” a “d”, e XII, da LC nº 75/93.
- A natureza das atribuições determinadas como
de competência do Órgão Ministerial, a dimen-
são de sua responsabilidade, a pluralidade de ca-
tegorias e temáticas em relação às quais detém
incumbências de particular seriedade, o poder
investigativo, fiscalizador e determinante de que
foi dotado esse agente – constitucionalmente
qualificado pela sua essencialidade à função
jurisdicional do Estado – impõem seja admitido,
com largueza, o exercício de ações coletivas pelo
Ministério Público, não sendo aceitáveis, em sen-
tido oposto, interpretações restritivas ou inibi-
doras.
- Ao Ministério Público se confere o dever de
salvaguarda, não apenas dos direitos ditos in-
disponíveis, mas também dos interesses social-
mente relevantes, independentemente da
indisponibilidade que os grave ou não, ou seja,
das pretensões que se reconheçam com reper-
cussão ou reflexão na coletividade considerada
em conjunto. Assim, nesse contexto, não se
pode permitir a atuação do Ministério Público na
proteção de interesses marcados pela individu-
alidade, com exercitação confinada no corres-
pondente titular, sem reverberação no campo do
social. Contudo, de outro lado, ao Ministério
Público não se pode deixar de reconhecer a sua
responsabilidade na promoção de direitos e rei-
vindicações que, embora com titulares identifi-
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cados ou identificáveis, têm acentuada conotação
social, seja pela natureza do objeto pretendido,
seja pela qualidade distintiva de certa categoria,
cujas necessidades sejam discernidas pela pró-
pria sociedade como precisões de índole coleti-
va ou arrimadas em cuidado especial restaura-
dor de equilíbrio indispensável diante das difi-
culdades vivenciadas em relação à própria inser-
ção social.
- A norma legal que instituiu a ação civil pública
– Lei nº 7.347/85 – nasceu como “lei dos interes-
ses difusos”. Posteriormente, em decorrência
especialmente do alargamento providenciado
pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 11.09.1990), a ação civil pública passou
a ser admitida para fins de proteção de interes-
ses difusos, coletivos e individuais homogêne-
os, denominados, genericamente, de interesses
transindividuais. A doutrina tem se referido ao
fato de que promoção de direitos individuais
homogêneos (“acidentalmente coletivos”) teria
cabimento apenas quando se tratasse de meio
ambiente, consumidor e patrimônio artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico, não
havendo, de outro lado, limitação material, quan-
do se cuidasse de direitos coletivos e difusos
(“essencialmente coletivos”). É de se ressaltar,
entretanto, que, a despeito dessa diferenciação,
tem-se agasalhado, em outras oportunidades,
uma compreensão mais ampliada dos direitos
individuais homogêneos, reputados espécies do
gênero coletivo, aptos a serem defendidos atra-
vés da propositura da ação civil pública, especi-
almente quando ela é manuseada pelo Ministé-
rio Público. Passou-se a se conceber a promo-
ção da ação coletiva em defesa de direitos indi-
viduais homogêneos quando configurado mani-
festo interesse social, compatível com a finali-
dade da instituição ministerial.
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- In casu, estão em litígio direitos/interesses que
se podem qualificar de individuais homogêneos.
O Ministério Público postula o recálculo dos be-
nefícios previdenciários percebidos por todos os
segurados da Previdência Social no Estado de
Pernambuco, com a aplicação do IRSM de feve-
reiro de 1994 aos salários-de-contribuição. Está
em discussão o relevante direito social à previ-
dência social, constitucionalmente concebido, ex
vi do art. 7 o, caput , da CF/88, entendendo-se por
direito social à previdência social também o di-
reito à percepção dos benefícios devidamente
calculados e corrigidos, segundo os ditames le-
gais, de forma capaz a garantir a satisfação de
todas as necessidades de subsistência que se
associam a esses valores. Os direitos individu-
ais homogêneos “se caracterizam por serem um
feixe de direitos subjetivos individuais, marcado
pela nota de divisibilidade, de que é titular uma
comunidade de pessoas indeterminadas mas
determináveis, cuja origem  está em questões
comuns de fato ou de direito” (Gidi). No caso
concreto, têm-se direitos individuais  homogêne-
os, na medida em que, embora atribuídos a cada
segurado/beneficiário, segundo a sua situação
particularizada, estão agregados – as particula-
ridades que individualizam são juridicamente
irrelevantes, manifestando-se a divisibilidade
apenas no momento da execução do provimen-
to judicial coletivo, se lhes for favorável – por uma
origem comum (resultando na homogeneidade),
qual seja, a resistência da autarquia previdenciá-
ria na correção dos benefícios pela aplicação do
IRSM de fevereiro, correspondente ao percentual
de 39,67%.
- Está sendo postulado direito de pessoas que
se enquadram, em sua maioria, no conceito de
idoso. A situação etária, se assim se pode deno-
minar, tem recebido atenção particularizada nos
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dias atuais. A edição da lei que determinou a
tramitação privilegiada dos processos em virtu-
de da idade dos postulantes (Lei nº 10.173, de
09.01.2001), assim como do Estatuto do Idoso (Lei
nº 10.741, de 01.10.2003), são sinais dessa preo-
cupação com as peculiaridades das necessida-
des que passam a integrar a vida das pessoas
com idade avançada. Não poderia ser diferente.
A ancianidade traz consigo um quadro especial,
especialidade que, como já dito, faz assemelhar
essa situação às que caracterizam os que se en-
quadram como crianças, índios, consumidores.
Diz-se que “não só se faz necessária a luta para
implementar os ‘novos’ direitos da terceira ida-
de previstos na Constituição atual, mas, sobre-
tudo, para apoiar o fortalecimento de instituições
como o Ministério Público, a quem compete uma
atuação mais efetiva na consecução da cidada-
nia dos idosos” (Wolkmer e Leite).
- Não se mostra conforme aos princípios da
razoabilidade, da economia processual e tam-
bém da isonomia entender pela ilegitimidade do
Ministério Público, impelindo todos os segura-
dos prejudicados a ajuizarem ações individuais,
gerando acúmulo de demandas que, pela identi-
dade de discussão, poderiam e deveriam ter a
mesma solução.
- Precedentes dos TRFs e do Superior Tribunal
de Justiça (Quinta Turma, RESP 413986/PR, Rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca): “O Ministério
Público está legitimado a defender direitos indi-
viduais homogêneos quando tais direitos têm
repercussão no interesse público”. “O exercício
das ações coletivas pelo Ministério Público deve
ser admitido com largueza. Em verdade a ação
coletiva, ao tempo em que propicia solução uni-
forme para todos os envolvidos no problema, li-
vra o Poder Judiciário da maior praga que o afli-
ge, a repetição de processos idênticos”.
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- Pelo não provimento do agravo regimental.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos, decide a Segunda Tur-
ma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do relatório e voto
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. Vencido o
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.

Recife, 16 de março de 2004 (data do julgamento)

JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI:

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS inter-
pôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz
Federal da 9a Vara da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco
que, nos autos da Ação Civil Pública nº 2003.83.00.024507-1, pro-
posta pelo Ministério Público Federal, deferiu liminar com conteú-
do antecipatório, determinando à autarquia previdenciária que:

a) recalcule todos os benefícios previdenciários –
concedidos ou mantidos, no território de Pernam-
buco, entre fevereiro de 1994 e fevereiro de 1997 –
dos segurados da previdência social, cuja renda
mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada,
computando-se os salários-de-contribuição referen-
tes a fevereiro de 1994, corrigindo-os pelo valor in-
tegral do IRSM de fevereiro de 1994, no percentual
de 39,67% e, ato sucessivo;
b) implante as diferenças positivas encontradas nas
parcelas vincendas, em razão de novo cálculo.

Sustentou, em defesa de sua pretensão, que estaria pacifica-
do, na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que o Minis-
tério Público não poderia propor ação civil pública em favor de di-
reitos disponíveis e individuais, como no caso de benefícios previ-
denciários. Aduziu que, se o direito fosse disponível, necessaria-
mente a parte teria que manifestar seu desejo de o requerer. Subli-
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nhou que teriam sido violados os princípios da disponibilidade e da
pacificação social, diante do comando do art. 127, da CF/88. As-
severou que, sendo o MP órgão de defesa da sociedade, deveria
tratar de “direitos maiores, que não se pode dispor”. Considerou
que não procederiam as alegações de que o MP estaria a defen-
der pobres e idosos, na medida em que, quanto aos primeiros,
haveria a Justiça Gratuita e a Defensoria Pública, e, no que tange
aos segundos, estariam agraciados com a celeridade da tramita-
ção processual. Destacou, ademais, que a CF/88 e a lei teriam
sido transgredidas nas competências básicas do MP. Indicou como
desrespeitadas as normas do art. 6o, “c”, da Lei Complementar nº
75/93, e do art. 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93. Afirmou que “nem
mesmo se homogêneos os direitos individuais podem eles ense-
jar ação civil pública de autoria ministerial, se disponíveis”. Res-
saltou que o direito em discussão na ação civil pública não seria
coletivo, nem homogêneo, bem como que o Estatuto do Idoso,
além de não vigente, deveria ser interpretado segundo a CF/88,
não trazendo qualquer inovação, e, mesmo que tivesse trazido,
ela se limitaria aos maiores de 60 (sessenta) anos. Realçou que
teria havido ofensa ao art. 1o, da Lei nº 8.437/92, que proibiria me-
dida liminar que esgotasse em todo ou em parte o objeto da ação,
como teria ocorrido no caso. Defendeu o cabimento do pedido de
efeito suspensivo ao agravo, na medida em que a decisão agrava-
da implicaria “alienação de numerário, sem qualquer garantia da
viabilidade de sua reposição ao erário”.

Na Petição nº 3432/PE, interposta juntamente com o agravo
de instrumento, foi indeferido pela Presidência o pedido de sus-
pensão da decisão guerreada.

Mantida a decisão agravada, segundo a decisão de fl. 67v.

Apresentadas contra-razões ao recurso pelo Ministério Públi-
co.

O INSS interpôs agravo regimental, corroborando a tese apre-
sentada na inicial do agravo de instrumento.

Dispensadas revisão e inclusão em pauta de julgamento, para
fins de análise do agravo regimental.

É o relatório.
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VOTO

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator):

Trata-se, conforme explanado no Relatório, de agravo regimen-
tal interposto contra decisão de minha lavra, nos termos da qual
indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos de agra-
vo de instrumento, interposto esse contra decisão proferida pelo
MM. Juiz Federal da 9a Vara da Seção Judiciária do Estado de Per-
nambuco que, nos autos da Ação Civil Pública nº
2003.83.00.024507-1, proposta pelo Ministério Público Federal,
deferiu liminar com conteúdo antecipatório, determinando à autar-
quia previdenciária que:

a) recalcule todos os benefícios previdenciários –
concedidos ou mantidos, no território de Pernam-
buco, entre fevereiro de 1994 e fevereiro de 1997 –
dos segurados da previdência social, cuja renda
mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada,
computando-se os salários-de-contribuição referen-
tes a fevereiro de 1994, corrigindo-os pelo valor in-
tegral do IRSM de fevereiro de 1994, no percentual
de 39,67% e, ato sucessivo;
b) implante as diferenças positivas encontradas nas
parcelas vincendas, em razão de novo cálculo.

Insurge-se o INSS contra a referida decisão, sobretudo por
considerar que o Ministério Público Federal não deteria legitimida-
de para ajuizar ação civil pública que tivesse por objeto – como no
caso – a revisão de benefícios previdenciários, concedidos entre
março de 1994 e fevereiro de 1997, com aplicação, nos salários
de contribuição dos beneficiários da Previdência Social, do IRSM
de fevereiro de 1994, correspondente a 39,67%.

Inicialmente, realço que não desconheço a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, seguida por muitos Julgadores, no
que toca à questão da (i)legitimidade do Ministério Público para a
propositura de ação civil pública que verse especificamente sobre
reajustamento de benefícios previdenciários. Transcrevo, inclusi-
ve, alguns dos precedentes que se pode colher junto àquela Corte
Superior:
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RESP 506457 / PR ; RECURSO ESPECIAL 2003/
0031274-0 Fonte DJ DATA:03/11/2003 PG:00343
Relator Min. FELIX FISCHER (1109) Data da Deci-
são 18/09/2003 Órgão Julgador T5 - QUINTA TUR-
MA
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁ-
RIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DE BENE-
FÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITOS INDIVIDU-
AIS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO ENTRE O INSS E O SEGURADO.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ILEGITIMIDA-
DE ATIVA “AD CAUSAM”.
I - Trata-se de Ação Civil Pública objetivando, no
âmbito da Circunscrição Judiciária de Francisco
Beltrão/PR, a condenação da autarquia previdenci-
ária ao recálculo da renda mensal inicial de todos
os benefícios de prestação continuada da Previdên-
cia Social concedidos entre o advento da Lei nº
6.423/77 e a promulgação da Constituição Federal,
com base no disposto na Súmula nº 02 do TRF da
4ª Região, em razão da correção dos benefícios pre-
videnciários concedidos anteriormente à CF/88 por
índices não oficiais, com a conseqüente implanta-
ção das diferenças nos benefícios previdenciários,
corrigidas monetariamente, com reflexo em todas
as demais verbas devidas.
II - A quaestio trazida à baila diz respeito a direito
que, conquanto pleiteado por um grupo de pessoas,
não atinge a coletividade como um todo, não obs-
tante apresentar aspecto de interesse social. Sen-
do assim, por se tratar de direito individual disponí-
vel, evidencia-se a inexeqüibilidade da defesa de tais
direitos por intermédio da ação civil pública. Destar-
te, as relações jurídicas existentes entre a autarquia
previdenciária e os segurados do regime de Previ-
dência Social não caracterizam relações de consu-
mo, sendo inaplicável, in casu, o disposto no art.
81, III, do Código de Proteção e Defesa do Consu-
midor. Precedentes. Recurso conhecido e provido.
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AGRESP 423928 / PR; AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL 2002/0035811-3 Fonte
DJ DATA:20/10/2003 PG:00288 Relator Min. GIL-
SON DIPP (1111) Data da Decisão 23/09/2003 Ór-
gão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Ementa: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CI-
VIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLI-
CO FEDERAL. ILEGITIMIDADE. AÇÃO REVISIO-
NAL DE BENEFÍCIOS. DIREITO PREVIDENCIÁ-
RIO. ASPECTO CONTRIBUTIVO. AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DISPONÍ-
VEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I - O benefício previdenciário traduz direito plena-
mente disponível, sendo defeso ao Ministério Públi-
co assumir a tutela incondicional dos beneficiários,
olvidando-se do aspecto volitivo intrinsecamente
relacionado na quaestio juris.
II - Ademais, vale acrescer que o ramo do Direito
Previdenciário, cuja característica essencial é o as-
pecto contributivo, guarda profunda correlação com
o Direito Tributário. Sob este enfoque, o Pretório
Excelso, em recente julgado, sacramentou raciocí-
nio no sentido de o Ministério Público não possuir
legitimidade para propor ação civil pública objetivan-
do a redução ou restituição de tributo, porque a rela-
ção jurídica tributária não retrata relação de consumo.
III - Indubitável, ainda, a importância do tema trata-
do, especialmente porque, após o surgimento do
Código de Defesa do Consumidor, diversas contro-
vérsias surgiram e ainda surgirão quanto à classifi-
cação e conseqüente proteção ao CONSUMIDOR.
Todavia, para afastar qualquer dúvida residual so-
bre a sua conceituação, o artigo 2º da Lei 8.090/90 é
claro, verbis: “Art. 2º- Consumidor é toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final. Parágrafo único -
Equipara-se a consumidor a coletividade de pes-
soas, ainda que indetermináveis, que haja intervin-
do nas relações de consumo.”
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IV - Em conclusão, não há que se confundir ou
transmutar o vínculo jurídico existente entre a Au-
tarquia Previdenciária e os seus beneficiários, com
outras relações inerentes e típicas de consumo, pois
a natureza e particularidades de uma não se con-
fundem com a da outra.
- Agravo interno desprovido.

RESP 419187 / PR ; RECURSO ESPECIAL 2002/
0027931-1 Fonte DJ DATA:08/09/2003 PG:00352
Relator Min. LAURITA VAZ (1120) Relator p/ Acór-
dão Min. GILSON DIPP (1111) Data da Decisão 15/
04/2003 Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPE-
CIAL. ALÍNEA “A” DO PERMISSIVO CONSTITU-
CIONAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL TIDO POR VIOLADO. MATÉRIA DEBATI-
DA NA INSTÂNCIA A QUO. PREQUESTIONA-
MENTO IMPLÍCITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MI-
NISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ILEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DIS-
TINÇÃO ENTRE DIREITO DISPONÍVEL E INDIS-
PONÍVEL. PRECEDENTES.
I -  O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
no sentido de que em se tratando de recurso espe-
cial – interposto com fundamento na alínea “a” do
permissivo constitucional – admite-se a figura do
prequestionamento em sua forma “implícita”, o que
torna desnecessária a expressa menção do dispo-
sitivo legal tido por violado. Em contrapartida, torna-
se imprescindível que a matéria em comento tenha
sido objeto de discussão na instância a quo, confi-
gurando-se, assim, a existência do prequestiona-
mento implícito.
II -  A ação civil pública nasceu como instrumento
processual adequado para coibir danos ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico,
atendendo, assim, aos interesses coletivos da so-
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ciedade. O campo de aplicação da ação civil públi-
ca foi alargado por legislações posteriores, especi-
almente pelo Código de Defesa do Consumidor,
para abranger quaisquer interesses coletivos e di-
fusos, bem como os individuais homogêneos, es-
tes últimos na proteção do meio ambiente, do con-
sumidor, dos bens e direitos de valor artístico, esté-
tico, histórico, turístico e paisagístico.
III - Tratando-se de interesses individuais, cujos ti-
tulares não podem ser enquadrados na definição de
consumidores, tampouco sua relação com o insti-
tuto previdenciário considerada relação de consu-
mo, é inviável a defesa de tais direitos por intermé-
dio da ação civil pública. Precedentes.
IV- O benefício previdenciário traduz direito disponí-
vel. Refere-se à espécie de direito subjetivo, ou seja,
pode ser abdicado pelo respectivo titular, contrapon-
do-se ao direito indisponível, que é insuscetível de
disposição ou transação por parte do seu detentor.
Precedentes. Em conclusão, não há que se con-
fundir ou transmutar o vínculo jurídico existente en-
tre a Autarquia Previdenciária e os seus beneficiári-
os, com outras relações inerentes e típicas de con-
sumo, pois a natureza e particularidades de uma não
se confundem com a da outra.
V - Recurso especial conhecido e provido para re-
conhecer a ilegitimidade ativa do “Parquet”.

A despeito da perspicácia que caracteriza os precedentes ju-
risprudenciais acima referenciados, penso, diferentemente, que o
Ministério Público Federal é parte legítima para ajuizar a ação civil
pública ora em consideração, através da qual se busca, nos mol-
des do pedido, o recálculo de “todos os benefícios previdenciários
dos segurados da previdência social cuja renda mensal inicial ti-
ver sido ou houver de ser calculada computando-se os salários-
de-contribuição referentes a fevereiro de 1994, corrigindo-os pelo
valor integral do IRSM de fevereiro de 1994, no percentual de
39,67%, e a implantar as diferenças positivas encontradas nas
parcelas vincendas, em razão do novo cálculo” (fl. 52).
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Essa conclusão, concebo-a a partir da observação da legisla-
ção, sobretudo quando considerados os escopos que nortearam
a criação, a instalação e a evolução da instituição Ministério Públi-
co, cotejando-os com o caso concreto em apreciação, que envol-
ve uma categoria de pessoas, às quais, hodiernamente, tem se
dado uma atenção particular, de modo a equipará-la mesmo a ou-
tras classes de indivíduos que, pela contextura na qual se inse-
rem, são reputados merecedores de proteção singular, justificada
pela hipossuficiência, pela fragilidade e pela exclusão. Está em
discussão – frise-se – a legitimidade para a propositura de ação
civil pública por meio da qual busca o Ministério Público proteger o
interesse de idosos – a maior parte – titulares de benefícios previ-
denciários que, segundo se sustenta, deveriam ter sido revisados
por índice não aplicado pela autarquia previdenciária. Eis as bali-
zas da análise.

Assevera Luciano FELDENS, acerca do conjunto de atribui-
ções conferidas ao Ministério Público, que “toda análise que se
faça em torno da configuração institucional do Ministério Público –
e, desde logo, de sua atuação – não pode divorciar-se dessa ratio
estrutural na qual se faz imerso”1. O arcabouço a que se refere o
doutrinador consubstancia-se, fundamentalmente, no regramento
constitucional no qual está enraizado, com vigor significativo, o
Ministério Público. A natureza das atribuições determinadas como
de competência do Órgão Ministerial, a dimensão de sua respon-
sabilidade, a pluralidade de categorias e temáticas em relação às
quais detém incumbências de particular seriedade, o poder inves-
tigativo, fiscalizador e determinante de que foi dotado esse agente
– constitucionalmente qualificado pela sua essencialidade à fun-
ção jurisdicional do Estado – impõem seja admitido, com largue-
za, o exercício de ações coletivas pelo Ministério Público, não sen-
do aceitáveis, em sentido oposto, interpretações restritivas ou ini-
bidoras.

Destarte, as obrigações, as faculdades e o aparelhamento,
outorgados pela Carta Magna ao Ministério Público, não admitem

1 FELDENS, Luciano. “O Poder Requisitório do Ministério Público e a Inopo-
nibilidade de Sigilo”. In Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Pú-
blico da União. Ano II. Nº 07. Abr./Jun., 2003, p. 66.
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limitações injustificadas, que não encontram previsão nos textos
constitucional e infraconstitucional, e que terminam por dificultar
ou mesmo obstruir o cumprimento dos deveres impostos aos agen-
tes ministeriais, impedimentos que têm como efeito o soçobro do
próprio Estado Democrático de Direito. De fato, não há como dei-
xar de identificar ou associar o Ministério Público ao Estado erigido
e mantido com a força da democracia e com a igualdade substan-
cial imposta pela ordem jurídica. Nesse sentido, Hugo Nigro MAZ-
ZILLI, citando Ruy Junqueira de Freitas Camargo, realça que “so-
mente a Estado plenamente democrático poderá interessar um
Ministério Público forte e independente, dotado de homens capa-
citados ‘a qualquer tempo, de desfechar, contra quem quer que
seja, toda a força e poderes que a Constituição e a Lei deposita-
ram em mãos da Justiça Pública’ ”2.

Observe-se a normativa constitucional – CF/88 – relativa ao
Ministério Público (negritos nossos):

Art. 127. O Ministério Público é instituição perma-
nente, essencial à função jurisdicional do estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regi-
me democrático e dos interesses sociais e indivi-
duais indisponíveis.
(...)
Art. 129. São funções institucionais do Ministério
Público:
(...)
III – promover o inquérito civil e a ação civil públi-
ca, para a proteção do patrimônio público e so-
cial, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos ;
(...)
IX – exercer outras funções que lhe forem conferi-
das, desde que compatíveis com a sua finalida-
de, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
consultoria jurídica de entidades públicas.

2 MAZZILLI, Hugo Nigro. O Acesso à Justiça e o Ministério Público. 4a

ed.rev.atual.ampl. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 30.
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A Lei nº 8.625, de 12.02.1993, de seu turno, instituiu a Lei Or-
gânica Nacional do Ministério Público e estabeleceu (negritos que
não estão no original):

Art. 25. Além das funções previstas nas Constitui-
ções Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em ou-
tras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:
(...)
IV – promover o inquérito civil e a ação civil públi-
ca, na forma da lei:
a) para a proteção, prevenção e reparação dos da-
nos causados ao meio ambiente, ao consumidor,
aos bens e direitos de valor artístico, estético, histó-
rico, artístico e paisagístico, e a outros interesses
difusos, coletivos e individuais indisponíveis e
homogêneos ;

Por fim, é de se atentar para a regulamentação empreendida
pela Lei Complementar nº 75, de 10.02.1993, atinente ao Ministério
Público da União (negritos ausentes no original):

Art. 5o São funções institucionais do Ministério Pú-
blico da União:
I – a defesa da ordem jurídica, do regime democrá-
tico, dos interesses sociais e dos interesses in-
dividuais indisponíveis , considerados, dentre ou-
tros, os seguintes fundamentos e princípios:
(...)
III – a defesa dos seguintes bens e interesses:
(...)
e) os direitos e interesses coletivos, especialmente
das comunidades indígenas, da família, da criança,
do adolescente e do idoso ;
(...)

Art. 6o Compete ao Ministério Público da União:
(...)
VI – promover o inquérito civil e a ação civil públi-
ca para:
a)  a proteção dos direitos constitucionais;
b) a proteção do patrimônio público e social, do meio
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ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, es-
tético, histórico, turístico e paisagístico;
c) a proteção dos interesses individuais indis-
poníveis, difusos e coletivos, relativos às comu-
nidades indígenas, à família, à criança, ao ado-
lescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao con-
sumidor ;
d) outros interesses individuais indisponíveis,
homogêneos, sociais, difusos e coletivos;
(...)
XII – propor ação civil coletiva para defesa de inte-
resses individuais homogêneos;

Ao Ministério Público, por conseguinte, se confere o dever de
salvaguarda, não apenas dos direitos ditos indisponíveis, mas tam-
bém dos interesses socialmente relevantes, independentemente
da indisponibilidade que os grave ou não, ou seja, das pretensões
que se reconheçam com repercussão ou reflexão na coletividade
considerada em conjunto. Assim, nesse contexto, não se pode
permitir a atuação do Ministério Público na proteção de interesses
marcados pela individualidade, com exercitação confinada no cor-
respondente titular, sem reverberação no campo do social. Contu-
do, de outro lado, ao Ministério Público não se pode deixar de reco-
nhecer a sua responsabilidade na promoção de direitos e reivindi-
cações que, embora com titulares identificados ou identificáveis,
têm acentuada conotação social, seja pela natureza do objeto pre-
tendido, seja pela qualidade distintiva de certa categoria, cujas ne-
cessidades sejam discernidas pela própria sociedade como pre-
cisões de índole coletiva ou arrimadas em cuidado especial res-
taurador de equilíbrio indispensável diante das dificuldades viven-
ciadas em relação à própria inserção social.

Acerca dos direitos protegidos pelo Ministério Público, procura
delimitá-los Hugo Nigro MAZZILLI:

Toda atuação do Ministério Público é finalística: sem-
pre age em defesa de pessoas, ou de grupos de
pessoas, ou de toda a sociedade. Nem é diverso o
que ocorre na defesa de interesses difusos, coleti-
vos ou individuais homogêneos, pois também aqui
a atuação ministerial está evidentemente balizada
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pela finalidade interventiva. Não terá a instituição
interesse nem legitimidade para tomar iniciativa de
impulso processual se, assim fazendo, estiver em
contrariedade com os interesses que legitimaram
ou provocaram sua atuação.
Em doutrina, tem-se procurado sistematizar em três
as causas interventivas da instituição ministerial em
juízo: a) defesa de hipossuficientes, quando visa a
compensar o desequilíbrio das partes (acidentados
do trabalho, favelados, grupos indígenas); b) defesa
de interesses indisponíveis (ligados, de forma ab-
soluta ou relativa, a uma pessoa ou a uma relação
jurídica, como a defesa de incapazes ou a atuação
nos feitos atinentes à nulidade de casamento); c)
defesa de interesses difusos ou coletivos, como na
ação penal, nas ações ambientais ou na defesa de
grande parcela de consumidores).
Em conseqüência, o objeto da atenção do Ministé-
rio Público resume-se a esta tríade: a) ou zela para
que não haja disposição alguma de interesse que a
lei considere indisponível; b) ou, nos casos em que
a indisponibilidade é apenas relativa, zela para que
a disposição daquele interesse seja feita conforme-
mente com as exigências da lei; c) ou zela pela pre-
valência do bem comum, nos casos em que não
haja indisponibilidade do interesse, nem absoluta
nem relativa, mas esteja presente o interesse da
coletividade como um todo na solução do problema.
Dessa forma, as funções institucionais do Ministé-
rio Público devem ser iluminadas pelo zelo de um
interesse social ou individual indisponível, ou então,
pelo zelo de um interesse difuso ou coletivo. Sua
atuação processual dependerá ora da natureza do
objeto jurídico da demanda, ora ligar-se-á à qualida-
de de uma das partes, porque: a) de seus interes-
ses não possam estas dispor, de forma absoluta ou
limitada; b) os titulares dos interesses em litígio pa-
deçam de alguma forma de acentuada deficiência,
que justifique e provoque a intervenção protetiva
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ministerial.
Em suma, desde que haja alguma característica
de indisponibilidade parcial ou absoluta de um
interesse, ou desde que a defesa de qualquer
interesse, disponível ou não, convenha à coleti-
vidade como um todo, será exigível a iniciativa
ou a intervenção do Ministério Público junto ao
Poder Judiciário. 3

Quanto ao instrumental de que dispõe a Autoridade Ministerial
à promoção dos seus deveres, é de se dizer que a ele foi confiada,
dentre outros, a ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de
24.07.1985, que assim dispõe (já com as atualizações posteriores
inseridas em seu texto):

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem
prejuízo da ação popular, as ações de responsabili-
dade por danos morais e patrimoniais causados:
(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
l - ao meio-ambiente;
ll - ao consumidor;
III - à ordem urbanística; (Inciso incluído pela Lei nº
10.257, de 10.7.2001)
IV - a bens e direitos de valor artístico, estético, his-
tórico, turístico e paisagísico; (Inciso renumerado
pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)
V - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
(Redação dada pela Lei nº 8.078, de 11.9.1990) (In-
ciso renumerado pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)
VI - por infração da ordem econômica e da econo-
mia popular; (Inciso renumerado pela Lei nº 10.257,
de 10.7.2001) (Redação dada pela Mpv nº 2.180-
35, de 24.8.2001)
VII - à ordem urbanística. (Inciso renumerado pela
Lei nº 10.257, de 10.7.2001) (Redação dada pela

3 MAZZILLI, Hugo Nigro. O Acesso à Justiça e o Ministério Público. 4a

ed.rev.atual.ampl. São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 37/38. Negritos que não estão
no original.
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Mpv nº 2.180-35, de 24.8.2001)
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública
para veicular pretensões que envolvam tributos, con-
tribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de na-
tureza institucional cujos beneficiários podem ser in-
dividualmente determinados. (Redação dada pela
Mpv nº 2.180-35, de 24.8.2001)
(...)

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interes-
ses difusos, coletivos e individuais, no que for cabí-
vel, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o
Código de Defesa do Consumidor. (Redação dada
pela Lei nº 8.078, de 11.9.1990)

A norma legal que instituiu a ação civil pública nasceu como
“lei dos interesses difusos”. Posteriormente, em decorrência es-
pecialmente do alargamento providenciado pelo Código de Defesa
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11.09.1990) – sem desprestigiar
os outros diplomas legais que trouxeram inovações –, a ação civil
pública passou a ser admitida para fins de proteção de interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos, denominados, gene-
ricamente, de interesses transindividuais. A doutrina tem se referi-
do ao fato de que promoção de direitos individuais homogêneos
(denominados, por José Carlos Barbosa Moreira, de “acidental-
mente coletivos”) teria cabimento apenas quando se tratasse de
meio ambiente, consumidor e patrimônio artístico, estético, histó-
rico, turístico e paisagístico, não havendo, de outro lado, limitação
material, quando se cuidasse de direitos coletivos e difusos (a di-
zer, “essencialmente coletivos”, conforme nomenclatura utilizada
por Barbosa Moreira)4. É de se ressaltar, entretanto, que, a despei-
to dessa diferenciação de cunho material, a jurisprudência tem
agasalhado uma compreensão mais ampliada dos direitos indivi-
duais homogêneos, reputados espécies do gênero coletivo, aptos

4 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação
Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 21a ed.atual. São Paulo:
Malheiros, 1999, p. 152.
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a serem defendidos através da propositura da ação civil pública,
especialmente quando ela é manuseada pelo Ministério Público.
De fato. Passou-se a se conceber a promoção da ação coletiva
em defesa de direitos individuais homogêneos quando configura-
do manifesto interesse social, compatível com a finalidade da ins-
tituição. Sobre a amplitude da legitimidade ministerial é de se real-
çar o comentário feito por Hugo Nigro MAZZILLI:

Corajosamente o legislador constitucional foi além
da própria Lei n. 7.347/85. A chamada Lei da Ação
Civil Pública sofrera um veto presidencial à norma
de extensão que previa a defesa de “outros interes-
ses difusos”. Antes mesmo do advento do Código
de Defesa do Consumidor, que elidiu os efeitos do
veto, a Constituição já tinha expressamente admiti-
do a iniciativa ministerial “na defesa do meio am-
biente e de outros interesses difusos e coletivos”,
ou seja, inseriu a mesma norma de extensão que
anteriormente tinha sido vetada pelo governo fede-
ral quando da sanção da Lei n. 7.347/85. Interpre-
tando conjuntamente o inc. III do art. 129 com a nor-
ma de destinação institucional contida no caput do
art. 127 da Constituição da República, passou-se
desde então a admitir que o Ministério Público exer-
citasse a ação civil pública na defesa de interesse
difuso ou coletivo, bem como na defesa de interes-
ses sociais e individuais indisponíveis. Depois, com
o advento do Código de Defesa do Consumidor, o
antigo veto perdeu qualquer eficácia, pois que o art.
110 desse Código inseriu o inc. IV ao art. 1o da Lei
da Ação Civil Pública, de forma que hoje cabem
quaisquer ações cíveis na defesa de interesses
difusos, coletivos ou individuais homogêneos,
ainda que não especificados expressamente em
qualquer lei 5.

5 MAZZILLI, Hugo Nigro. O Acesso à Justiça e o Ministério Público. 4a

ed.rev.atual.ampl. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 41. Destaque do original. Negri-
tos e grifos nossos.
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Assim, é preciso perquirir a) se, no caso em apreciação, exis-
te um interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo; b) se,
tratando-se de direito individual homogêneo, tem ele relevância ou
conotação social, que o converta em interesse social, harmonizá-
vel ou adaptável aos propósitos deferidos ao Ministério Público.

A definição dos interesses difusos, coletivos e individuais ho-
mogêneos encontra-se na mencionada Lei nº 8.078, de 11.09.1990,
que está umbilicalmente associada à Lei da Ação Civil Pública e
que estabelece, verbis:

Art. 81. (...)
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida
quando se tratar de:
I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos,
para efeitos deste Código, os transindividuais, de
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II – interesses ou direitos coletivos, assim entendi-
dos, para efeitos deste Código, os transindividuais
de natureza indivisível de que seja titular grupo, ca-
tegoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com
a parte contrária por uma relação jurídica base;
III – interesses ou direitos individuais homogêneos,
assim entendidos os decorrentes de origem comum.

In casu, estão em litígio direitos/interesses que se podem qua-
lificar de individuais homogêneos. O Ministério Público postula o
recálculo dos benefícios previdenciários percebidos por todos os
segurados da Previdência Social no Estado de Pernambuco, com
a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 aos salários-de-contri-
buição. Está em discussão o relevante direito social à previdência
social, constitucionalmente concebido, ex vi do art. 7o, caput, da
CF/88, entendendo-se por direito social à previdência social tam-
bém o direito à percepção dos benefícios devidamente calculados
e corrigidos, segundos os ditames legais, de forma capaz a ga-
rantir a satisfação de todas as necessidades de subsistência que
se associam a esses valores. Os direitos individuais homogêneos
“se caracterizam por serem um feixe de direitos subjetivos indivi-
duais, marcado pela nota de divisibilidade, de que é titular uma
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comunidade de pessoas indeterminadas mas determináveis, cuja
origem está em questões comuns de fato ou de direito”6. Mais que
isso, “tal categoria de direitos representa uma ficção criada pelo
direito positivo brasileiro com a finalidade única e exclusiva de pos-
sibilitar a proteção coletiva (molecular) de direitos individuais com
dimensão coletiva (em massa)”7. Dito de outro modo, no caso
concreto, têm-se direitos individuais homogêneos, na medida em
que, embora atribuídos a cada segurado/beneficiário, segundo a
sua situação particularizada, estão agregados – as particularida-
des que individualizam são juridicamente irrelevantes, manifestan-
do-se a divisibilidade apenas no momento da execução do provi-
mento judicial coletivo – por uma origem comum (resultando na
homogeneidade), qual seja, a resistência da autarquia previdenci-
ária na correção dos benefícios pela aplicação do IRSM de feverei-
ro, correspondente ao percentual de 39,67%.

Nesse sentido, é de se transladar trecho da decisão proferida
pela MD. Desembargadora Federal Margarida Cantarelli nos autos
da PETPR Nº 3432/PE (fl. 60):

Trata-se, portanto, de direitos individuais homogê-
neos, porquanto oriundos de uma causa comum (art.
81, III, do CDC), “decorrentes de origem comum”,
como são definidos, constituindo-se em subespé-
cie de direitos coletivos. Enquadram-se nesse con-
ceito os direitos dos segurados da Previdência plei-
teados no juízo de origem, por existir uma circuns-
tância que os une em sua origem, caracterizada pelo
cálculo incorreto da renda mensal inicial dos benefí-
cios, com significativa redução de seus proventos
ao longo dos anos. Ora, se o interesse individual
homogêneo ou coletivo ganha importância social,
transforma-se em interesse social, cuja defesa cons-
titui uma das funções do Ministério Público. No caso

6 GIDI, Antônio. Coisa Julgada e Litispendência em Ações Coletivas. São
Paulo: Saraiva, 1995, p. 30.

7 GIDI, Antônio. Coisa Julgada e Litispendência em Ações Coletivas. São
Paulo: Saraiva, 1995, p. 30.
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dos autos, quer pela dimensão do dano, que atinge
todos os segurados que não tiveram seus salários-
de-contribuição corrigidos considerando-se o IRSM
de fevereiro de 1994 no cálculo da renda mensal
inicial, quer pelo interesse que se deve ter no fun-
cionamento adequado do sistema previdenciário
como técnica de proteção social, o interesse social
na causa que se discute é manifesto e evidente.

A Constituição Federal de 1988 assevera que é função institu-
cional do Ministério Público o ajuizamento da ação civil pública,
para a promoção do patrimônio público e social, do meio ambiente
e de outros interesses difusos e coletivos. Comentando especifi-
camente o sentido da expressão social consignada no Texto Cons-
titucional, Hugo Nigro MAZZILLI destaca que “o adjetivo social é
usado generosamente pela Constituição, com, v.g., para referir-se
à função social (arts. 5o, XXIII, e 186), ao interesse social (arts. 5o,
XXIV, XXIX, LX, e 184), ao desenvolvimento social (arts. 21, IX,
180 e 239, § 1o), à seguridade social (arts. 5o, XXIII e 194), à inte-
gração social (arts. 23, X, 24, XIV, 227, § 1O, II, e 239), à previdên-
cia social  (arts. 24, XII, e 201), à orientação social (art. 37, § 1o),
ao complexo social (art. 43, § 1o, II), ao patrimônio social (art. 129,
III), à paz social (art. 136), à ordem social (arts. 144, § 1o, I, e 193),
à assistência social (arts. 149, parágrafo único, 194, 203), à fun-
ção social (arts. 156, § 1o, 170, III, 173, § 1o, I, 182, § 2o, 184-6), à
justiça social (art. 170), à contribuição social (art. 212, § 5o), à pro-
moção social (art. 217, § 3o), à comunicação social (art. 220), à
organização social (art. 231) e ao serviço social (art. 240)”8.

Demais disso, “a Constituição e a legislação ordinária come-
tem ainda ao Ministério Público a defesa de pessoas ou grupos de
pessoas que se apresentem necessitadas ou intensamente inferi-
orizadas na vida social ou na relação processual, a exigir a prote-
ção estatal. É o caso, v.g., da proteção às crianças, aos adoles-
centes e incapazes em geral, aos consumidores e outros titulares

8 MAZZILLI, Hugo Nigro. O Acesso à Justiça e o Ministério Público. 4a

ed.rev.atual.ampl. São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 39/40. Negritos que não estão
no original.
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de interesses difusos e coletivos, das vítimas pobres de crimes,
das pessoas portadoras de deficiências ou idosas , dos investido-
res lesados no mercado de valores mobiliários, dos acidentados
do trabalho, dos nascituros, das pessoas presas, das minorias
étnicas, das pessoas carentes por saúde ou educação, dos desti-
natários dos serviços públicos, dos necessitados em geral”9.

Portanto, o objeto da ação – correção do benefício da previ-
dência social – e os titulares do interesse – representados na maior
parte por pessoas idosas –, ao lado da dimensão subjetiva – quan-
tidade de sujeitos de direito envolvidos – atingida pelos efeitos da
negativa da autarquia previdenciária, confirmam a legitimidade mi-
nisterial para o seu ajuizamento.

No caso em apreciação, não se deve olvidar que está sendo
postulado direito de pessoas que se enquadram, em sua maioria,
no conceito de idoso. A situação etária, se assim se pode denomi-
nar, tem recebido atenção particularizada nos dias atuais. A edição
da lei que determinou a tramitação privilegiada dos processos em
virtude da idade dos postulantes (Lei nº 10.173, de 09.01.2001),
assim como do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 01.10.2003),
são sinais dessa preocupação com as peculiaridades das neces-
sidades que passam a integrar a vida das pessoas com idade avan-
çada. Não poderia ser diferente. A ancianidade traz consigo um
quadro especial, especialidade que, como já dito, faz assemelhar
essa situação às que caracterizam os que se enquadram como
crianças, índios, consumidores. Em interessante obra intitulada
“Os ‘Novos’ Direitos no Brasil. Natureza e Perspectivas”, tendo
por sub-título “Uma Visão Básica das Novas Conflituosidades Ju-
rídicas”, menciona-se o direito à velhice, ao lado dos direitos da
criança e do adolescente, dos direitos na perspectiva feminina,
dos direitos indígenas, dos direitos do consumidor, dos direitos das
raças, dos direitos ambientais e do biodireito. Fala-se da crise de
paradigma, que contrapõe a “cultura unitária lógico-formal carte-

9 MAZZILLI, Hugo Nigro. O Acesso à Justiça e o Ministério Público. 4a

ed.rev.atual.ampl. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 43. Negritos que não estão no
original.



76

siana” à “cultura dos espaços fragmentados, plurais e virtuais”10.
Diz-se que “não só se faz necessária a luta para implementar os
‘novos’ direitos da terceira idade previstos na Constituição atual,
mas, sobretudo, para apoiar o fortalecimento de instituições
como o Ministério Público, a quem compete uma atuação mais
efetiva na consecução da cidadania dos idosos ”11. Sobre os
direitos do idoso, impõe-se transcrever os seguintes excertos do
livro referido (negritos não constantes do original):

São [os direitos de “terceira dimensão”] os direitos
metaindividuais, direitos coletivos e difusos, direi-
tos de solidariedade. A nota caracterizadora desses
“novos” direitos é a de que seu titular não é mais o
homem individual (tampouco regulam as relações
entre os indivíduos e o Estado), mas agora dizem
respeito à proteção de categorias ou grupos de pes-
soas (família, povo, nação), não se enquadrando
nem no público, nem no privado.
(...)
As transformações sociais ocorridas nas últimas
décadas, a amplitude dos sujeitos coletivos, as for-
mas novas e específicas de subjetividades e a di-
versidade na maneira de ser em sociedade têm pro-
jetado e intensificado outros direitos que podem ser
inseridos na “terceira dimensão”, como os direitos
de gênero (dignidade da mulher, subjetividade femi-
nina), os direitos da criança, os direitos do idoso
(Terceira Idade) , os direitos dos deficientes físicos,
os direitos das minorias (étnicas, religiosas, se-
xuais) e os novos direitos da personalidade (à inti-

10 WOLKMER, Antônio Carlos & LEITE, José Rubens Morato. Os “Novos”
Direitos no Brasil. Natureza e Perspectivas. Uma Visão Básica das Novas Con-
flituosidades Jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2003, p. VII (Apresentação).

11 WOLKMER, Antônio Carlos & LEITE, José Rubens Morato. Os “Novos”
Direitos no Brasil. Natureza e Perspectivas. Uma Visão Básica das Novas Con-
flituosidades Jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2003, p. IX (Apresentação). Negri-
tos nossos.
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midade, à honra, à imagem).12

(...) salta aos olhos a importância do Ministério Pú-
blico na defesa dos direitos desse segmento social
[idosos], porquanto tem a tarefa primordial de rever-
ter esse quadro de desrespeito a seus direitos, es-
pecialmente mediante ações que despertem a aten-
ção da sociedade para a necessidade de sua ga-
rantia, lançando mão de todos os instrumentos
jurídicos à sua disposição, especialmente o in-
quérito civil e a ação civil pública, como forma
de demonstrar à sociedade que se transitou da
barbárie à civilização, traduzida pela efetividade
das normas que reconhecem os direitos huma-
nos como imprescritíveis e invioláveis.
(...)
Assim conscientizados, e, em razão disso, exercen-
do pressão sobre os centros de poder do Estado,
provocarão a materialização dos direitos que lhes
assistem, fato que chamará a atenção do restante
da sociedade civil para os resultados que ela pode-
rá alcançar, se devidamente organizada. Isto ocor-
rendo, os representantes do Ministério Público te-
rão colaborado decisiva e definitivamente para a efe-
tivação dos direitos fundamentais, meta maior des-
sa instituição.13

No que toca à questão da (in)disponibilidade – o INSS susten-
ta, dentre outras coisas, que “nem mesmo se homogêneos os
direitos individuais podem eles ensejar ação civil pública de auto-

12 WOLKMER, Antônio Carlos. “Introdução aos Fundamentos de uma Teoria
Geral dos ‘Novos’ Direitos”. In WOLKMER, Antônio Carlos & LEITE, José Ru-
bens Morato. Os “Novos” Direitos no Brasil. Natureza e Perspectivas. Uma
Visão Básica das Novas Conflituosidades Jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2003,
pp. 11/12.

13 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. “Direito à Velhice. A Proteção Constituci-
onal da Pessoa Idosa”. In WOLKMER, Antônio Carlos & LEITE, José Rubens
Morato. Os “Novos” Direitos no Brasil. Natureza e Perspectivas. Uma Visão
Básica das Novas Conflituosidades Jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2003, pp.
148/149.
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ria ministerial, se disponíveis” –, apropriadas se mostram as pala-
vras de Antônio GIDI:

Impende fazer uma observação a respeita da legiti-
midade do Ministério Público para propor ação co-
letiva em defesa de direitos individuais homogêne-
os. É função precípua do Ministério Público, entre
outras, a defesa dos interesses sociais e individu-
ais indisponíveis (CF, art. 127, caput). No entanto,
não é de ser excluída, a priori, a possibilidade de o
Ministério Público propor uma ação coletiva em de-
fesa de direitos individuais homogêneos com o ar-
gumento falacioso de que a proteção ao direito pa-
trimonial individual disponível não pode ser interes-
se social. Isso porque, como vimos, os direitos
individuais homogêneos globalmente conside-
rados são indisponíveis pelo grupo de vítimas.
Disponível é, apenas, cada um dos direitos iso-
lada e individualmente considerados, por parte
do seu titular individual, e não os direitos indivi-
duais homogêneos como um todo (coletivamen-
te considerados) .
(...)
(...) para legitimar a atuação do Ministério Público é
preciso que haja “manifesto interesse social eviden-
ciado pela dimensão ou característica do dano, ou
pela relevância do bem jurídico a ser protegido”, para
usar, analogicamente, as próprias palavras da lei
(CDC, art. 82, § 1o).14

Finalmente, cumpre destacar que não se mostra conforme
aos princípios da razoabilidade, da economia processual e tam-
bém da isonomia entender pela ilegitimidade do Ministério Público,
impelindo todos os segurados prejudicados a ajuizarem ações in-
dividuais, gerando acúmulo de demandas que, pela identidade de
discussão, poderiam e deveriam ter a mesma solução.

14 GIDI, Antônio. Coisa Julgada e Litispendência em Ações Coletivas. São
Paulo: Saraiva, 1995, p. 50. Negritos nossos.
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A tese em favor da legitimidade do Ministério Público em ações
desse jaez foi encampada em uma oportunidade pela Quinta Tur-
ma do STJ, consoante ementa que segue transcrita:

RESP 413986 / PR; RECURSO ESPECIAL 2002/
0017957-8 Fonte DJ DATA:11/11/2002 PG:00266
Relator Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA
(1106) Data da Decisão 15/10/2002 Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Ementa
RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDE-
RAL.
“O Ministério Público está legitimado a defender di-
reitos individuais homogêneos, quando tais direitos
têm repercussão no interesse público.”
“O exercício das ações coletivas pelo Ministério Pú-
blico deve ser admitido com largueza. Em verdade
a ação coletiva, ao tempo em que propicia solução
uniforme para todos os envolvidos no problema, li-
vra o Poder Judiciário da maior praga que o aflige, a
repetição de processos idênticos.”
Recurso conhecido, mas desprovido.

O Ministro Relator do processo acima referido se reporta e
acolhe as razões deduzidas pela Subprocuradora Geral da Repú-
blica, que assim se manifestou (grifos e negritos são do original,
exceto quanto a ressalvas pontuais, no corpo do texto):

A controvérsia envolve o reconhecimento da legiti-
midade do Ministério Público Federal para propor
ação civil pública “visando a proteger o interesse
dos segurados do INSS, que tiverem negada a con-
cessão de benefícios por determinação administra-
tiva”, de modo a impor à autarquia previdenciária a
aceitação de documentos expedidos em nome do
genitor, ou do cônjuge do beneficiário, para compro-
vação do tempo de atividade rural, em regime de
economia familiar.
A HIPÓTESE SUB OCULIS CUIDA DE DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, POIS, EMBORA
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ATRIBUÍDOS A CADA BENEFICIÁRIO, NA CON-
FORMIDADE DE SUA SITUAÇÃO ESPECÍFICA,
POSSUEM A MESMA FONTE ORIGINÁRIA – A
RECUSA DO INSS EM RECONHECER, NOS
DOCUMENTOS EXPEDIDOS EM NOME DE TER-
CEIROS, A PROVA DE DIREITO PRÓPRIO, OU
SEJA, DE ATIVIDADE RURAL DESENVOLVIDA
EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ALIA-SE
A ESSE ELEMENTO, A CARACTERIZAÇÃO
COMO DIREITOS QUE DIZEM RESPEITO A UMA
COLETIVIDADE, PORQUANTO, OS EVENTUAIS
TITULARES DESSES DIREITOS, AINDA NÃO
DETERMINADOS NO MOMENTO DA PROPOSI-
TURA DA DEMANDA, SÃO DETERMINÁVEIS, NO
SENTIDO ESTRITO DA PALAVRA. (destaquei)
Nessa perspectiva, não remanesce dúvida quanto
à legitimidade do Ministério Público Federal para a
adoção de medidas concernentes à proteção des-
ses direitos, desde que configurado relevante inte-
resse social. Assim, a Constituição Federal estabe-
lece, no art. 129, III, entre as funções institucionais
do Ministério Público: “promover o inquérito civil e a
ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros inte-
resses difusos e coletivos” e, “a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis”. (art. 127, caput).
A Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública,
explicita, em harmonia com o texto constitucional:
“Art. 1o Regem-se pelas disposições desta lei, sem
prejuízo da ação popular, as ações de responsabili-
dade por danos causados: IV – a qualquer interes-
se difuso ou coletivo”.
A Lei Orgânica do Ministério Público Federal é ex-
pressa, no artigo 6o, inciso VII, d:

“Compete ao Ministério Público da União:
(...)
VII – promover o inquérito civil e a ação civil pú-
blica para:
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(...)
d) outros interesses individuais indisponíveis, ho-
mogêneos, sociais, difusos e coletivos”.

(...)
Os interesses individuais homogêneos são espé-
cies de interesses transindividuais, ensejando, para
seu exercício e proteção, a utilização dos instrumen-
tos de tutela coletiva. Em acórdão memorável, a
nossa Corte Constitucional pronunciou-se nesse
sentido:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MI-
NISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS INTERES-
SES DIFUSOS, COLETIVOS E HOMOGÊNE-
OS. MENSALIDADES ESCOLARES. CAPACI-
DADE POSTULATÓRIA DO PARQUET PARA
DISCUTI-LAS EM JUÍZO.
1. A Constituição Federal confere relevo ao Mi-
nistério Público como instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incum-
bindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e indivi-
duais indisponíveis (CF, art. 127).
2. Por isso mesmo detém o Ministério Público
capacidade postulatória, não só para a abertura
do inquérito civil, da ação penal pública e da ação
civil pública para a proteção do patrimônio públi-
co e social, do meio ambiente, mas também de
outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129,
I e III).
3. Interesses difusos são aqueles que abrangem
um número indeterminado de pessoas unidas
pelas mesmas circunstâncias de fato e coletivos
aqueles pertencentes a grupos, categorias ou
classes de pessoas determináveis, ligadas en-
tre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica base.
3.1. A indeterminidade é a característica funda-
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mental dos interesses difusos e a determinidade
a daqueles interesses que envolvam os coleti-
vos.
4. Direitos ou interesses homogêneos são os que
têm a mesma origem comum (art. 81, III, da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), constituin-
do-se em subespécie de direitos coletivos.
4.1. Quer se afirme interesses coletivos ou par-
ticularmente interesses homogêneos, stricto
sensu , ambos estão cingidos a uma mesma
base jurídica, sendo coletivos, explicitamen-
te dizendo, porque são relativos a grupos,
categorias ou classes de pessoas, que, con-
quanto digam respeito às pessoas isolada-
mente, não se classificam como direitos indi-
viduais para o fim de ser vedada a sua defesa
em ação civil pública, porque sua concepção
finalística destina-se à proteção desses gru-
pos, categorias ou classes de pessoas.
5. As chamadas mensalidades escolares, quan-
do abusivas ou ilegais, podem ser impugnadas
por via de ação civil pública, a requerimento do
Órgão do Ministério Público, pois ainda que se-
jam interesses homogêneos de origem comum,
são subespécies de interesses coletivos, tutela-
dos pelo Estado por esse meio processual como
dispõe o artigo 129, inciso III, da Constituição Fe-
deral.
5.1. Cuidando-se de tema ligado à educação, am-
parada constitucionalmente como dever do Es-
tado e obrigação de todos (CF, art. 205), está o
Ministério Público investido da capacidade pos-
tulatória, patente a legitimidade ad causam, quan-
do o bem que se busca resguardar se insere na
órbita dos interesses coletivos, em segmento de
extrema delicadeza e de conteúdo social tal que,
acima de tudo, recomenda-se o abrigo estatal.
Recurso extraordinário conhecido e provido para,
afastada a alegada ilegitimidade do Ministério Pú-
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blico, com vistas à defesa dos interesses de uma
coletividade, determinar a remessa dos autos ao
Tribunal de origem, para prosseguir no julgamento
da ação”.

A aposentadoria previdenciária de indivíduos que la-
boraram, durante longos anos, em regime de eco-
nomia familiar está assegurada no art. 201, § 7o, II,
da Constituição Federal, com a alteração procedida
pela EC nº 20/98, e no art. 11 da Lei nº 8.213/91.
Trata-se de direito de extrema relevância para os
trabalhadores rurais, na maioria das vezes, único
meio de subsistência de que dispõem, ao final da
vida dedicada às atividades do campo. Entretanto,
pela própria natureza da atividade, os campesinos
enfrentam dificuldades para reunir registros e docu-
mentos do tempo de serviço prestado, em nome
próprio, visando a sua comprovação perante o ins-
tituto previdenciário.
Nesse diapasão, pertinente a ação civil pública pro-
posta pelo Ministério Público Federal para compelir
o INSS a acatar documentos expedidos em nome
de familiares dos rurícolas, tanto do ponto de vista
formal, pois consiste em via processual legítima e
eficaz, para evitar desnecessário acúmulo de de-
mandas individuais com o mesmo e idêntico objeto,
como do ponto de vista substancial, porquanto con-
templa entendimento desse Colendo Tribunal de
Superposição, quanto à aceitação da prova do tem-
po de serviço em regime familiar, através de docu-
mentos não especificamente expedidos em nome
do beneficiário. Nessa esteira de intelecção, opor-
tuno transcrever o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
MEIO AMBIENTE DO TRABALHO – MINISTÉ-
RIO PÚBLICO ESTADUAL – LEGITIMIDADE.
I – O Ministério Público está legitimado para ins-
taurar inquérito civil, no intuito de colher subsí-
dios para eventual ação civil pública em defesa
do meio ambiente.
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II – O exercício das ações coletivas pelo Minis-
tério Público deve ser admitido com largueza. Em
verdade a ação coletiva, ao tempo em que propi-
cia solução uniforme para todos os envolvidos
no problema, livra o Poder Judiciário da maior
praga que o aflige, a repetição de processos idên-
ticos.”
(RESP 265.358/SP, 1a Turma, Rel. Ministro Hum-
berto Gomes de Barros, DJ de 18.02.2002)

Nesse passo é legítima a atuação do Ministério Pú-
blico Federal na defesa de direitos individuais ho-
mogêneos, especialmente quando configurado in-
teresse social relevante, materializado no caso sub
oculis, onde se tem conhecimento de grande nú-
mero de membros de grupos familiares que exer-
ceram atividade rural, estando, agora, sob a égide
da ordem constitucional implantada em 1988, aptos
a reivindicarem suas aposentadorias junto ao INSS.
Entretanto, a autarquia previdenciária vem, sistema-
ticamente, indeferindo os benefícios, arrimada na
tese da prova documental insuficiente, ou deficien-
te, pois não contempla o titular específica e indivi-
dualmente.
É CERTO QUE OS TRABALHADORES RURAIS
QUE VIVEM EM REGIME DE ECONOMIA FAMI-
LIAR, EVENTUAIS BENEFICIÁRIOS DA AÇÃO
PROPOSTA PELO PARQUET FEDERAL, PODEM
POSTULAR, INDIVIDUALMENTE, OS SEUS DI-
REITOS. ENTRETANTO, A ORIGEM ÚNICA DA
REIVINDICAÇÃO, CONSUBSTANCIADA NA RE-
CUSA DO ÓRGÃO PÚBLICO, RECOMENDA A
DEFESA COLETIVA EM UM SÓ PROCESSO,
QUER PELA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
ECONOMIA PROCESSUAL, QUER PELA PRÓ-
PRIA RELEVÂNCIA SOCIAL ATRIBUÍDA AOS IN-
TERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, QUE,
NO CASO, ADQUIREM CONOTAÇÃO COLETI-
VA. (Destaquei)
Segundo destacado por essa Corte Superior de Jus-
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tiça, “Há certos direitos e interesses individuais ho-
mogêneos que, quando visualizados em seu con-
junto, de forma coletiva e impessoal, passam a re-
presentar mais que a soma de interesses dos res-
pectivos titulares, mas verdadeiros interesses so-
ciais, sendo cabível sua proteção pela ação civil pú-
blica”. Esclarecedor o trecho do voto condutor ora
transcrito:

“Tomando como argumento de indiscutível judi-
ciosidade, os ensinamentos do Professor Zavas-
cki, acerca da ação civil pública como adequada
à defesa de direitos individuais homogêneos, vale
salientar: “há certos interesses individuais homo-
gêneos – de pessoas privadas e de pessoas pú-
blicas – que, quando visualizados em seu con-
junto, em forma coletiva e impessoal, têm força
de transcender a esfera de interesses puramen-
te individuais e passar a representar, mais que a
soma de interesses dos respectivos, verdadei-
ros interesses da comunidade como um todo. É
o que ocorre com os direitos individuais homo-
gêneos, antes mencionados, dos consumidores
e dos poupadores, cuja defesa (sic) pelo Minis-
tério Público para defendê-los é inegável, inde-
pendentemente de previsão normativa ordinária,
pois que albergada no próprio Texto Constitucio-
nal”.

Oportuno recordar o ensinamento da eminente pro-
cessualista Ada Pellegrini Grinover, quanto à legiti-
midade ativa do Ministério Público para propor ação
civil pública para tutelar interesses individuais ho-
mogêneos:

“(...) a doutrina, internacional e nacional, já dei-
xou claro que a tutela de direitos transindividuais
não significa propriamente defesa de interesse
público, nem de interesses privados, pois os in-
teresses privados são vistos e tratados em sua
dimensão social e coletiva, sendo de grande im-
portância política a solução jurisdicional de con-
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flitos de massa.
Assim, foi exatamente a relevância social da
tutela coletiva dos interesses ou direitos indi-
viduais homogêneos que levou o legislador
ordinário a conferir ao MP e a outros entes
públicos a legitimação para agir nessa moda-
lidade de demanda, mesmo em se tratando
de interesses ou direitos disponíveis ”. (Grifo
nosso)

Demais disso, verifica-se que o direito à aposenta-
doria rural encontra-se definido como direito social,
a teor do disposto no art. 7o, XXIV, da Constituição
Federal, que trata dos “direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à me-
lhoria de sua condição social”, por conseguinte, não
possui índole puramente individual.
Outro aspecto relevante consiste na atuação do Mi-
nistério Público para resguardar o interesse social
dos trabalhadores rurais, integrantes de categoria
social que tem dificuldade de acesso ao Poder Ju-
diciário, tanto devido à falta de informação, como
pela hipossuficiência econômica...
Assim, há de ser mantido o v. acórdão atacado, que
preserva o espectro da atuação do Ministério Públi-
co, delineado na Carta Política e na legislação ordi-
nária, visando à tutela dos interesses da sociedade
como um todo, sobretudo dos interesses homogê-
neos de relevância social.

Acresço a tais argumentos as razões apresentadas pelo Mi-
nistro Marco Aurélio, no julgamento do RE 206.781-4, quando, a
despeito de aderir ao entendimento corrente no sentido da ilegiti-
midade do Ministério Público para a promoção de ação civil públi-
ca em que se impugnava cobrança de tributo, ressalvou o seu
posicionamento sobre a matéria:

Essa cláusula final [“outros interesses difusos e
coletivos”, do art. 129, III, da CF/88], sob a minha
ótica, revela que o preceito não é taxativo, não é
numerus clausus, além da proteção ao patrimônio
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público, social e, também, ao meio ambiente, pode-
mos ter outros interesses, desde que difusos e co-
letivos alcançados.
O Código de Defesa do Consumidor acabou por
explicitar uma espécie de interesse compreendida
no gênero coletivo, refiro-me aos interesses indivi-
duais homogêneos. Indaga-se: na espécie dos au-
tos, temos interesse individual homogêneo envolvi-
do? A resposta, para mim, é desenganadamente
positiva. E por que o é? A ação foi intentada objeti-
vando beneficiar todos os contribuintes de um mu-
nicípio. O interesse social salta aos olhos, conside-
rada a globalidade dos que residem no município.
Reitero que, na espécie, temos um interesse soci-
al, um predicado que direciona a conclusão do en-
volvimento de interesses individuais homogêneos,
que é justamente o aspecto social.
Estou lembrado de uma hipótese, que não diria mais
ou menos favorável do que a retratada nestes au-
tos, na qual o Plenário concluiu no sentido de reco-
nhecer a legitimidade do Ministério Público. Aludo
ao problema das mensalidades escolares. Caminha-
mos nesse sentido dando uma interpretação teleo-
lógica ao inciso III do artigo 129 à Constituição Fe-
deral, considerada a repercussão do tema no teci-
do social, o interesse, em si, dos cidadãos, o inte-
resse abrangente desses cidadãos.
O Ministro Ilmar Galvão refere-se à inibição, eu di-
ria melhor, à acomodação dos contribuintes quanto
ao acesso ao Judiciário para reclamar lesão ou ame-
aça de lesão a direito. Isso é uma constante, por-
que o cidadão geralmente aquilata os aspectos po-
sitivos e negativos do ajuizamento, quer quanto aos
aborrecimentos que tem, quer quanto às despesas,
no que precisar contratar um profissional da advo-
cacia. Esperar-se que cada qual, residente no Mu-
nicípio de Umuarama, ajuíze a ação para impugnar
a majoração tida como ilegal do tributo é simples-
mente assentar-se que não teremos o ajuizamento
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dessas ações.
Chegou ao meu conhecimento que certa vez, dis-
cutindo-se a constitucionalidade ou não de um di-
ploma que majorava ou introduzia tributo, indagou-
se a percentagem, e seria esta a expressão, “a per-
centagem de inconstitucionalidade”, a qual estaria
norteada não pelo teor da norma em cotejo com a
Carta da República, mas pelo número de cidadãos
que, de regra, vêem no acesso ao Judiciário o exer-
cício de um direito inerente à cidadania.

Finalmente, cumpre apontar alguns acórdãos emanados dos
Tribunais Regionais Federais (com negritos que não estão no ori-
ginal):

Origem: TRIBUNAL - TERCEIRA REGIÃO Clas-
se: AC - APELAÇÃO CÍVEL – 274442 Processo:
95030746035 UF: SP Órgão Julgador: QUINTA TUR-
MA Data da decisão: 04/09/2001 Documento:
TRF300059180 Fonte DJU DATA:21/05/2002 PÁGI-
NA: 715 Relator(a) JUIZ ANDRE NEKATSCHALOW
Decisão
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao re-
curso do Ministério Público Federal, nos termos do
voto do relator e, por maioria, deu parcial provimen-
to ao apelo do INSS para determinar que no cálculo
da correção monetária sejam aplicadas as Súmu-
las nº 8 do TRF e nº 148 do STJ, vencido o relator
nesta questão.
Ementa
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. TRIBUTÁ-
RIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLI-
CO. PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE AD CAU-
SAM. INTERESSE PROCESSUAL. POSSIBILIDA-
DE JURÍDICA DO PEDIDO. COMPETÊNCIA. EFI-
CÁCIA DA SENTENÇA. COISA JULGADA. ISO-
NOMIA. BENEFÍCIOS. SALÁRIO MÍNIMO. JU-
NHO DE 1989. NCZ120,00. IMPOSTO SOBRE A
RENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
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I - Em ação civil pública proposta pelo Ministério
Público Federal relativa ao reajuste de benefícios
previdenciários em junho de 1989, considerando-se
o salário mínimo como equivalente a NCz$120,00
(cento e vinte cruzados novos), encontram-se pre-
enchidas as condições da ação.
II - Há legitimidade ad causam  do Ministério Pú-
blico tendo em vista a natureza homogênea do
direito, o qual tem origem comum. Não é razoá-
vel conferir interpretação restritiva às normas in-
fraconstitucionais, para o efeito de excluir a le-
gitimidade da Instituição, tendo em vista que a
Constituição outorgou-lhe amplos poderes (de
provocação do Poder Judiciário), inter alia , para
a proteção da ordem jurídica e do regime demo-
crático. Pode a norma legal conferir legitimida-
de extraordinária, mesmo para hipóteses não
expressamente previstas na Constituição. Ade-
mais, não se deve confundir disponibilidade com
faculdade de não exercício: os benefícios previ-
denciários, como tais, não são disponíveis, dado
que a vontade do respectivo titular intercede tão-
só para aperfeiçoar a fattispecie , cujos efeitos
são predeterminados pela ordem e infensos à
vontade do segurado e da Autarquia. Tendo o
Código de Defesa do Consumidor, em combi-
nação com a Lei da Ação Civil Pública, ampliado
a legitimidade do Ministério Públi co, não se sus-
tenta, neste caso, a a legação de ilegitimidade ad
causam  do Ministério Público Federal.
III - A impossibilidade jurídica do pedido é fenômeno
excepcional, conseqüente à expressa proibição à
tutela jurisdicional postulada (v.g. prisão por dívida,
fora dos casos constitucionais de sua admissibili-
dade). O pedido inicial, vocacionado para o reajuste
correto de benefícios previdenciários, não é defeso
pela ordem positiva. Logo, é possível jurídicamente.
IV - O interesse processual, caracterizado pela ne-
cessidade e adequação do provimento jurisdicional,
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decorre da resistência do Instituto Nacional do Se-
guro Social - INSS em atender à pretensão veicula-
da na demanda.
V - O tema da limitação dos efeitos da sentença e o
da extensão subjetiva da coisa julgada não diz res-
peito ao tema da competência. Esta, como medida
da jurisdição, decorre de normas preexistentes à
distribuição da ação que determinam qual o órgão
jurisdicional que exercerá o poder jurisdicional, sem-
pre idêntico a si mesmo, seja qual for o órgão que o
exerça. Portanto, a circunstância de ter o dispositi-
vo restringido os efeitos e a extensão subjetiva do
julgado, de modo algum afeta a competência territo-
rial (ratione loci), pois pode o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS ser demandado na Capital da
Seção Judiciária de São Paulo. Tanto assim que não
excepcionou a competência nem indica qual seria o
outro órgão supostamente competente para apre-
ciar a demanda.
VI - A eficácia da sentença e os limites subjetivos
da coisa julgada independem da vontade do juiz,
dado que operam ex vi legis. É anódina a limitação
indicada no dispositivo da sentença. De todo modo,
ela coincide com o art. 16 da Lei n. 7.347/85, cuja
redação, como é evidente, tende a restringir o al-
cance prático da ação civil pública e, dependendo
como se compreenda o papel da Autarquia, de modo
a favorecê-la in casu.
VII - Apesar de ser discriminatória, dado que enseja
tratamento díspare entre segurados com idênticos
direitos, não se pode reputar inconstitucional, por
ofensa à isonomia, o citado dispositivo. Toda norma
jurídica encerra discriminação, sendo que para ava-
liar sua justiça é necessário recurso à norma supe-
rior, segundo à qual estaria ou não autorizada a dis-
criminação. Mas a ordem constitucional tolera a re-
sistência (pacífica), de modo que a parte somente
pode ser dela demovida por meio do due process of
law. Até então, subsiste a situação, posto que incer-
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ta, desconforme à norma. Nesse contexto, não se
pode declarar a inconstitucionalidade do art. 16 da
Lei n. 7.347/85, sob o fundamento de ofensa à iso-
nomia, dado que cada segurado tem o ônus de de-
mandar para fazer prevalecer o seu direito subjeti-
vo.
VIII - No mérito, a jurisprudência é iterativa no senti-
do de que o reajuste dos benefícios previdenciários
em junho de 1989 deve considerar o salário mínimo
de NCz$120,00 (cento e vinte cruzados novos). Pre-
cedentes do Tribunal Regional Federal da 3ª Região
e do Superior Tribunal de Justiça.
IX - Não prospera a pretensão inicial de transferir ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS o encar-
go de Imposto sobre a Renda incidente sobre o pa-
gamento das diferenças devidas. O art. 936, caput,
do Código Civil prevê a responsabilidade do deve-
dor pelos prejuízos decorrentes da mora. Mas tais
prejuízos são relativos à prestação. O tributo diz res-
peito a outro evento, relacionado à percepção de
ganho econômico, o qual é distinto para cada segu-
rado. A incidência de alíquota mais elevada não é
necessariamente causada pela mora, dado depen-
der de outros elementos do fenômeno tributável.
Ademais, a jurisdição não se presta à mera enge-
nharia tributária, para o efeito de reduzir o encargo
tributário ou transferi-lo a terceiros.
X - A correção monetária deve observar o Provi-
mento n. 24/97 da Egrégia Corregedoria-Geral da
Justiça Federal.
XI - Recurso do Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS parcialmente provido, para determinar que a
correção monetária observe o Provimento n. 24/97
da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça Federal.
Recurso do Ministério Público Federal desprovido.

Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO Classe:
AC - APELAÇÃO CÍVEL – 409033 Processo:
200072010012730 UF: SC Órgão Julgador: QUINTA
TURMA Data da decisão: 30/09/2003 Documento:
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TRF 400091811 Fonte DJU DATA: 26/11/2003 PÁ-
GINA: 683 Relator(a) JUIZ SERGIO RENATO TE-
JADA GARCIA
Decisão
A TURMA, POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM
PARTE DA APELAÇÃO E NEGOU-LHE PROVI-
MENTO E NEGOU PROVIMENTO À REMESSA
OFICIAL.
Ementa
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IN-
CONSTICIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMA-
TIVO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INO-
CORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ART. 24 DA POR-
TARIA N° 4.273/97 E ITEM 8.2 DA ORDEM DE
SERVIÇO N° 590/97. ILEGALIDADE. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME
DE TERCEIROS.
1. O Plenário do STF, a partir do julgamento das
Reclamações 597 e 600, já firmou o entendimento
de que a ação civil pública, cujo objeto é a defesa de
direitos individuais homogêneos, não é substitutiva
da ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que
se trata de ação ajuizada, entre partes, na persecu-
ção de bem jurídico, individual e definido, de ordem
patrimonial, objeto que não poderia ser alcançado
em controle abstrato ou normativo.
2. Tratando-se de direitos individuais homogê-
neos de segurados da Previdência Social, pos-
sui o Ministério Público Federal legitimidade para
postular a declaração da ilegalidade de normas
restritivas de direitos garantidos na Carta Mag-
na e na Lei n° 8.213/91, ainda que esses direitos
sejam disponíveis, pois o que legitima a atua-
ção do Parquet é a repercussão social decorrente
da violação dos mesmos.
3. O art. 106 da Lei 8.213/91 enumera os documen-
tos que, por si só, comprovam a atividade rural. Fa-
culta o art. 55, § 3º, do mesmo texto legal, que a
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comprovação seja feita por meio de início razoável
de prova documental acompanhada por depoimen-
tos testemunhais idôneos.
4. É inerente ao regime de economia familiar que a
documentação das atividades agrícolas esteja em
nome do produtor rural, razão por que serve de iní-
cio de prova material para os demais integrantes do
grupo.
5. São ilegais o art. 24 da Portaria n° 4.273/97 e o
item 8.2 da Ordem de Serviço n° 590/97, pois não
se coadunam com o disposto na legislação previ-
denciária.
6. Apelação conhecida em parte e, na parte conhe-
cida, improvida. Remessa oficial improvida.

Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO Classe:
AC - APELAÇÃO CÍVEL – 426674
Processo: 200104010440001 UF: PR Órgão Julga-
dor: SEXTA TURMA Data da decisão: 22/10/2002
Documento: TRF 400085917 Fonte DJU DATA: 06/
11/2002 PÁGINA: 687 Relator(a) JUIZ GUILHER-
ME PINHO MACHADO
Decisão
A TURMA, POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA OFI-
CIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Ementa
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEN-
SÃO POR MORTE. DECLARAÇÃO DE INCONS-
TITUCIONALIDADE. CABIMENTO. LEGITIMIDA-
DE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI N. 9528/97.
ALTERAÇÕES. LEI N. 8213/91. DIREITO ADQUI-
RIDO. DATA DO ÓBITO. PRESCRIÇÃO. LIMINAR.
DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. Na decisão na ação civil pública, dá-se controle
de constitucionalidade do art. 74, da Lei n. 8.213/91,
por via difusa. Mesmo admitindo que a decisão em
exame afasta a incidência de Lei que seria aplicável
à hipótese concreta, por ferir direito adquirido e ato
jurídico perfeito, certo está que acórdão não fica
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imune ao controle do Supremo Tribunal Federal,
desde logo, à vista do art. 102, III, letra “b”, da Lei
Maior, eis que a decisão definitiva da Corte local terá
reconhecido a inconstitucionalidade de lei federal,
ao dirimir determinado conflito de interesses. Mani-
festa-se, desta maneira, a convivência de dois sis-
temas de controle de constitucionalidade: a mesma
lei federal ou estadual poderá ter declarada sua in-
validade, quer em abstrato, na via concentrada, ori-
ginariamente, pelo STF (CF, art. 102, I, a), quer na
via difusa, incidenter tantum, ao ensejo do desate
da controvérsia, na defesa dos direitos subjetivos
de partes interessadas, afastando-se sua incidên-
cia no caso concreto em julgamento. Nas ações
coletivas, não se nega, à evidência, também, a pos-
sibilidade de declaração de inconstitucionalidade,
incidenter tantum, de lei ou ato normativo federal ou
local. A eficácia erga omnes da decisão, na ação
civil pública, ut art. 16, da Lei n. 7347/1997, não sub-
trai o julgado do controle das instâncias superiores,
inclusive do STF.
2. A nova redação dada pela Lei n. 9.528/97 ao art.
74 da Lei n. 8.213/91, garantindo o direito à pensão
por morte desde a data do óbito apenas quando o
requerimento administrativo for efetivado até 30 dias
da data do fato, somente é aplicada se a morte ocor-
reu depois de 10.12.1997.
3. Se encontram prescritas as parcelas vencidas
antes do qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento
desta demanda, para as decisões da autarquia que
aplicaram a nova regra relativa às pensões por mor-
te para os fatos ocorridos antes da sua vigência.
4. A devolução das parcelas recebidas pelo cumpri-
mento da decisão liminar, que acabou revogada em
parte, deve ser efetivada conforme o art. 154, do
Decreto 3.048/99, isto é, de forma parcelada, em
até 30% do valor do benefício.

Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIÃO Classe: AC
- APELAÇÃO CÍVEL – 237430
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Processo: 200005000562715 UF: RN Órgão Julga-
dor: Quarta Turma Data da decisão: 11/09/2001
Documento: TRF 500049309 Fonte DJ DATA: 26/
10/2001 PÁGINA:1415 Relator(a) Desembargador
Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria
Decisão
UNÂNIME
Ementa
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ME-
NOR SOB GUARDA. INSCRIÇÃO NO RGPS
COMO DEPENDENTE DO SEGURADO GUAR-
DIÃO. ART. 16 DA LEI Nº 8.213/91, COM A REDA-
ÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.528/97. OMISSÃO. ECA,
ART. 33, § 3º. CONSTITUIÇÃO, ART. 227, § 3º, II E
VI. POSSIBILIDADE.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL POSSUI
LEGITIMIDADE PARA PROMOVER AÇÃO CIVIL
PÚBLICA OBJETIVANDO GARANTIR O DIREITO
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ESTA-
DO DO RIO GRANDE DO NORTE SOB GUAR-
DA JUDICIAL A SEREM INSCRITOS COMO BE-
NEFICIÁRIOS, NA CONDIÇÃO DE DEPENDEN-
TES DO SEGURADO GUARDIÃO, NO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
2. O FATO DE O MENOR SOB GUARDA NÃO IN-
TEGRAR O ROL DE BENEFICIÁRIOS CONSTAN-
TE DO ART. 16 DA LEI Nº 8.213/91, COM A REDA-
ÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA LEI Nº 9.528/97,
NÃO IMPEDE A SUA INSCRIÇÃO NO RGPS,
COMO DEPENDENTE DO SEGURADO GUAR-
DIÃO, DIREITO ESSE QUE SE ENCONTRA AL-
BERGADO NA CONSTITUIÇÃO E, DE FORMA
EXPRESSA, NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.
3. É DISPENSÁVEL A SUSCITAÇÃO DA INCONS-
TITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.528/97, EXPEDI-
ENTE ESSE QUE, CONFORME ENTENDIMEN-
TO PACÍFICO DESTE EG. TRIBUNAL, APENAS
DEVE SER UTILIZADO QUANDO IMPRESCINDÍ-
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VEL AO DESATE DA CONTENDA.
4. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVI-
DAS.

Com essas considerações, nego provimento ao agravo regi-
mental.

É como voto.

AGRAVO REGIMENTAL NA
MEDIDA CAUTELAR Nº 1.902-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Requerente: AGRIPEC - QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
Requerida: FAZENDA NACIONAL
Agravante: AGRIPEC - QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
Advs./Procs.: DRS. CID MARCONI GURGEL DE SOUZA E OU-

TROS (REQTE.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRI-
MENTO DE PRAZO PARA DESEMBARAÇO
ADUANEIRO DE MERCADORIAS DESTINADAS
A REEXPORTAÇÃO.  DECRETO-LEI Nº 1.455/73,
ART. 23, INC. II, A.  DEMONSTRAÇÃO DO INTE-
RESSE NA REEXPORTAÇÃO DE MERCADO-
RIAS ENVIADAS EM DESACORDO COM O PE-
DIDO NEGOCIADO. PEDIDO LIMINAR PARCIAL-
MENTE DEFERIDO PARA SUSPENDER OS EFEI-
TOS DA APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMEN-
TO DOS BENS.  PROSSEGUIMENTO DOS PRO-
CEDIMENTOS DE REEXPORTAÇÃO PELA
PROXIMIDADE DO PRAZO DE VALIDADE DOS
BENS, COM O DEVIDO RECOLHIMENTO DOS
TRIBUTOS E TAXAS DE ARMAZENAMENTO.
- Restando demonstrado o interesse da reque-
rente em reexportar a mercadoria, para a empresa
de origem, que teria sido enviada em desacordo
com o pedido negociado, bem como a proximi-
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dade do prazo de validade dos bens armazena-
dos, torna-se necessário o prosseguimento dos
procedimentos de exportação, a fim de evitar o
seu perecimento, com o devido recolhimento
dos tributos, bem como das taxas de armazena-
mento.
- Agravo regimental provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indi-
cadas, decide a Terceira Turma, à unanimidade, dar provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, na forma do
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fa-
zendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 4 de março de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

Trata-se de agravo regimental interposto contra parte da deci-
são que indeferiu o pedido de prosseguimento dos procedimentos
de reexportação.

Aduz a agravante pela presença do periculum in mora, em
face da proximidade do prazo de validade das mercadorias esto-
cadas, bem como do  fumus boni juris, em face do manifesto de-
sejo de reexportar as mercadorias que teriam sido enviadas pela
empresa de origem em desacordo com o pedido formulado.

Aduz, ainda, pela reconsideração da parte da decisão que res-
tou indeferida.

Requer o imediato prosseguimento do processo de reexporta-
ção, outrora iniciado, sujeitando-se à prestação de caução fidejus-
sória, nos termos do art. 804 do CPC.

Requer, ainda, que seja oficiada, via fax, dada a urgência que
o caso apresenta, a Secretaria da Receita Federal, na pessoa do
Chefe da Alfândega do Porto de Fortaleza/CE.
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É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA (Relator):

A matéria debatida no presente agravo regimental versa sobre
a possibilidade do imediato prosseguimento dos procedimentos
de reexportação.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de reexportação
decorreu do envio de mercadorias em desacordo com o pedido
formulado.

Verifico, também, na exordial, que a requerente obteve autori-
zação da Autoridade Alfandegária para a devolução das mercado-
rias ao exterior e que a aplicação da pena de perdimento dos bens
decorreu do descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias para
providenciar a reexportação.

No meu entender, o pedido formulado, e atendido, na via admi-
nistrativa, torna evidente o desejo da requerente na reexportação
da mercadoria.

Nesse sentido, o posicionamento da segunda Turma do TRF
2ª Região, no julgamento da REO nº 19633/ES, Processo
9702267943, em 21/08/2001, cujo Relator foi o MM. Juiz Guilher-
me Couto, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. BENS IMPORTA-
DOS.  PERMANÊNCIA NA ALFÂNDEGA POR MAIS
DE 90 DIAS (DL 1.455/76, ART. 23, II, A).  PENA DE
PERDIMENTO.
- Não se justifica a aplicação da pena de perdimen-
to, se relevantes motivos foram apresentados, a jus-
tificar o fato de não se ter procedido ao desembara-
ço de mercadoria importada dentro de prazo legal
(art. 461, § 5º, do Decreto nº 91.030/85).
- A aferição da relevância dos motivos há de ser fei-
ta com razoabilidade, à luz da consideração de que
a pena de perdimento é sanção extrema, importan-
do em ataque direto a bem alheio, motivo pelo qual
ao importador devem ser dadas todas as chan-
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ces de regularizar a sua situação , sob pena de o
contrário caracterizar conduta abusiva da adminis-
tração.
- Na hipótese, relevantes motivos justificaram o não-
desembaraço dos bens importados no prazo legal;
o interesse do adquirente em proceder ao de-
sembaraço foi demonstrado , bem como a ausên-
cia de dolo de sua parte dirigido a causar dano ao
erário.
- Irrazoabilidade na aplicação da pena de perdimen-
to.  Conduta abusiva da administração caracteriza-
da, a ensejar a concessão da segurança.
- Remessa necessária desprovida. Sentença con-
firmada”.  (DJU 06/09/2001).  (Grifo nosso).

Quanto ao perigo na demora, verifico, às fls. 103/105, docu-
mentos que comprovam a expiração do prazo de validade das
mercadorias armazenadas em março e abril/2004, o que torna
necessário o prosseguimento dos procedimentos de reexporta-
ção, para evitar o seu perecimento.

Considerando presentes os requisitos autorizadores do pro-
cesso cautelar, entendo necessário o provimento do presente agra-
vo, para que seja dado prosseguimento aos procedimentos de re-
exportação das mercadorias, com o devido recolhimento dos tri-
butos e das taxas de armazenamento.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 171.971-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO

Apelantes: CASA DE SAÚDE PETRÓPOLIS LTDA. E OUTROS
Apelada: UNIÃO
Adv./Proc.: DRA. ANA VERUSCHKA A. DE SOUZA FILGUEIRA

(APTES.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATI-
VO. PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODE-
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RES. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO
ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE.  LE-
GALIDADE.
- Ação ajuizada com o fim de se obter declara-
ção de inexistência de irregularidades relativas
a “pacientes fantasmas”, tornando-se sem efei-
to a ordem para a realização de uma Tomada de
Contas Especial, oriunda do egrégio Tribunal de
Contas da União.
- A Corte de Contas da União possui jurisdição
própria e privativa, podendo determinar provi-
dências, tais como a instauração da Tomada de
Contas Especial de administrador ou responsá-
vel pelas entidades mantidas pelo poder público
federal, tal como estabelece o artigo 1 o, inciso I,
da Lei nº 8.443/92.
- Por decorrência do princípio constitucional da
separação dos poderes, não cabe ao Judiciário
apreciar a conveniência ou a oportunidade dos
atos praticados pela Administração Pública, sal-
vo na hipótese da ocorrência de ilegalidade.
- Preliminar de carência de ação que se reconhe-
ce, em face da impossibilidade jurídica dos pe-
didos. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são
partes as acima identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimen-
to à apelação, nos termos do relatório, voto do Desembargador
Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a
integrar o presente julgado.

Custas, como de lei.

Recife, 19 de fevereiro de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO - Re-
lator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO:

Trata-se de apelação da Casa de Saúde Petrópolis Limitada e
outros contra a sentença da lavra do Juiz Federal da 1a Vara do Rio
Grande do Norte, Dr. Magnus Augusto Costa Delgado, que julgou
extinto o processo, sem julgamento do mérito, rejeitando os pedi-
dos de declaração de inexistência de irregularidades relativas a
“pacientes fantasmas”, cuja responsabilidade estava a ser atribu-
ída aos autores, requerendo que fosse tornada sem efeito a Toma-
da de Contas Especial, cuja realização fora determinada pelo Tri-
bunal de Contas da União.

O douto Magistrado acolheu a preliminar de carência de ação
argüida pela União Federal, em face da impossibilidade jurídica
dos pedidos, condenando os autores a procederem ao pagamen-
to das custas processuais e honorários advocatícios, à razão de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigi-
do.

Na apelação, pugna-se pela modificação in totum do decisum,
ao argumento de que o Tribunal de Contas já se posicionou quanto
à responsabilização dos recorrentes, e que a presente ação visa a
provar que os fatos não foram devidamente apurados, pois não
concorreram para a prática de nenhuma ilegalidade.

São as contra-razões pela manutenção integral da sentença
recorrida.

Os autos foram a mim redistribuídos, em face da aposentado-
ria do Desembargador Relator.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO (Relator):

A pretensão deduzida na inicial versa sobre a declaração de
inexistência de irregularidades relativas a “pacientes fantasmas”,
tornando sem efeito a Tomada de Contas Especial determinada
pelo Tribunal de Contas da União.
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Acolho, entretanto, a preliminar de carência de ação, argüida
pela União Federal, devido à impossibilidade jurídica dos pedidos.
Explico.

Primeiramente, deve-se esclarecer que o Tribunal de Contas
da União possui jurisdição própria e privativa, conforme estabele-
ce o artigo 4o da Lei nº 8.443/92, podendo, entre suas prerrogati-
vas, determinar providências, tais como a da instauração da To-
mada de Contas Especial de administrador ou responsável pelas
entidades mantidas pelo poder público federal, nos moldes preco-
nizados no artigo 1o, inciso I, da lei adrede referida; confira-se:

“Art. 1o - Ao Tribunal de Contas da União, órgão de
controle externo, compete, nos termos da Consti-
tuição Federal e na forma estabelecida nesta lei:
I - julgar as contas dos administradores e de-
mais responsáveis  por dinheiros, bens e valores
públicos das unidades dos poderes da União e das
entidades da administração indireta , incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelo poder público federal, e as contas daque-
les que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário ;
(...)”.

Vale ressaltar, ainda, que o princípio constitucional da separa-
ção dos poderes (leia-se separação das funções estatais) torna
defeso ao Poder Judiciário apreciar a conveniência  ou a oportu-
nidade  dos atos praticados pela Administração Pública, salvo na
hipótese de ilegalidade (inclusive a que possa permear as já men-
cionadas conveniência e oportunidade), situação cuja ocorrência
os autores não lograram comprovar nos autos.

Consoante esse entendimento, arrolo alguns precedentes, ip-
sis verbis:

“RESP. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE.
OS MODERNOS PRINCÍPIOS DE ACESSO AO
JUDICIÁRIO RECOMENDAM APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS.
- O ato aspecto formal não deve ser aplicado de
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modo intransigente.
- O ato administrativo, quanto ao mérito, é in-
susceptível de reexame do Judiciário, em de-
corrência da separação dos poderes.
- A discricionariedade do ato não se confunde
com ilegalidade” .
(STJ - REsp 69735/SP - 6a Turma - Relator: Ministro
Luiz Vicente Cernicchiaro - DJ:15/04/96 p. 11559).
Grifos nossos.

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. TARIFAS DE TÁXIS. LEGALIDADE
DO ATO.
- Não ocorrendo defeito por ilegalidade do ato, tais a
incompetência da autoridade, a inexistência de nor-
ma autorizadora e a preterição de formalidade es-
sencial, é incabível o mandado de segurança contra
ato que estipula tarifa para os serviços de táxi.
- É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito
do ato administrativo, cabendo-lhe unicamente
examiná-lo sob o aspecto de sua legalidade, isto
é, se foi praticado conforme ou contrariamente
à lei. Esta solução se funda no princípio da se-
paração dos poderes, de sorte que a verifica-
ção das razões de conveniência ou de oportu-
nidade dos atos administrativos escapa ao con-
trole jurisdicional do Estado .
- Recurso improvido”.
(STJ - ROMS 1288/SP - 1ª Turma - Relator: Ministro
César Asfor Rocha - DJ: 02/05/94 p. 9964). Grifos
nossos.

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIVRE
EXONERAÇÃO. CARGO DE CHEFIA. DELEGADO
FEDERAL. CARGO DE CONFIANÇA. ATO DISCRI-
CIONÁRIO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO. AU-
SÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO. IMPOSSIBILIDA-
DE DO PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR A CON-
VENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE ATO DISCRI-
CIONÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
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1 - Não cabe ao Poder Judiciário apreciar e con-
trolar a atividade da administração pública, se-
não quando se tratar de motivo atinente à lega-
lidade ou à legitimidade do ato. Isto é, cumpre
ao Poder Judiciário avaliar se o ato administra-
tivo está ou não em conformidade com o orde-
namento jurídico .
2 - Torna-se evidente que, caso o Poder Judiciário
viesse a manifestar-se sobre os motivos vinculado-
res do ato de destituição, estaria penetrando indevi-
damente em âmbito reservado ao poder discricio-
nário da Administração.
3 -Tratando-se de cargo de confiança, o superior
hierárquico goza de total liberdade para nomear e
exonerar, sem que esteja infligindo uma penalidade
ao ocupante do cargo.
4 - O apelante não foi exonerado dos quadros de
Delegados da Polícia Federal, o que certamente
consubstanciaria uma punição, mas, sim, foi desti-
tuído de um posto de chefia de livre exoneração.
5 - Recurso improvido”.
(TRF 3ª Região - AC700639/SP - 2ª Turma - Relato-
ra: Desembargadora Federal Sylvia Steiner – DJ: 28/
06/02 p. 601). Grifos nossos.

Ora, tornar judicialmente sem efeito a determinação proma-
nada do egrégio Tribunal de Contas da União, sem a prova prévia
de que nela haveria ilegalidade ou ilegitimidade, seria pôr de lado o
princípio constitucional da separação dos poderes, o que convém
que não ocorra.

Em face do exposto, mantenho a sentença, negando provi-
mento à apelação.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 203.121-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO

Apelante: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE
IMÓVEIS DE ALAGOAS - CRECI/AL

Apelados:       PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO LTDA. E OUTRO
Advs./Procs.: DRS. LINDINALVA HELENA BARBOSA TEIXEIRA E

OUTROS (APTE.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FIS-
CAL. CONSELHO REGIONAL DE CORRETO-
RES DE IMÓVEIS DE ALAGOAS - CRECI/AL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PERSO-
NALIDADE JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA
PÚBLICA. LEI Nº 9.649/98. ADIN Nº 1.717-6. AU-
SÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
- Em face da decisão liminar do Supremo Tribu-
nal Federal, na ADIN 1.717-6, que suspendeu a
execução e a aplicabilidade do artigo 58 e seus
parágrafos da Lei nº 9.649/98, os Conselhos Pro-
fissionais conservam, ao menos por enquanto,
a personalidade jurídica de autarquia federal,
podendo valer-se do disposto na Lei nº 6.830/80
para a cobrança dos seus créditos.
- Competência da Justiça Federal para julgar as
causas em que figurem como parte os Conse-
lhos de Fiscalização de Profissões.
- Descabe falar-se em ausência de interesse pro-
cessual por conta do valor irrisório que está a se
executar, uma vez que a presente execução ob-
jetiva a cobrança de crédito superior a R$
1.000,00 (mil reais). Inexistência, no caso, de lei
que autorize a extinção ou o arquivamento da
execução.
- Precedentes. Apelação provida. Sentença anu-
lada. Baixa dos autos ao juízo de origem para o
prosseguimento da execução.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são
partes as acima identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à
apelação, nos termos do relatório, voto do Desembargador Rela-
tor e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a inte-
grar o presente julgado.

Custas, como de lei.

Recife, 19 de fevereiro de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO:

Cuida-se de apelação interposta pelo Conselho Regional de
Corretores de Imóveis de Alagoas - CRECI/AL, em face de senten-
ça que julgou extinta a execução fiscal por ele ajuizada contra Pa-
trimônio Imobiliário Ltda. e outro, objetivando o pagamento de
débito referente a multa.

Ao proferir a sentença, o Magistrado a quo extinguiu o feito,
sem exame do mérito, sob o fundamento de ser a parte exeqüente
possuidora de personalidade jurídica de direito privado, não sendo,
pois, legitimada à propositura da execução fiscal em comento, além
de o débito exeqüendo ser considerado de valor ínfimo.

O exeqüente apela, pugnando pela reforma do decisum, no
fito de que seja reconhecida sua legitimidade para propor a pre-
sente execução e a competência da Justiça Federal para apreciar
o feito, dando-se prosseguimento normal à execução fiscal.

Não foram ofertadas contra-razões.

Os autos foram a mim redistribuídos, em razão da aposenta-
doria do Desembargador Relator.

É o relatório
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VOTO

 O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO (Relator):

Entendo que deve ser anulada a r. sentença, pelos fundamen-
tos a seguir delineados.

Segundo o MM. Juiz a quo, não poderia o Conselho-apelante
valer-se da Lei nº 6.830/80 para a cobrança de seus créditos, visto
que não mais deteria a qualidade de autarquia.

Todavia, em decisão de setembro de 1999, o Supremo Tribu-
nal Federal, embora em sede de liminar, na Ação Direta de Incons-
titucionalidade nº 1.717-6, deferiu o pedido de medida cautelar, para
suspender, até a decisão final da ADIN, a execução e a aplicabili-
dade do artigo 58 e seus parágrafos da Lei nº 9.649/98.

O § 2º do citado artigo 58 dispunha: “Os conselhos de fiscali-
zação de profissões regulamentadas, dotados de personalidade
jurídica de direito privado, não manterão com os órgãos da Admi-
nistração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico”.

Portanto, diante da decisão do Excelso Pretório, só se pode
entender que os conselhos profissionais, ao menos por enquanto,
conservam a personalidade jurídica de autarquia. Desse modo,
podem continuar a se valer da Lei de Execuções Fiscais para a
cobrança dos respectivos créditos, não sendo próprio, portanto,
cogitar-se de ilegitimidade ativa ad causam.

Corroborando essa assertiva, trago à colação as seguintes
ementas:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CON-
SELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA Nº 66/
STJ. ART. 58 DA LEI Nº 9.649/98. EFICÁCIA SUS-
PENSA PELA ADIN Nº 1.717- 6/STF.
1. A cobrança de dívida ativa das autarquias rege-se
pela Lei nº 6.830/80 e não pelo Código de Processo
Civil.
2. Estando suspensa a eficácia do art. 58 da Lei nº
9.649/98, por meio da decisão liminar da Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade nº 1.717-6, pelo Pretório
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Excelso, é perfeitamente aplicável ao caso em apre-
ço o contido no verbete sumular nº 66 desta Corte
de Justiça que dispõe: ‘Compete à Justiça Federal
processar e julgar execução fiscal promovida por
Conselho de Fiscalização Profissional’.
3. Recurso especial provido”.
(STJ. REsp 337092-RJ. Processo: 200100946138.
Relator José Delgado - 1ª Turma. Data da decisão:
13/11/2001).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXE-
CUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FE-
DERAL. LEI 9.649, DE 27/05/1998, ART. 58, § 8º.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1642-41. SUPERVENIÊN-
CIA DA ADI Nº1717-DF. SÚMULA 66 STJ. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRE-
CEDENTES.
- A Medida Provisória nº 1642-41, reeditada com o nº
1651, foi convertida na Lei nº 9.649/98, mantida a
redação do art. 58, § 8º, daí porque desnecessária a
apreciação, em embargos de declaração, do pre-
ceito legal referido já analisado no acórdão embar-
gado.
- Suspensa a eficácia do art. 58 da Lei nº 9.649/98,
em julgamento preliminar da ADI 1717-DF, a com-
petência para julgar as execuções movidas pelos
conselhos profissionais é da Justiça Federal, per-
manecendo válida a Súmula 66/STJ, aplicável à hi-
pótese dos autos (Precedentes da eg. 1ª Seção: CC
28.544/RJ, DJ 30/03/2000; CC 24.031/MG, DJ 23/
08/1999 e CC 25.351/MG, DJ 26/08/1999.)
- Recurso especial conhecido e provido parcialmen-
te”.
(STJ. REsp 251495-RJ. Processo nº 200000249661.
Relator Ministro Francisco Peçanha Martins - 2ª Tur-
ma. Data da decisão: 20/06/2002).

“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSE-
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LHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATURE-
ZA AUTÁRQUICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.
- Suspensa a eficácia do preceito legal que modifi-
cava a personalidade jurídica dos conselhos de fis-
calização das profissões (STF, ADINMC 1.717-DF),
tem-se que tais entes tiveram restaurada a nature-
za de autarquia federal, sendo competente a Justi-
ça Federal para processar execuções fiscais por
eles promovidas.
- Agravo provido”.
(TRF - 5ª Região. AG 16812-PE. Processo:
9805049248. Relator Desembargador Federal Ma-
nuel Maia - 3ª Turma. Data da decisão: 14/03/2002).

Sobre a competência da Justiça Federal para julgar as cau-
sas em que figurem como parte os conselhos de fiscalização de
profissões, confira-se o acórdão desta Terceira Turma:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSE-
LHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATURE-
ZA AUTÁRQUICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.
- Suspensa a eficácia do preceito legal que modifi-
cava a personalidade jurídica dos conselhos de fis-
calização das profissões (STF, ADINMC 1.717-DF),
tem-se que tais entes tiveram restaurada a nature-
za de autarquia federal, sendo competente a justiça
federal para processar execuções fiscais por eles
promovidas.
- Agravo provido”.
(AGTR 16.812-PE. Relator Desembargador Fede-
ral Manuel Maia. Julgado em 14/3/2002, publicado
no DJU de 03/05/2002, pág. 567).

Depreende-se, então, que, tanto o exeqüente possui legitimi-
dade para propor a presente ação, como a Justiça Federal tem
competência para apreciar a mesma.

Também não se há de cuidar da inexistência de interesse pro-
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cessual, por conta do valor irrisório que está a se executar, pois,
neste tocante, o Magistrado monocrático incorreu em equívoco,
uma vez que a presente execução objetiva a cobrança de crédito
superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Afora isto, anoto que uma das principais fontes de renda dos
conselhos profissionais são as anuidades: essas, quase sempre
se constituem em cifras de pequeno valor.

Caso se negue o direito do exeqüente de procurar a tutela ju-
risdicional para a satisfação dos seus créditos, estar-se-á a esti-
mular a inadimplência generalizada e a suprimir o direito subjetivo
de ação que milita em favor desses entes públicos.

Assim, é impróprio afirmar-se que não existe interesse pro-
cessual.

Forte nessas razões, dou provimento à apelação, para anular
a sentença e determinar a baixa dos autos ao juízo de origem,
para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 278.430-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Apelados: MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA, RAULINO SALES

SOBRINHO E INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENO-
VÁVEIS - IBAMA

Advogados: DRS. TANEY QUEIROS E FARIAS E OUTROS,
RAULINO SALES SOBRINHO E OUTRO E AFON-
SO CELSO PINHEIRO E OUTROS (APDOS.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
LICENÇA AMBIENTAL DO IBAMA. SUPRESSÃO
PARCIAL DE MANGUEZAIS. FLORESTA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE EX VI LEGIS.
ILEGALIDADE. FALTA DE ESTUDO DE IMPAC-
TO AMBIENTAL. NULIDADE.
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- Sentença que contém determinação a terceiro
não participante da relação jurídica processual é
extra petita. Anulação parcial.
- Manguezais são florestas de preservação per-
manente  ex vi legis e não podem ser suprimi-
dos nem total nem parcialmente. Inteligência do
art. 3 º, § 1°, do Código Florestal.
- A circunstância de se tratar de vegetação rege-
nerada é irrelevante para caracterizar a floresta
de preservação permanente, cuja tutela jurídica
dá-se em virtude das funções naturais que exer-
ce sobre o solo e o ecossistema da região onde
se encontra, destinando-se fundamentalmente à
proteção das águas e à garantia da qualidade dos
solos.
- A importância dos manguezais vem do fato de
inserirem uma grande diversidade biológica,
além de exercerem funções essenciais para o
equilíbrio da vida, não só nas regiões onde se
localizam, como também por irradiarem reflexos
extra-regionais.
- Indispensáveis o estudo prévio de impacto
ambiental e o relatório de impacto ambiental –
EIA/RIMA – como condição para a concessão de
licença ambiental para empreendimentos em
áreas de manguezais. Sua falta contamina com
nulidade absoluta o procedimento que culminou
na concessão do licenciamento.
- Não se pode penalizar o particular que age es-
tritamente amparado em ato estatal aparente-
mente legítimo, máxime quando o dano
ambiental é o próprio conteúdo da licença
ambiental concedida.
- Indeferimento de requerimento apresentado
anteriormente e agora trazido aos autos, porque
sem forma ou figura de juízo que, longe de
infirmar os fundamentos da decisão, a confirma.
- Apelação parcialmente provida. Decisão por
maioria.
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ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por maioria, dar parcial provimento à apelação,
nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas anexos, que
passam a integrar o presente julgado.

Recife, 2 de outubro de 2003 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

O Ministério Público Federal interpõe apelação contra senten-
ça que julgou improcedente ação civil pública em que pretendia
obter a condenação de Maria das Graças Vieira e do IBAMA, soli-
dariamente, à obrigação de fazer consistente na apresentação e
execução de projeto de recuperação de área desmatada pela ré
com autorização do réu, bem como no custeio da elaboração e
instalação de programa de monitoramento da área atingida.

Menciona que Maria das Graças Vieira, na condição de pro-
prietária da Fazenda Sepúlvida, no Município de Canguaretama,
litoral sul do Estado do Rio Grande do Norte, em agosto de 1995,
apresentou ao IBAMA projeto para a “transformação via reestrutu-
ração da antiga infra-estrutura” de área que compreende um com-
plexo de antigas salinas e viveiros de peixes, atualmente desativa-
do, em viveiros para o cultivo semi-intensivo de camarão marinho.

Apesar de divergências técnicas no âmbito da autarquia fede-
ral, o pedido foi deferido pelo então Superintendente do IBAMA na
região, Raulino Sales Sobrinho. Em janeiro de 1996, em face de
notícias de desmatamento do mangue na área, o novo Superinten-
dente do IBAMA constituiu comissão para examinar a questão, cujos
trabalhos concluíram pela suspensão da autorização, com a apli-
cação de auto de infração, embargo, imposição de penalidades e
responsabilização dos envolvidos no processo, o que motivou o
ajuizamento da ação civil pública.

O MM. Juiz sentenciante, considerando desnecessária a rea-
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lização de prova pericial, julgou improcedente o pedido, “ao con-
cluir pela viabilidade do projeto, bem como por não vislumbrar ile-
galidade na conduta da ré, à vista da autorização do órgão federal
com atribuições para deferi-la”.

No seu apelo, sustenta o Parquet Federal que a área desma-
tada era de mangue natural, considerada área de preservação
permanente, por força do art. 2o, a e f, do Código Florestal – Lei
4.771/65, além de farta jurisprudência que colaciona.

Pondera que, a teor do art. 225, § 1º, da Constituição da Repú-
blica, a supressão total ou parcial de florestas de preservação per-
manente tem como condições a existência de prévia lei autorizati-
va – no caso, o art. 3º, caput, do próprio Código Florestal – e sua
necessidade para a execução de obras, planos, atividades ou pro-
jetos de utilidade pública ou interesse social; ambas, segundo de-
fende, ausentes na hipótese em testilha, pois a situação em tela
não se enquadra no art. 3º do Código, e a simples alegação de que
a atividade econômica no local trará empregos para a população é
insuficiente para reconhecer a utilidade pública ou interesse so-
cial.

Aduz, além do mais, que a autorização sub judice incide na
vedação do art. 225, § 1o, proibindo supressão total ou parcial de
florestas de preservação permanente quando sua utilização com-
prometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

Vergasta a falta do estudo de impacto ambiental e do respec-
tivo relatório de impacto ambiental, ao arrepio dos art. 225, § 1º, III
e IV, da Constituição Federal, 3º, I, e 6º, § 2º, da Lei 7.661/88, e 5º,
II, da Resolução 237/97 do CONAMA (esta última posterior à apro-
vação do projeto da apelada).

Articula a falta de licença do órgão ambiental estadual para o
desenvolvimento da atividade na área objeto da demanda, de resto
indeferida pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEC, e acusa a sentença de
desrespeitar a legislação estadual de proteção ao meio ambiente,
designadamente a Lei Estadual 5.147/82, a Lei Complementar 140/
96, a Lei Estadual 6.950/96 e a Lei Estadual 7.871/2000, e de de-
terminar ao órgão ambiental estadual, que sequer foi parte no pro-
cesso, a concessão da licença ambiental.
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Aponta que a rejeição do pedido configurou usurpação da com-
petência do administrador, pois a sentença acabou autorizando,
por vias transversas, atividades além daquelas inicialmente pre-
vistas pelo IBAMA; e que, como a Lei 9.605/98 passou a conside-
rar crime o ato de destruir ou danificar vegetação protetora de
mangues, também concedeu à apelada salvo-conduto para co-
metimento de delito.

A apelada, em suas contra-razões, insurge-se preliminarmen-
te contra o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e sus-
pensivo, e, no mérito, alega que a área em questão não se tratava
de mangue natural, mas rebroto, sendo inaplicáveis a legislação
federal e estadual evocadas pelo apelante, e que formulara carta-
consulta ao IBAMA, até hoje não respondida, visando a esclarecer
sobre a necessidade ou não do estudo de impacto ambiental, já
que a atividade carcinicultureira, nos termos da Resolução 237/97
do CONAMA, não está inclusa entres as que obrigam ao EIA-RIMA.
Insiste que a área em questão não se caracteriza como área de
preservação permanente por tratar-se de vegetação recuperada,
nunca original, e que o desmate foi feito com autorização do órgão
competente, a quem caberia decidir sobre a necessidade ou não
de estudo de impacto ambiental. Pugna pela revogação do despa-
cho que recebeu o recurso em ambos os efeitos e, no mais, pela
manutenção da sentença.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal
que pronunciou-se às fls. 1.518/1.535, em parecer subscrito pelo
ilustre Procurador Regional da República Dr. Benedito Izidro da
Silva, opinando pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

Examino, antes de tudo, questão preliminar relativa à determi-
nação, constante da sentença apelada, ao IDEMA (órgão ambien-
tal estadual) para que expeça licenciamento para a implementa-
ção do projeto que deu causa à lide.

Trata-se de um equívoco, porque não foi deduzida em juízo
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nenhuma pretensão contra o IDEMA, o qual, aliás, sequer integrou
a relação jurídica processual. Assim, ainda que rejeitasse o pedido
de recuperação do dano ambiental causado pelo desmate, não
caberia ao juízo a quo emitir qualquer comando destinado ao IDE-
MA, que é terceiro desinteressado na causa.

Ao fazê-lo, o MM. Juiz sentenciante desrespeitou os art. 128 e
460 do CPC, pelo qual o Juiz está adstrito aos limites em que foi
proposta a lide, sendo-lhe defeso proferir sentença de natureza
diversa da pedida ou em objeto diverso do que lhe foi demandado,
no que se convencionou denominar de princípio da demanda.

A propósito e apenas a título de esclarecimento, a competên-
cia material em matéria ambiental é comum, nos termos do art.
23, VI e VII, da Constituição da República, competindo paralela-
mente aos vários níveis da Administração proteger o meio ambien-
te e preservar as florestas. Disso decorre que, mesmo o licencia-
mento validamente concedido pelo IBAMA, não tem nenhuma efi-
cácia vinculante para a Administração ambiental estadual, que pode
se negar a conceder a respectiva licença em nível estadual, se for
o caso.

Em se tratando de sentença extra petita, em princípio, seria
exigível sua anulação. Todavia, uma vez que fora apreciado o mé-
rito da causa, a providência mostra-se desarrazoada e incompatí-
vel com o princípio da economia processual, que possibilita ao Tri-
bunal julgar até mesmo questões não decididas na primeira ins-
tância, quando, nos casos de extinção do processo sem julga-
mento do mérito, a causa versar questão exclusivamente de direi-
to e estiver em condições de imediato julgamento (cf. art. 515, §
3º, do CPC, acrescentado pela Lei 10.352/2001).

Isto posto, decreto a nulidade, tão-somente, desse capítulo da
sentença, preservando os demais para que sejam apreciados.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

Versam os presentes autos sobre ação civil pública por dano
ambiental. Não há disputa no campo dos fatos. Houve, é incontro-
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verso, o desmate de área de manguezais situada na Fazenda
Sepúlvida, ato praticado pela proprietária Maria das Graças Vieira,
amparada em licença concedida pelo IBAMA, na ocasião repre-
sentado pelo então Superintendente Regional da autarquia federal,
o também apelado Raulino Sales Sobrinho.

O cerne da lide diz respeito, exatamente, à validade dessa
licença ambiental, que fora concedida permitindo a implementa-
ção de projeto de carcinicultura em área de manguezais recupera-
dos. Apontam-se vários vícios no procedimento que culminou com
a expedição da licença questionada, desde o caráter do mangue
de floresta de preservação permanente, até a falta de Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA  e
o desrespeito à legislação estadual.

A compreensão e desate da controvérsia impõe uma análise,
ainda que sucinta, do regime jurídico de preservação ambiental
dos manguezais. Como se sabe, os manguezais são florestas. A
tutela jurídica dos ecossistemas florestais tem fundamento consti-
tucional no art. 125, § 1º, VII, da Carta Política pátria, que impõe ao
Poder Público a tarefa de proteger a fauna e a flora.

Em nível infraconstitucional, o fundamento jurídico da preser-
vação dos manguezais consiste no Código Florestal, instituído pela
Lei nº 4.771/65, com as modificações introduzidas pelas Leis nºs
7.511/86 e 7.803/89 e pela MP nº 2.166-67/2001. O Código consi-
dera os manguezais áreas protegidas, de preservação permanen-
te, nos termos, respectivamente, das alíneas b e f de seu art. 2º.
Demais disso, o art. 18 da Lei de Política Nacional do Meio Ambi-
ente – Lei nº 6.938/81 –, bem como os artigos 1º e 3º, b, VIII, da
Resolução nº 004/1985 do CONAMA, elevaram os manguezais à
categoria de reservas ecológicas.

Cumpre esclarecer que a natureza jurídica das florestas de
preservação permanente não é propriamente a de restrição à pro-
priedade privada, pois a necessidade de proteção ambiental des-
sas florestas decorre de sua própria situação ou qualificação natu-
ral. José Afonso da Silva doutrina que a tutela jurídica das áreas de
preservação permanente não tem um caráter subjetivo, criado pelo
homem, pois consiste numa interdição natural do solo, como a
interdição de plantar nos penhascos (SILVA, José Afonso da : Di-
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reito Ambiental Constitucional : 4 ed. rv. amp., São Paulo: Saraiva,
2002, p. 170-176).

É que a preservação dessas florestas dá-se em virtude das
funções naturais que exercem sobre o solo e o ecossistema da
região onde se encontram, destinando-se fundamentalmente à
proteção das águas e à garantia da qualidade dos solos.

A importância dos manguezais, que lhes garante essa tutela
jurídica especial, decorre do fato de que, como bem observa o
douto Procurador-Regional da República, inserem uma grande di-
versidade biológica, além de exercerem funções essenciais para
o equilíbrio da vida, não só nas regiões onde se localizam, como
também irradiando reflexos extra-regionais. Os manguezais são
áreas de preservação e não de conservação, são, portanto, espa-
ços de proteção impositiva e integral, que não permitem explora-
ção econômica direta:

“O espírito do Código Florestal, a sua interpretação
teleológica nos leva a afirmar que as florestas de
preservação permanente não são suscetíveis de
exploração. Aliás, essa é a correta interpretação do
art. 16 do Estatuto Florestal, quando prevê como res-
salva para a exploração da floresta de domínio pri-
vado o fato da mesma ser de preservação perma-
nente”. (MACHADO, Paulo Affonso Leme: Direito
Ambiental Brasileiro: 5 ed., São Paulo: Malheiros,
1995, p. 554).

Assim, carece de sentido o argumento da parte apelada de
que a área desmatada não era original e que, portanto, não seria
floresta de preservação permanente. O mero fato de se cuidar de
floresta regenerada não a descaracteriza como floresta de preser-
vação permanente, porque continua a ter a mesma função ecoló-
gica ensejadora de sua proteção ambiental.

Tanto assim que o art. 18 do Código estabelece que, nas terras
de propriedade privada onde seja necessário o florestamento ou o
reflorestamento de preservação permanente, o Poder Público Fe-
deral poderá fazê-lo sem desapropriá-las, se não o fizer o proprie-
tário, ressalvado o direito à indenização deste, caso tais áreas
estejam sendo utilizadas com culturas. Daí se extrai que a floresta
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fruto do reflorestamento assume a mesma natureza jurídica e ca-
ráter de preservação permanente ínsitos à floresta original, e que o
reflorestamento não só é admitido como incentivado e, em último
caso, até mesmo imposto ao proprietário.

Se o reflorestamento é um meio admitido para (re)criar-se flo-
resta de preservação permanente, com maior razão o é a regene-
ração natural do próprio meio ambiente local pelo processo de auto-
recomposição florística, ou seja, pelo próprio renascimento da flo-
ra destruída. Nesse passo, a premissa acolhida pelo Juízo a quo
de que se tratava de floresta de preservação permanente merece
ser mantida. Diferentemente, devem-se afastar as conseqüências
que daí extraiu o Magistrado.

A supressão total ou parcial de floresta de preservação per-
manente só se admite no caso de utilidade pública e interesse
social para as áreas de preservação permanente elencadas no
art. 3º do Código. É que se distinguem as florestas de preservação
ex vi legis e as declaradas. As florestas de preservação perma-
nente por força de lei, ou seja, por determinação do próprio Códi-
go, são aquelas incluídas nas hipóteses do art. 2º. A estas acres-
centam-se as florestas de preservação permanente por ato decla-
ratório, quando assim reconhecidas em ato do Poder Público, se-
gundo o que dispõe o art. 3º.

Como a previsão legal de supressão parcial ou total de flores-
tas de preservação permanente consta do § 1º do art. 3º, interpre-
tando-se sistematicamente o dispositivo, entende-se que a abran-
gência do permissivo legal alcança apenas as florestas de preser-
vação permanente por declaração, ou seja, aquelas instituídas com
fundamento no caput do mesmo art. 3º. É que o parágrafo só se
refere à regra do artigo a que se vincula.

Quer-se com isto dizer que apenas as florestas de preserva-
ção permanente, assim declaradas nos termos do artigo 3º, po-
dem ser suprimidas nas condições estabelecidas pelo § 1º do dis-
positivo. Por outro lado, excluem-se da permissão as demais flo-
restas de preservação permanente; é o mesmo que dizer que as
florestas de preservação permanente ex vi legis, assim entendi-
das as indicadas no art. 2º, não podem ser suprimidas, nem total
nem parcialmente, por falta de autorização legal específica.
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Essa intelecção sustenta-se não apenas na técnica legislati-
va, mas também na finalidade legal de proteção de áreas cuja fun-
ção ambiental é relevante para garantir um meio ambiente ecologi-
camente equilibrado. Como pondera José Afonso da Silva:

“A ratio legis, especialmente, é que orienta tal inter-
pretação (de que as florestas de preservação per-
manente indicadas no art. 2º não podem ser supri-
midas), pois seria uma inutilidade a lei reconhecer
florestas de preservação permanente, só por efeito
dela, ao mesmo tempo em que admitisse a possibi-
lidade de sua supressão total ou parcial, ainda que
em condições restritas”. (Op. cit., p. 174).

Daí certificar-se a invalidade do licenciamento concedido para
o projeto em questão. Sua implementação importa a supressão
parcial de floresta de preservação permanente ex vi legis, o que
não tem respaldo legal. Por outro lado, apenas por amor ao deba-
te, ainda que se emprestasse ao dispositivo abrangência que não
tem para admitir-se, em tese, a possibilidade do licenciamento
vergastado, seria indispensável a realização de prévio estudo de
impacto ambiental.

A par da discussão acerca da utilidade pública ou interesse
social do projeto litigioso, o fato é que o desrespeito à exigência de
prévio estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambien-
tal – EIA/RIMA, sem nada que o justifique, causa a nulidade do
licenciamento.

A exigência de prévio estudo de impacto ambiental como con-
dição para o licenciamento ambiental do empreendimento tem fun-
damento no que dispõe a Lei nº 7.661/88, que institui o Plano de
Gerenciamento Costeiro; o que foi lembrado corretamente pelo
apelante. Leiam-se, a esse respeito, os dispositivos que seguem:

“Art. 3º. O PNGC deverá prever o zoneamento de
usos e atividades na  Zona Costeira e dar prioridade
à conservação e proteção, entre outros, dos seguin-
tes bens:
I - recursos naturais, renováveis e não renováveis;
recifes, parcéis e bancos de algas; ilhas costeiras e
oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e laguna-
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res, baías e enseadas; praias; promontórios, cos-
tões e grutas marinhas; restingas e dunas; flores-
tas litorâneas, manguezais  e pradarias submersas;
(…)
Art. 6º. O licenciamento para parcelamento e remem-
bramento do solo, construção, instalações das ca-
racterísticas naturais da Zona Costeira, deverá ob-
servar, além do disposto nesta lei, as demais nor-
mas específicas federais, estaduais e municipais,
respeitando as diretrizes dos Planos de Gerencia-
mento Costeiro.
(...)
§ 2º Para o licenciamento, o órgão competente soli-
citará ao responsável pela atividade a elaboração
do estudo de impacto ambiental e a apresenta-
ção do respectivo Relatório de Imp acto Ambi-
ental – RIMA, devidamente aprovado, na forma da
lei”. Grifei!

Não prospera o argumento de que a carcinicultura, por sua
própria natureza não degradante, não está a exigir o estudo de
impacto ambiental, porque a atividade de criação de camarões pode
efetivamente ocasionar sérios impactos ambientais nos ecossis-
temas costeiros. Tanto assim que o Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA editou a Resolução nº 312, de 10/10/2002,
que dispõe sobre licenciamento ambiental dos empreendimentos
de carcinicultura na zona costeira.

De acordo com o art. 5º da Resolução, ficam sujeitos à exi-
gência de apresentação de EIA/RIMA, tecnicamente justificada no
processo de licenciamento, todos os empreendimentos com área
maior que 50,0 (cinqüenta) ha. O fato de que o CONAMA estabele-
ceu a exigibilidade do estudo de impacto ambiental em resolução
especialmente veiculada para disciplinar a atividade carcinicultora
demonstra, inegavelmente, a necessidade de estudo de impacto
ambiental também para a concessão de licenciamento e imple-
mentação desse tipo de atividade econômica.

A propósito disso, calha pôr em relevo que o ato normativo foi
editado considerando a importância dos manguezais como ecos-
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sistemas exportadores de matéria orgânica para águas costeiras,
o que faz com que tenham papel fundamental na manutenção da
produtividade biológica. Além disso, considerou-se que as áreas
de manguezais, já degradadas por projetos de carcinicultura, são
passíveis de recuperação, para com isso vedar de forma absoluta
a carcinicultura em manguezal.

Insista-se que a atividade de carcinicultura em manguezal foi
vedada pela Resolução do CONAMA exatamente em razão do dano
ambiental que acarreta e com vistas a viabilizar a recuperação
dessas áreas, o que demonstra a nocividade do empreendimento
da apelada para os manguezais e a necessidade de suspendê-lo,
providenciando-se a recuperação dos danos já causados ao meio
ambiente.

A falta de EIA/RIMA maculou indelevelmente o procedimento
administrativo que deu causa à concessão do licenciamento am-
biental questionado. Demais disso, o fato de que a carcinicultura
veio a ser considerada degradante para o manguezal, sendo por
isso mesmo proibida, mostra objetivamente que a falta do estudo
de impacto ambiental ensejou sérios danos ambientais, o que se
afigura ainda mais grave na medida em que os manguezais são
florestas de preservação permanente e gozam de especial tutela
jurídica do Estado.

Dada a nulidade do licenciamento concedido, seja pela im-
possibilidade de supressão, mesmo parcial, de floresta de preser-
vação permanente ex vi legis, seja pelo vício no procedimento ado-
tado, que não observou a exigência de estudo de impacto ambien-
tal, não se há que negar a ocorrência de dano ambiental, imputável
à autarquia-federal, em razão da conduta de seu então Superin-
tendente, Raulino Sales Sobrinho.

Resta saber se a apelada Maria das Graças Vieira pode ser
penalizada, uma vez que agiu amparada em ato estatal presumi-
velmente legítimo.

No Brasil, a responsabilização civil por dano ambiental adota a
regra da responsabilidade objetiva. Nos dizeres do art. 14, § 1º, da
Lei 6.938/81: “sem obstar a aplicação das penalidades previstas
neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existên-
cia de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
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ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.

Essa postura legislativa tem em mira exatamente evitar a de-
fesa do poluidor consistente na alegação de ser lícita a sua condu-
ta porque estava autorizado ou licenciado para aquela atividade.
De forma geral, a doutrina e a jurisprudência vêm se inclinando no
sentido de que a responsabilidade objetiva em matéria ambiental
torna irrelevante a licitude da atividade.

Segundo Édis Milaré, “na ação civil pública ambiental não se
discute, necessariamente, a legalidade do ato. É a potencialidade
de dano que o ato possa trazer aos bens ambientais que servirá
de fundamento da sentença”. (MILARÉ, Édis: Direito do Ambiente:
São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 333-344).

Citando Nelson Nery Júnior, o autor menciona exemplificativa-
mente que “ainda que haja autorização da autoridade competente,
ainda que a emissão esteja dentro dos padrões estabelecidos pe-
las normas de segurança, ainda que a indústria tenha tomado to-
dos os cuidados para evitar o dano, se ele ocorreu em virtude da
atividade do poluidor há o nexo causal que faz nascer o dever de
indenizar (Nelson Nery Júnior: Responsabilidade civil por dano
ecológico e ação civil pública, Revista Justitia: São Paulo, 1984, v.
126, p. 171, apud MILARÉ, Édis, op. cit., p. 339, nota 30).

Porém, conquanto seja verdadeiro que a licitude da atividade
não é excludente da responsabilidade ambiental, o caso em testi-
lha apresenta alguns aspectos particulares que justificam excep-
cionar essa regra. O fato é que o dano ambiental que gerou esta
ação civil pública, consistente no desmate de área de manguezal,
decorreu diretamente do licenciamento concedido; e não o contrá-
rio.

Em uma situação normal, o licenciamento ambiental da ativi-
dade permite que se possa desenvolvê-la regularmente, mas não
elide a responsabilidade do particular pelos danos que essa mes-
ma atividade, ainda que licenciada, venha a ocasionar. Este o sen-
tido de afastar-se a tese da licitude da atividade como excludente
da responsabilização. Não obstante, em tais situações, o dano em
si mesmo considerado não é abarcado pelo licenciamento, pois
este é amplo e genérico e dirigido à atividade econômica.
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No caso em tela, o licenciamento tinha por finalidade permitir a
“limpeza e recuperação” da área, isto é, o dano não decorreu indi-
retamente da atividade licenciada, já que foi o próprio móvel da
licença, não se podendo razoavelmente identificar a contrariedade
a direito no comportamento do particular que conduziu-se escuda-
do em manifestação aparentemente legal do órgão ambiental com-
petente. É dizer que não se pode exigir do particular que fiscalize a
regularidade das licenças ambientais concedidas pelo IBAMA, nem
muito menos penalizá-lo quando o dano ambiental decorre de con-
duta expressamente permitida na licença ambiental, ou melhor,
quando o dano é o próprio conteúdo da licença.

Seria diferente se ficasse demonstrada a má-fé do particular,
que houvesse induzido o órgão ambiental a erro, ou ainda que, em
conluio com o agente público, obtivesse fraudulentamente o licen-
ciamento para a atividade. Mas nada disso foi demonstrado nos
autos, nem muito menos se pode deduzir de quaisquer dos ele-
mentos de convicção colacionados ao longo da instrução probató-
ria. Pelo contrário, a apelada Maria das Graças Vieira mostrou-se
isenta de qualquer malícia, tendo atuado com lealdade em todo o
desenrolar do processo.

Essa circunstância fica reforçada, ainda, pelo fato de que esta
própria Corte Regional negou agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público contra decisão que houvera revogado liminar
anteriormente concedida a fim de conter o desmatamento iniciado
na área de preservação ambiental permanente de manguezais.

É dizer que o próprio Judiciário, mais ainda, este mesmo ór-
gão jurisdicional, determinou a continuidade do desmate da área,
não se podendo infirmar a boa-fé da apelada, nem muito menos
se justificar sua responsabilização pelo tão-só fato de ser a autora
material do dano. Não. A responsabilidade pelo dano cabe tão-so-
mente ao IBAMA, que verdadeiramente lhe deu causa, ao conce-
der ilegalmente a licença ambiental.

De todo o exposto, dou parcial provimento à apelação e aco-
lho parcialmente o pedido, reconhecendo a nulidade da licença
ambiental concedida pelo IBAMA, para condená-lo à obrigação de
fazer consistente na apresentação e execução de projeto de recu-
peração de área desmatada pela ré com autorização do réu, bem
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como a custear a elaboração e instalação de programa de monito-
ramento da área atingida.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 281.641-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Apelante: JACILENE FARIAS DA SILVA (INCAPAZ)
Representante:JOSÉ SEVERINO DA SILVA
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advs./Procs.: DRS. ÍSIS TELLES PEDROSA (APTE.) E HELE-

NA CRISTINA MADI DE MEDEIROS E OUTROS
(APDO.)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO.  AMPARO SOCIAL.
ART. 203, V, CF/88. LEI Nº 8.742/93. DEFICIÊNCIA
MENTAL.  INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUI-
ÁTRICO POR PERÍODO SUPERIOR A SETE
ANOS.  COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA E DA
CONDIÇÃO DE POBREZA DA AUTORA. EXIS-
TÊNCIA. FALTA DE INTERVENIÊNCIA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DESNECESSIDADE DA DECLARAÇÃO DE NU-
LIDADE FACE À COMPROVAÇÃO DO DIREITO
DA AUTORA.
- “Não se declara nulidade, por falta de audiên-
cia do MP, se o interesse dos menores se acha
preservado, posto que vitoriosos na demanda”.
(Theotonio Negrão, 35ª edição; pág. 315.)
- É devido o pagamento do amparo social ao
portador de deficiência que comprove não pos-
suir meios de prover sua manutenção ou de tê-
la provida por sua família. Inteligência do art. 203,
V, da CF/88, regulamentada pela Lei nº 8.742/93 e
pelo Decreto nº 1.744/95.
- Apelação da autora provida.
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ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, à unanimidade, dar provimento à apelação da
autora, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e no-
tas taquigráficas constantes nos autos, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.

Recife, 22 de abril de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

O caso é de ação ordinária ajuizada contra o INSS, cujo obje-
tivo é a condenação do INSS na concessão do benefício de ampa-
ro social, previsto na Lei nº 8.742/93, com pagamento das parce-
las atrasadas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de
mora.

Citado, o INSS ofereceu contestação, aduzindo, preliminarmen-
te, pela inépcia da inicial e pela carência da ação, e, no mérito,
aduziu que a autora não preencheu os requisitos necessários à
concessão do benefício, requerendo a improcedência da ação, com
a condenação da autora no ônus da sucumbência.

Réplica, fls. 29/31.

O MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido, sob o funda-
mento de falta de comprovação da incapacidade da autora, dei-
xando de condená-la na sucumbência, por ser beneficiária da jus-
tiça gratuita.

A autora apela da sentença, requerendo a sua reforma, adu-
zindo que os documentos contidos nos autos: fls. 12/13 (receituá-
rio do hospital geral Otávio de Freitas), fls. 14 (atestado do psiquia-
tra), fls. 15 (internamento no Hospital Geral Otávio de Freitas), fls.
15 (internamento na Casa de Saúde São José, durante sete anos
e três meses), comprovam a sua patologia incapacitante.

O douto representante do Ministério Público, no seu parecer
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de fls. 63/82, opina, preliminarmente, pela decretação de nulidade
do processo, ante a ausência de intervenção do Ministério Público
na primeira instância, e, caso superada a preliminar, pelo provi-
mento da apelação da autora, para concessão do amparo social.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA (Relator):

A questão debatida no presente recurso versa sobre a possi-
bilidade de concessão do amparo social.

Quanto à preliminar de nulidade argüida pelo Ministério Públi-
co, entendo que deve ser afastada.  É que o processo já se encon-
tra devidamente instruído, com comprovação da patologia incapa-
citante da autora e da sua condição de pobreza.  Decretar a nuli-
dade pela falta de interveniência do Ministério Público na primeira
instância atrasaria a prestação jurisdicional.

Cito, por oportuno, decisão da 3ª Turma do colendo STJ, no
RESP nº 26.898-2-SP-Edcl, Relator Min. Dias Trindade, julgado
em 10/12/92, in verbis:

“Não se declara nulidade, por falta de audiência do
MP, se o interesse dos menores se acha preserva-
do, posto que vitoriosos na demanda”. (Theotonio
Negrão, 35ª ed.; pág. 315).

 O amparo social está previsto no art. 203, V, da Carta Magna
de 1988, na seção correspondente à assistência social, in verbis:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição
à seguridade social, e tem por objetivos:
(...)
V - a garantia de um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao ido-
so que comprovem não possuir meios de prover à
própria manutenção ou de tê-la provida por sua fa-
mília, conforme dispuser a lei”.

Com a edição da Lei nº 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência
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Social, que regulamentou o referido art. 203, V, da CF/88, restou
devido um salário mínimo mensal à pessoa deficiente e ao idoso
que comprovarem não possuir condições de prover sua manuten-
ção ou de tê-la provida por sua família, nos termos do art. 2º da
referida lei, in verbis:

“Art. 2º A assistência social tem por objetivos:
(...)
V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao ido-
so que comprovem não possuir meios de prover à
própria manutenção ou de tê-la provida por sua fa-
mília, conforme dispuser a lei”.

Por esta razão, o disposto no art. 203, V, da Carta Magna/88,
tem eficácia contida, pois sua regulamentação só foi efetivada com
a edição da referida Lei nº 8.742/93 e do Decreto nº 1.744/95.

Foi nesse sentido o posicionamento jurisprudencial desta 3ª
Turma no julgamento da AC nº 148185/AL, em 17/12/98, cujo rela-
tor foi o MM. Juiz Geraldo Apoliano, in verbis:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.  AR-
TIGO 203, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDE-
RAL. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.  LEI Nº 8.742,
DE 1993, E DECRETO Nº 1.744, DE 1995. DIPLO-
MAS REGULAMENTADORES DO DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. AUTORA JÁ EM GOZO DO
BENEFÍCIO. PLEITO REFERENTE A PARCELAS
ANTERIORES AO REQUERIMENTO ADMINISTRA-
TIVO.
1. O artigo 203, inciso V, da Constituição Federal,
que assegura o pagamento de benefício de presta-
ção continuada à pessoa portadora de deficiência
ou ao idoso que comprove não possuir meios de
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por
sua família, é norma de eficácia limitada.
2. A Lei nº 8.742, de 1993, e o Decreto nº 1.744, de
1995, constituem os diplomas regulamentadores do
dispositivo constitucional, e prevêem, como condi-
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ções para a aquisição do benefício, a apresentação
de uma série de documentos, tais como a compro-
vação da renda familiar.
3. A obtenção do benefício somente foi possível por
todos aqueles que preenchem os requisitos legais
a partir da edição da Lei nº 8.742/93.
4. Tendo em vista que a autora já percebe o benefí-
cio de prestação continuada, cujo pagamento teve
vigência a partir de 5/12/96, após o requerimento
administrativo, não faz jus a receber qualquer par-
cela do citado benefício relativa a período anterior à
provocação administrativa.
5. A concessão do benefício sob enfoque somente
tem seus efeitos contados a partir da data do reque-
rimento.
6. Apelação da autora improvida.  Apelação da União
Federal provida.  Remessa oficial parcialmente pro-
vida”.
(Pub. 30/04/99; DJ; pág. 001089).

Passo à análise da patologia da autora, requisito necessário à
concessão do amparo social.

Na declaração da Casa de Saúde São José Ltda., fls. 15, cons-
tata-se que a autora permaneceu internada por período superior a
7 (sete) anos, e na declaração do Hospital Geral Otávio de Freitas,
contida também às fls. 15, constam mais dois períodos de interna-
mentos.

Ratificando a incapacidade laborativa da autora, verifico, às
fls. 14, atestado de médico psiquiatra do Hospital Geral Otávio de
Freitas.

Constata-se, portanto, devidamente comprovada a incapaci-
dade laborativa da autora, bem como o seu estado de pobreza,
vez que não tem condições de prover sua manutenção, nem de
tê-la provida por sua família.

Portanto, analisando os documentos oferecidos aos autos,
entendo que a autora preenche os requisitos necessários ao rece-
bimento do amparo social, previsto no art. 203, V, da CF/88.
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Com essas considerações, dou provimento à apelação da
autora, para condenar o INSS na concessão do amparo social,
previsto na Lei nº 8.742/93, com pagamento das prestações em
atraso, desde a data do requerimento administrativo, devidamente
corrigidas, nos termos da Lei nº 6.899/81, e acrescidas de juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação. Honorários que arbitro
em 10% sobre o valor da condenação, a serem pagos pelo institu-
to réu.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 284.856-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Apelantes: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-

NÔMICO E SOCIAL – BNDES, UNIÃO, ESTADO DE
SERGIPE E EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGI-
PE – ENERGIPE

Apelado: JOÃO FONTES DE FARIAS FERNANDES
Advs./Procs.: DRS. ROBERTO FONSECA DA ROCHA LEITÃO E

OUTROS, JEFERSON FONSECA DE MORAES E
OUTROS, JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO
E OUTROS (APTES.) E HENRI CLAY SANTOS AN-
DRADE (APDO.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS PARA SUA
PROPOSITURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º,
LXXIII, DA CF/88, E ART. 2º DA LEI Nº 4.717/65.
- Na propositura da ação popular, não basta a
afirmativa de ser o ato ilegal, é necessária a pro-
va da lesividade. Precedentes: STJ-1ª Turma.
REsp 250.592. Ac. un. da 1ª Turma. Rel. Min.
Garcia Vieira.
- Hipótese em que a douta sentença impugnada
anulou todo o processo de privatização da
ENERGIPE, fundada em equivocada interpreta-
ção do art. 25, XIV, da Constituição do Estado de
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Sergipe, sem nenhuma apreciação de qualquer
lesividade do patrimônio público.
- Provimento dos apelos. Reforma da sentença,
para restabelecer-se o processo de privatização.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento às apelações,
nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 29 de abril de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Cuida-se de ação popular ajuizada pelo cidadão João Fontes
de Farias Fernandes, em face da União Federal, ELETROBRÁS,
BNDES, o Estado de Sergipe e a ENERGIPE, objetivando a decla-
ração da nulidade de todo o processo de privatização da ENERGI-
PE, eivado de ilegalidade e inconstitucionalidade, segundo o autor.

A r. sentença julgou procedente o pedido, ao entendimento de
que o processo de privatização não teria obedecido ao disposto na
Constituição do Estado de Sergipe, a qual exigiria lei específica
para autorizar a referida privatização.

Da sentença apelam os réus.

Nos seus apelos, o BNDES, a União e o Estado de Sergipe
defendem, em suma, que a privatização foi realizada em obediên-
cia aos ditames previstos na Constituição Estadual, considerando
que a Lei nº 3.725/96 satisfez a exigência de lei específica, autori-
zadora da referida privatização.

A ENERGIPE, por seu turno, argúi, em preliminar, a inépcia da
inicial, por não ter o autor indicado os responsáveis e beneficiários
do ato, bem como a nulidade da sentença, ante a ausência de
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fundamentação e ter sido proferida de forma extra petita. No méri-
to, do mesmo modo que as demais recorrentes, sustenta a exis-
tência de lei específica e a presença do relevante interesse públi-
co.

Em contra-razões, diz o apelado que o processo de desesta-
tização da ENERGIPE padece de insanáveis defeitos, em razão
do que deve ser integralmente mantida a sentença.

Os autos foram encaminhados ao douto representante do Mi-
nistério Público Federal, Dr. Ivaldo Olímpio de Lima, que se pro-
nunciou, às fls. 1.168/1.184, pelo improvimento dos apelos.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

Recorrem, no presente feito, contra a respeitável sentença que,
acolhendo a ação popular proposta por João Fontes de Farias Fer-
nandes, decretou a nulidade de todo o processo de privatização
da Empresa Energética de Sergipe – ENERGIPE –, o Banco Naci-
onal de Desenvolvimento Econômico – BNDES – (cf. fls. 952-957),
a União Federal (cf. fls. 959-967) e o Estado de Sergipe (cf. fls.
969-970 e 971-974)

Os fundamentos dos recursos podem ser resumidos aos se-
guintes:

a) a privatização – que já foi levada a cabo – se baseou em lei
específica, parecer fundamentado e relevante interesse público,
inobstante tenha entendido de modo diverso a sentença a quo (cf.
apelo do BNDES, fls. 953-957);

b) equívoco do sentenciante, na interpretação do art. 25, XIV,
da Constituição do Estado de Sergipe, tendo em vista que as exi-
gências de parecer fundamentado e relevante interesse público,
constantes do referido dispositivo, podem ser apuradas mesmo
após a edição do ato normativo, por serem requisitos para aprova-
ção da lei e não, como entendeu a sentença, para aprovação da
privatização em si (cf. apelo da União, fls. 959-967);

c) equívoco da sentença quando entendeu que a Lei Estadual
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nº 3.725/66 não atendia ao requisito de exigência de uma lei espe-
cífica para autorizar a privatização porque não trataria da privatiza-
ção da ENERGIPE em primeiro plano, o que revelaria contradição
da referida decisão, por haver entendido que no inciso I do pará-
grafo único do art. 3º da referida lei havia autorização expressa
para essa privatização (cf. apelo do Estado de Sergipe, fls. 976-
977);

d) preliminares de extinção do processo sem julgamento do
mérito, à míngua de pedido, nulidade da sentença por falta de fun-
damentação e, também, por julgamento extra petita e, no mérito,
por restarem satisfeitos os requisitos exigidos para a privatização
(apelo da ENERGIPE, fls. 1007-1025).

Inicialmente, importa referir que, muito embora a ação popular
seja uma ação que reforça a atuação do cidadão no controle da
Administração Pública proba, que data de 1965, tem-se entendido
que somente há ação, com a tríplice estrutura para ela exigida –
partes, causa de pedir e pedido –, quando, precisamente em res-
peito à causa de pedir, alega-se a existência de uma ilegalidade e,
mais – necessariamente –, de uma lesão ao patrimônio público,
descabendo essa ação quando se aponta apenas uma delas.

Esse é o entendimento dominante na doutrina e na jurispru-
dência, desde a sentença proferida pelo então magistrado José
Frederico Marques, como deixou registrado Rodolfo de Camargo
Mancuso:

“Já no que tange à causa próxima, deve o autor indi-
car e dar ao menos um início de prova de que um
agente público ou autoridade dentre os indicados no
art. 6º e §§ da Lei 4.717/65, procedendo por ação ou
omissão, lesou (ou está na iminência de lesar) o
erário público, o meio ambiente ou o patrimônio cul-
tural, latu sensu, ou, ainda, laborou contra (ou está na
iminência de afrontar) a moralidade administrativa.
Neste passo, cabe registrar um dissenso quanto a
saber se bastaria a afirmação de que o ato indigita-
do fora ilegal/ilegítimo e também lesivo, ou se bas-
taria esta última condição. Na memorável sentença
em ação popular, prolatada pelo magistrado e pro-
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cessualista José Frederico Marques, a que antes já
nos referimos (com a nota de ter sido a primeira
prolatada após a CF de 1946, e que, segundo Paulo
Barbosa de Campos Filho, veio a tornar-se um lea-
ding case), S. Exa. esposara a tese de que era in-
dispensável o binômio ilegalidade-lesividade; no
caso, a ação apenas invocara a lesividade, razão
pela qual veio o autor a ser julgado carecedor. Rela-
tada no TJSP pelo Des. Meirelles dos Santos, a r.
sentença veio confirmada. A tese fez escola e, den-
tre muitos arestos que a perfilharam, salienta-se o
do STF, relator Nelson Hungria, afirmando que ‘não
basta a lesividade do ato impugnado, referida ao pa-
trimônio da entidade de direito público ou de econo-
mia mista, senão também a sua nulidade ou anula-
bilidade’. Prossegue o voto, salientando:
‘Somente essa dupla condição negativa autoriza a
hostilidade do ato pela actio popularis. Nem se diga
que da própria lesividade do ato decorre a sua inva-
lidade, pois, salvo casos excepcionais e taxativos,
lei alguma declara isso. Se assim fosse, na espé-
cie, não se compreenderia que o dispositivo consti-
tucional se referisse à nulidade ou anulabilidade do
ato lesivo, pois, se a lesividade fosse condição por
si só suficiente, seria desnecessário e não haveria
como distinguir entre o ato lesivo nulo e o ato lesivo
simplesmente anulável. Posicionando-se a respeito
e invocando jurisprudência (RT 580:124; RT 627/102;
DJMG de 24.05.1983), Humberto Theodor Júnior
afirma: “Para que o remédio constitucional incida,
com êxito, é indispensável que o ato impugnado seja
ao mesmo tempo ilegal e lesivo (arts. 2º e 3º da Lei
4.717/65)”’.”1

José Afonso da Silva foi o autor que, pela primeira vez, aco-
lheu esse entendimento em obra clássica:

¹ Cf. Rodolfo de Camargo Mancuso, Ação Popular, Ed. Revista dos Tribu-
nais, São Paulo, 1998, 3ª ed. revista e atualizada, pp. 82-83.
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“Na demanda popular, consiste a causa próxima na
afirmação e demonstração: a) de que o ato impug-
nado, produzido por uma das entidades ou pessoas
previstas no § 31 do art. 150 da Constituição do Bra-
sil e no art. 1º da Lei nº 7.717, padece de determina-
do vício que a lei firma como causa de sua invalida-
de; b) e de que, além disso, o ato produziu lesão ao
patrimônio público ou equiparado, como se prova,
ou se haverá de provar, no desenvolvimento da rela-
ção processual. Donde se vê que há duas ordens
de indagação teórica a fazer: I – discriminar os ví-
cios capazes de fundamentar o pedido de invalida-
ção do ato lesivo ao patrimônio público, mediante
demanda popular; II – examinar o sentido da expres-
são atos lesivos ao patrimônio de entidades públi-
cas e outras”.2

Nesse sentido, Uadi Lammêgo Bulos assentou:

“5. REQUISITOS DA AÇÃO POPULAR
• Os requisitos indispensáveis ao ajuizamento da
ação popular têm natureza material e processual.
5.1. Requisitos materiais:
• equivalem à ação ou omissão, praticada pelo Po-
der Público, ensejadora de ato lesivo ao patrimônio
público.
• A jurisprudência tem entendido que a lesão prati-
cada, através  de  ilegalidade  ou  imoralidade,  deve
afetar, obrigatoriamente, o patrimônio  público.   Sem
esse   caráter   obrigatório,   a   ação   popular desvir-
tua o desígnio constitucional para o qual foi criada
(RDA, 63:237, 110:260, 112:299; RTRJ, 96:1370,
95:1121)”3.

O entendimento vem sendo firmado em farta jurisprudência,
inclusive as mais recentes, a saber:

² Cf. José Afonso da Silva, Ação Popular Constitucional, São Paulo, 1ª ed.,
Editora Revista dos Tribunais, p. 136.

 ³ Cf. Uadi Lammêgo Bulos, Constituição Federal Anotada, São Paulo, 4ª
ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional nº 35/2001, p. 336.
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“AÇÃO POPULAR. DUPLO FUNDAMENTO. ILEGA-
LIDADE E LESIVIDADE. ART. 150, PARÁGRAFO 31,
DA CF.
1) A forma contracta da redação do art. 150, pará-
grafo 31, da Constituição, comparativamente ao art.
141, parágrafo 38, da Carta de 1946, não elide a
exigência de duplo pressuposto da ação popular,
constante do art. 1º da Lei nº 4.717, de 1965.
2) Carece de ilegalidade, por vício de incompetên-
cia, a avocação, pelo Prefeito Municipal, de decisões
pertinentes a escalas administrativas inferiores,
quando não vedada expressamente em lei, haja vis-
ta ser princípio ínsito na estrutura hierárquica da ad-
ministração.
3) Não tem caráter de lesividade o dispêndio confor-
me as dotações orçamentárias, compreendido nas
atribuições municipais de amparo à cultura, situan-
do-se, outrossim, no poder discricionário, o juízo so-
bre sua conveniência, oportunidade e valor técnico.
4) Recurso Extraordinário conhecido e provido”.4

“‘Na propositura da ação popular, não basta a afir-
mativa de ser o ato ilegal, é necessária a prova da
lesividade (STJ-1ª Turma, REsp 250.593-SP, Rel.
Min. Garcia Vieira, j.13/06/00, deram provimento, v.u.,
DJU 04/09;00, p. 126)’
....................................................................................................
‘Improcede a ação popular se os atos impugnados
não são nulos e lesivos ao patrimônio púbico (v., p.
ex. RT 623/41, 623/155, RJTJESP 96/36, 96/38, 96/
39)’.
....................................................................................................
‘A Lei nº 4.717/65 condiciona a declaração de nuli-
dade dos atos administrativos à conjunção de dois
requisitos: a irregularidade e a lesão ao Estado. Irre-
gularidades formais – meros pecados veniais que

4 Cf. RE 92326/SP. Ac. un. da 1ª Turma do STF. Rel. Min. Rafael Mayer. In DJU
de 05/12/1980, p. 10358.
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não comprometem o equilíbrio entre os licitantes nem
causam prejuízo ao Estado – não conduzem à de-
claração de nulidade (RSTJ 34/143, maioria)’”.5

Desta Turma, temos os seguintes precedentes do Desem-
bargador Castro Meira, hoje ilustre Ministro do Superior Tribunal de
Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. REQUISI-
TOS ESSENCIAIS. ILEGALIDADE. LESIVIDADE.
INEXISTÊNCIA.
- Para a impugnação do ato administrativo através
de ação popular, essencial é que esteja eivado dos
vícios de ilegalidade e de lesividade ao Erário.
- Emprego, mediante pagamento de taxa, de terre-
no público, com o fim de proceder à montagem de
balsa a ser usada na prestação, pela licitante ven-
cedora, de serviço de transporte entre margens de
rio.
- Área sem qualquer benfeitoria, inclusive com acú-
mulo de lixo, e que virtualmente permaneceria sem
serventia e sem gerar receita durante o período em
que foi utilizada, aliás, como antes ficara e voltou a
estar depois de tal utilização temporária.
- Hipótese em que se poderia cogitar, no máximo,
de irregularidade que inexistiria com a simples emis-
são de autorização de uso a título precário. Ausên-
cia de prejuízo à Administração, ademais, que torna
incabível esforço para reverter-se o quadro já con-
solidado.
- Apelação improvida”.6

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
POPULAR. REQUISITOS ESPECÍFICOS. LESIVI-

5 Cf. Theotonio Negrão, com a colaboração de José Roberto Ferreira Gou-
vêa, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed. Saraiva,
33ª ed. atualizada até 16/01/2002, p. 1028-1029.

6 Cf. AC nº 137701-SE, j. em 18/05/2000.
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DADE E ILEGALIDADE DO ATO NÃO CONFIGU-
RADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
- A viabilidade da demanda popular requer o atendi-
mento a condições específicas, sendo imprescindí-
vel a configuração simultânea dos vícios da ilegali-
dade e lesividade do ato atacado.
- À míngua de qualquer pedido anulatório, é mani-
festa a inadequação da via processual eleita, care-
cendo o autor de interesse de agir.
-  Apelação  e  remessa  oficial  (art. 19, Lei 4.717/
65), tida como interposta, improvidas”.7

Da Segunda Turma deste egrégio Sodalício temos o seguinte
acórdão, de lavra do Desembargador Nereu Santos:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CESSÃO DE
TERRENO ACRESCIDO DE MARINHA, COM BASE
NO DECRETO-LEI 9.760/64. AUSÊNCIA DE ILEGA-
LIDADE E DE LESIVIDADE.
I - Não se viabiliza a ação popular se não estão pre-
sentes os requisitos da cidadania do autor e da lesi-
vidade e ilegalidade do ato ou omissão administrati-
va que se ataca.
II - A cessão sob forma de utilização gratuita de ter-
reno acrescido de marinha para a construção de
agremiação social, desde que procedida nos termos
do Decreto-lei 9.760/46, não enseja sua anulação
através de ação popular, porquanto inexistente o
duplo fundamento ensejador da demanda.
III - Voto vencido que reconhecia a ocorrência de
desvio de finalidade, dando, pois, provimento ao ape-
lo.
IV - Apelação improvida”.8

A douta sentença, no entanto, preferiu examinar o cabimento
da privatização – objeto da presente ação popular – do que o cabi-

7 Cf. AC nº 103085-PE, j. em 19/03/1998.

8 Cf. AC nº 3136-PE, j. em 18/12/1990.
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mento mesmo da ação que tem por objeto invalidar aquela, con-
cluindo pela decretação de nulidade de todo processo de privatiza-
ção.

No entanto, penso que – mesmo nesse exame – laborou em
equívoco.

Baseou-se no entendimento de que a Lei Estadual nº 3.725/96
instituiu o Programa de Reforma do Estado, não sendo lei especí-
fica para a  privatização  da  ENERGIPE.  Esqueceu-se,  porém,
de que – como corretamente assinalou – a referida lei institui o
Programa de Reforma do Estado, e dá providências correlatas –
cf. fl. 943, os grifos em negrito são nossos – e é exatamente na
parte final da ementa que se anuncia tratar-se de lei específica
para autorizar a privatização da ENERGIPE, tanto que – no corpo
mesmo da referida lei – há o seguinte dispositivo:

“Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo autoriza-
do a proceder, obedecidas as normas contidas nesta
Lei, às ações necessárias para:
I - abertura do Capital da ENERGIPE a investidores
particulares e alienação de participação societária
do Estado ao setor privado e agências de financia-
mento e investimentos”.

Além disso, a douta sentença se lastreou no equívoco de exi-
gir, para a privatização, aquilo que serviria para desfechar o pro-
cesso legislativo para a lei específica de desapropriação a ser apro-
vada pela Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe. Como se
percebe de uma leitura mais atenta do art. 25, inciso XIV, da Cons-
tituição daquele Estado, os critérios de comprovação de relevante
interesse público em parecer fundamentado do órgão estadual de
planejamento, constante da parte final do dispositivo se refere –
apenas e tão-somente – à aprovação da lei específica pelo Poder
Legislativo daquele Estado, jamais pelo Poder Judiciário.

Por outro lado, tendo desconsiderado o aspecto processual
constitucional relativo aos elementos exigidos à propositura mes-
ma da ação, a sentença se limitou, de modo equivocado, reitere-
se, a concluir pela ilegalidade do processo de privatização – na
verdade conclui por declarar a nulidade de todo o processo de pri-
vatização da ENERGIPE, como requerido (cf. fl. 947) –, sem, em
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nenhum momento, examinar qual o pretenso prejuízo econômico
trazido para o patrimônio público com essa privatização, com o
que deixou de apreciar – na forma recomendada pela doutrina e
exigida pela jurisprudência, como acima comentado – a ocorrên-
cia da lesividade, quando, na esteira de um dos inúmeros prece-
dentes transcritos, exatamente o último: “A Lei nº 4.717/65 condi-
ciona a declaração de nulidade dos atos administrativos à conjun-
ção de dois requisitos: a irregularidade e a lesão ao Estado”.

Tenho, pois, que a douta sentença está irremediavelmente
comprometida por haver centrado sua preocupação maior no tex-
to constitucional para concluir – a partir de uma interpretação equi-
vocada do dispositivo da Constituição do Estado de Sergipe – que
o processo de privatização não se havia desenvolvido de acordo
com a disciplina ali traçada, tendo deixado de atentar para o art. 5º,
LXXI, da CF/88:

“Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimô-
nio público (grifos nossos) ou de entidade de que o
Estado participe, à moralidade administrativa, ao
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e de ônus da sucumbência”.

Tampouco atentou para o disposto no art. 2º da Lei nº 4.717/65:

“São nulos os atos lesivos ao patrimônio das
entidades mencionadas no artigo anterior, nos
casos de:
(...)”.

Ora, a inteligência desses dispositivos é, exatamente, no sen-
tido anteriormente exposto, pois lei específica não quer dizer lei
exclusiva, como entendeu, equivocadamente, a douta sentença.

Por tais fundamentos, dou provimento aos apelos, para refor-
mar a sentença, por reputar válido o processo de privatização da
ENERGIPE, dispensando o autor dos ônus da sucumbência, na
forma da parte final do inciso LXXIII do art. 5º da CF/88.

É como voto.
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VOTO - VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍ-
DE CAVALCANTE:

Pedi vista dos autos para melhor compreensão da matéria.

O ilustre Relator, o eminente Desembargador Federal Fran-
cisco Wildo, votou pelo provimento dos apelos da União Federal,
do BNDES, da Eletrobrás, do Estado de Sergipe e da Energipe,
reputando válido o processo de privatização desta última.

Ao proferir o seu voto, Sua Excelência fez ver que não restou
demonstrada a ocorrência da lesão ao patrimônio público que, jun-
tamente com a ilegalidade do ato, compõem a causa de pedir da
ação popular, segundo a melhor doutrina e a orientação jurispru-
dencial dominante; além disso, o eminente Relator considerou que
a privatização da empresa de energia do Estado de Sergipe efeti-
vamente observou a lei aplicável à espécie (Lei Estadual nº 3.725/
96), assim como o procedimento previsto na Constituição do Es-
tado de Sergipe.

Os motivos do voto do Dr. Wildo, por sua judiciosidade e percu-
ciência, são por mim integralmente acolhidos sem qualquer reparo.

Sem embargo e com a devida vênia, considero que alguns
aspectos suscitados pela parte apelada, pela relevância de que se
revestem, merecem manifestação expressa deste Egrégio Órgão
Fracionário.

Com efeito, o apelado afirma que o procedimento de privatiza-
ção seria nulo, porquanto não teria se revestido da necessária publi-
cidade, nem garantido a participação dos empregados da empresa.

No que tange à publicidade, dispõe o art. 4º, I, da Lei Estadual
nº 3.725/96, que os processos de desestatização “serão precedi-
dos de publicação de editais, na íntegra, na Imprensa Oficial, e de
avisos, no mínimo, em dois órgãos de grande circulação, expondo
as condições do processo e da situação econômica e financeira
da sociedade incluída no Programa de Reforma do Estado”.

O apelado defende que a publicação da íntegra do edital deve-
ria ter sido feita no Diário Oficial da União, e os avisos em dois
jornais de grande circulação do Estado de Sergipe, não somente
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no Diário Oficial do Estado e em um jornal de grande circulação
local e dois jornais de grande circulação nacional, como efetiva-
mente feito.

Todavia, as alegações do apelado não merecem acolhida.

A alegada necessidade de publicação da íntegra do edital no
Diário Oficial da União não encontra respaldo na legislação, sendo
certo, ao contrário, que o art. 21, inciso II, da Lei nº 8.666/91, esta-
belece que as publicações dos editais de licitações deverão se
dar, no mínimo, por uma vez, “no Diário Oficial do Estado, ou do
Distrito Federal, quando se tratar respectivamente de licitação fei-
ta por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou
Municipal, ou do Distrito Federal”.

A alienação, in casu, foi promovida pelo Estado de Ser-
gipe, não pela União Federal, segundo se verifica no Aviso de Edi-
tal de fls. 163, não havendo, portanto, razão para se exigir a publi-
cação da integralidade do edital na Imprensa Oficial desse ente da
Federação, ao meu ver, não se justifica.

Com relação à publicação dos avisos, o próprio apelado afir-
ma que os mesmos foram publicados em um jornal de grande
circulação local (Jornal da Cidade), e em DOIS periódicos de gran-
de circulação nacional (O Globo e Gazeta Mercantil), dando-se,
pois, a necessária publicidade ao procedimento, a teor do referido
art. 4º, I, da Lei Estadual nº 3.725/96, não havendo evidência de
que esses dois veículos de comunicação nacionalmente conheci-
dos não sejam populares em Sergipe.

No que toca à participação dos empregados da ENERGIPE
no processo de privatização, percebe-se, a partir da simples leitu-
ra do já mencionado Aviso de Edital (fls. 163), que lhes foram ofer-
tadas 2.245.143 (dois milhões, duzentas e quarenta e cinco mil,
cento e quarenta e três) ações ordinárias, representativas de 6,07%
do seu capital social ordinário.

Ora, esse percentual foi garantido aos empregados da em-
presa privatizada com exclusividade, o que não representou qual-
quer limitação à participação dos mesmos na aquisição das de-
mais ações, livres que estavam para participar do procedimento
licitatório. O que se chama de limitação trata-se, em realidade, de
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privilégio (sem dúvida, merecido) para aquisição de parte signifi-
cativa das ações ofertadas.

Por derradeiro, destaco tampouco ser merecedora de acolhi-
da a alegação de violação ao disposto no art. 10 da Constituição
Federal¹, sob o argumento de que os empregados da ENERGIPE
não participaram da Comissão Diretora do Programa de Reforma
do Estado – CDPRE, órgão criado especificamente para tratar de
gerir a reforma do Estado de Sergipe.

De fato, inexiste qualquer evidência de que interesses profis-
sionais ou previdenciários dos empregados da ENERGIPE esti-
vessem sendo objeto de decisão no âmbito do referido órgão esta-
dual, não se justificando, assim, a indispensabilidade da sua pre-
sença.

Diante do exposto, após tecidas essas considerações, não
tenho qualquer dúvida em acompanhar o voto do Eminente Rela-
tor, para dar provimento às apelações, reputando válida a privati-
zação da Empresa Energética de Sergipe – ENERGIPE.

É como voto.

¹ “Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores
nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação”.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 321.834-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA

Apelante: UNIÃO FEDERAL
Apelado: RAIMUNDO QUEIROZ DA COSTA
Advogado: DR. JOSIBERTIO ALVES DA SILVA (APDO.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MP Nº 2.180-
35/2001. CONSTITUCIONALIDADE. EXAME DO
MÉRITO (ART. 515, § 3º, CPC). RECONHECIMEN-
TO DO PEDIDO.
- A MP nº 2.180-35, de 24.08.2001, que deu nova
redação ao art. 1º-B da Lei nº 9.494/97, alterando
para trinta dias o prazo referido no caput  do art.
730 do CPC (leia-se dez dias), foi recepcionada
pela Emenda Constitucional nº 32, de 11.09.2001.
- Hipótese em que os presentes embargos à exe-
cução são tempestivos, porquanto interpostos
no 23º dia após a juntada do mandado de citação
da União.
- Exame do mérito possibilitado pelo § 3º do art.
515 do CPC.
- O reconhecimento do pedido impõe a extinção
do processo com julgamento do mérito. Inteli-
gência do art. 269, II, do CPC.
- Apelação provida. Pedido procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram
como partes as acima identificadas, decide a Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar pro-
vimento à apelação, para anular a sentença, substituindo-a pela
presente decisão, onde se julga procedente o pedido, nos termos
do relatório, do voto do Relator e das notas taquigráficas constan-
tes dos autos, que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 25 de novembro de 2003 (data do julgamento).
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DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE
FARIA - Relator

RELATÓRIO

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE
FARIA:

Cuida-se de apelação interposta pela União Federal contra
sentença da lavra do MM. Juiz Federal da 6ª Vara - PB, que decla-
rou a inconstitucionalidade da MP nº 2.180-35/2001, rejeitando, li-
minarmente, os respectivos embargos à execução porque intem-
pestivos.

A recorrente alega, em resumo, que a referida medida provi-
sória teria sido recepcionada pela EC nº 32/2001, razão pela qual
a presente actio teria sido interposta no prazo regular.

Contra-razões.

Às fls. 56/57, a parte apelada peticionou pela extinção deste
feito sem exame do mérito, após observar que o índice de 3,17%,
objeto da execução ora impugnada, já foi implantado pela União no
seu contracheque desde a data requerida.

Intimada acerca desse pleito, a União manifestou-se, às fls.
62/64, pela extinção do processo com exame do mérito, aduzindo
que o que houve no caso foi o reconhecimento do pedido contido
na exordial.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA (Relator):

A pretensão da União Federal dirige-se no sentido de obter a
reforma da sentença, onde se declarou a inconstitucionalidade da
MP nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, rejeitando-se os respec-
tivos embargos à execução.

A primeira questão a ser resolvida consiste em saber se a
referida medida provisória, que deu nova redação ao art. 1º-B da
Lei nº 9.494/97, alterando para trinta dias o prazo referido no caput
do art. 730 do CPC (leia-se dez dias), foi ou não recepcionada pela
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Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001.

Nesse mister, observo que o § 1º, I, b, do art. 62 da CF/88,
com redação determinada pela EC nº 32/2001, veda a edição de
medidas provisórias sobre matéria relativa a direito processual ci-
vil, in verbis:

“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presi-
dente da República poderá adotar medidas provisó-
rias, com força de lei, devendo submetê-las de ime-
diato ao Congresso Nacional.
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias so-
bre matéria:
I – relativa a:
(...)
b) direito penal, processual penal e processual ci-
vil ;
(...)”

Por outro lado, o art. 2º da EC nº 32/2001 assim dispõe:

“Art. 2º As medidas provisórias editadas em data
anterior à da publicação desta emenda continuam
em vigor até que medida provisória ulterior as revo-
gue explicitamente ou até deliberação definitiva do
Congresso Nacional”.

Note-se que tal dispositivo convalida todas as MPs editadas
anteriormente à publicação da EC nº 32/2001, não fazendo qual-
quer diferenciação entre as que seriam compatíveis ou não com o
novo texto constitucional.

Dessa forma, conclui-se que a MP nº 2.180-35, de 24/08/2001,
foi recepcionada pela EC nº 32/2001, de 11/09/2001, permanecen-
do em vigor o prazo de trinta dias naquela previsto para a oposição
de embargos à execução pela Fazenda Pública. Esta Eg. Corte já
decidiu nesse sentido. Ilustrativamente:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRAZO DE 30 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º-B
DA LEI Nº 9.494/97. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CÁLCULO QUE EXTRAPOLOU
OS LIMITES DO JULGADO. DEVIDO O REPARO.



146

JUROS COMPENSATÓRIOS. RAZOÁVEL A FIXA-
ÇÃO EM 1%. ANULADA A DECISÃO. PROCEDEN-
TE EM PARTE O PEDIDO DOS EMBARGOS.
1. Conquanto o art. 730 da Lei Adjetiva Civil estabe-
leça expressamente que o prazo para embargos é
de dez dias, a Medida Provisória nº 2.180-35, que
alterou o art. 1º-B da Lei nº 9.494/97, estabelece que
o prazo para a União Federal ingressar em juízo com
os embargos é de trinta dias. Ademais, a despeito
das limitações contidas na Emenda Constitucional
nº 32/2001, no que diz respeito à edição de medidas
provisórias, o próprio art. 2º faz ressalva quanto à
vigência das medidas provisórias editadas antes da
publicação daquela emenda, concluindo-se que ain-
da permanece em vigor o dispositivo que fixa o pra-
zo de embargos à execução em 30 dias.
(...)”.
(TRF-5ª R., 1ª T., AC 302075/PB, Rel. Des. Federal
Frederico Pinto de Azevedo, DJU 04/04/2003, p.
473).

Logo, encontram-se tempestivos os presentes embargos, uma
vez que interpostos no 23º dia após a juntada do mandado de cita-
ção da União (fl. 36).

Posto isso, há de ser provida a apelação, passando-se ao exa-
me da matéria suscitada nos presentes autos, face à aplicação do
disposto no § 3º do art. 515 do CPC, com a redação dada pela Lei
nº 10.352/01.

A propósito, não posso olvidar o teor da petição de fls. 56/57,
onde a parte apelada admitiu que o índice de 3,17%, objeto da exe-
cução ora impugnada, já teria sido implantado pela União no seu
contracheque desde a data requerida.

Em face disso, impõe-se a aplicação do disposto no art. 269,
II, do CPC, que determina a extinção do processo com julgamento
de mérito quando o réu reconhece a procedência do pedido auto-
ral.

Diante de todo o exposto, dou provimento à apelação, para
anular a sentença, substituindo-a pela presente decisão, onde jul-
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go procedente o pedido, nos termos do art. 269, II, do CPC. Inver-
são do ônus de sucumbência (honorários advocatícios fixados em
quinhentos reais).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 324.484-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Apelado: EDSON GAYO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Advogados: DRS. LUIZ CORREIA SALES E OUTROS (APTE.)

E JOSÉ HUMBERTO ALVES DE LIMA (APDO.)

EMENTA:RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO
MORAL. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE
SAQUE COM CARTÃO MAGNÉTICO EM CON-
TA CORRENTE. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
SEM PROVISÃO DE FUNDOS. CULPA DO
CORRENTISTA. INOCORRÊNCIA DE DANO
MORAL.
- A devolução de cheque não constitui ato ilícito
a ensejar indenização por danos morais se o
correntista tinha ciência da insuficiência de fun-
dos na data da emissão do cheque.
- O mero aborrecimento causado pela impossi-
bilidade momentânea de saque, sem conseqüên-
cias danosas, não enseja indenização por dano
moral.
- Para a configuração do dano moral é necessá-
rio que a devolução do cheque e a impossibili-
dade momentânea de saque tenham causado
agressão à auto-estima e a valores subjetivos
individuais, independentemente de prova objeti-
va do constrangimento ou do abalo à honra e à
reputação da pessoa.
- Insubsistência da condenação.
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ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação,
nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o
presente julgamento.

Recife, 4 de março de 2004 (data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA:

Edson Gayo Rodrigues de Oliveira ajuizou ação ordinária de
indenização contra a CEF - Caixa Econômica Federal, objetivando
o pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), correspondente aos prejuízos morais sofridos com a devo-
lução de um cheque pela instituição bancária ré, motivada pelo
desconto indevido de cheque de terceiros em sua conta corrente.

Expôs que no dia 7 de maio de 2002, por um equívoco da CEF,
foi descontado em sua conta corrente um cheque de terceiro no
valor de R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais), acarretando,
no dia 24 de maio de 2002, a devolução de um cheque seu no valor
de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) e a cobrança de taxas no
valor de R$ 19,00 (dezenove reais) e, ainda, a impossibilidade de
sacar a quantia de R$ 10,00 (dez reais), em face da insuficiência
de fundos causada pelo desconto indevido do cheque de terceiro,
causando-lhe transtorno de ordem moral consistente no bloqueio
indevido de seu cartão magnético, impossibilitando-o de honrar
vários compromissos.

A sentença julgou procedente o pedido formulado, condenan-
do a Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação
por danos morais, e honorários advocatícios fixados em 10% so-
bre o valor da condenação, fundamentando-se no equívoco do fun-
cionário da CEF que ocasionou, em efeito cascata, a devolução
de dois cheques emitidos pelo correntista e também na “incapaci-
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dade operacional da suplicada de fazer instantâneos estornos do
lançamento indevido e das taxas irregularmente cobradas” (fls. 57).

Apela a Caixa Econômica Federal, sustentando que o valor
correspondente ao cheque de terceiro foi restituído à conta do ape-
lado 48 horas após o desconto indevido e antes de qualquer solici-
tação do correntista. Com relação às taxas geradas pela compen-
sação indevida, alega que o apelado foi avisado que, por motivos
operacionais, tais valores não têm compensação imediata, sendo
restituídos apenas ao final do mês, o que de fato aconteceu.

Alega que mesmo tendo conhecimento dos fatos, o apelado
continuou emitindo cheques em valor superior ao saldo em conta,
restando caracterizada sua irresponsabilidade e uma conduta ines-
crupulosa perante a instituição bancária.

Com relação à impossibilidade do saque de R$ 10,00 (dez
reais), salienta que havia um saldo de R$ 946,00 (novecentos e
quarenta e seis reais) na conta do apelado que, no entanto, não
estava disponível para saque na ocasião.

Enfatiza que o apelado utiliza-se de um incidente que está de
acordo com a praxe bancária para obter uma indevida indenização
por danos morais como prêmio para a sua má administração fi-
nanceira, requerendo, ao final, a reforma da sentença com a ex-
clusão da condenação em face da culpa exclusiva do correntista
ou a redução do valor da indenização.

Contra-razões apresentadas (fls. 80/82).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA (Relator):

Discute-se nos autos se a devolução indevida de cheque e a
impossibilidade momentânea de saque em conta corrente confi-
guram dano moral passível de indenização.

No tocante à conceituação do dano moral, Rui Stoco, citando
outros autores de igual escol, salienta que, “nessa esteira, Jorge
Bustamante Alsina: ‘Pode-se definir o dano moral como a lesão
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aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquie-
tação espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda
classe de padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária’
(Teoria General de la Responsabilidad Civil, Ed. Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 8ª ed., 1993, p. 234). Ou, no enfoque de Eduardo
Zanoni, denomina-se dano moral o menoscabo ou lesão a interes-
ses não patrimoniais provocado por evento danoso, vale dizer, pelo
ato antijurídico (El daño em la responsabilidad civil, Astrea, Bue-
nos Aires, 2ª ed., 1993, p. 287)”. (Responsabilidade Civil e Sua
Interpretação Jurisprudencial, ed. Revista dos Tribunais, 4ª edi-
ção, 1999, pág. 674).

Ainda com relação ao dano moral, leciona Antônio Jeová San-
tos que “o dano moral ultrapassa aquele dado puro e simples do
afetivo, dos sentimentos, projetando seus efeitos para outras á-
reas da personalidade, como a capacidade de querer, sentir e de
entender. (...). Quando o ato afeta ou compromete o desenvolvi-
mento de qualquer destas capacidades de um modo negativo ou
prejudicial, configurado estará o dano moral”. (Dano Moral Indeni-
zável, Ed. Lejus, 1999, pág. 100).

De acordo com os autos, a CEF providenciou a devolução do
dinheiro 48 horas após o desconto indevido do cheque de terceiro
na conta do apelado, alertando o correntista que as taxas cobra-
das pelo desconto indevido seriam ressarcidas apenas no final do
mês, em virtude dos procedimentos contábeis do banco.

No entanto, mesmo ciente deste fato, o apelado, no dia 24 de
maio de 2002, emitiu um cheque de R$ 150,00 (cento e cinqüenta
reais), que foi devolvido não por estar com saldo insuficiente devi-
do às taxas indevidamente pagas em virtude do desconto do che-
que de terceiro em sua conta, mas sim em face da existência do
débito do correntista com o cheque especial superior ao limite ga-
rantido pelo crédito rotativo.

Ainda que a CEF já tivesse providenciado o estorno dos valo-
res correspondentes às taxas indevidamente descontadas, o che-
que não teria cobertura financeira suficiente porque o correntista
ultrapassaria o limite de cobertura do crédito rotativo. Dessa for-
ma, observa-se que o apelado tinha plena consciência da insufi-
ciência de fundos quando emitiu o cheque (fls. 32).
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Ao receber da CEF as informações a respeito de suas finan-
ças, cabia ao apelado diligenciar no sentido de verificar sua real
situação, ainda mais em se tratando de pessoa culta e esclareci-
da. Não vislumbro, no caso, o constrangimento passível de indeni-
zação por danos morais pela devolução do cheque de R$ 150,00,
porque tal fato somente pode ser imputado ao apelado.

Com relação à indisponibilidade do saque, melhor sorte não
assiste ao apelado. Sustenta ele que, no dia do saque (4 de junho
de 2002), o extrato bancário indicava a existência de saldo disponí-
vel para o correntista no valor de R$ 946,01 (novecentos e quaren-
ta e seis reais e um centavo), às 12:51:13 (doze horas, cinqüenta
e um minutos e treze segundos), e, no entanto, não pôde efetuar o
saque de R$ 10,00 (dez reais) às 14:42:04 (catorze horas, qua-
renta e dois minutos e quatro segundos) do mesmo dia.

A CEF incorreu em equívoco ao indicar no extrato bancário
como disponível um saldo que ainda estava sendo contabilizado
como crédito na conta do apelado, causando-lhe o mero incômo-
do de aguardar o dia seguinte para efetuar o saque, insuficiente
para caracterizar o dano moral passível de indenização. O saldo
foi disponibilizado no dia seguinte, o saque era de pouca monta
(dez reais) e da impossibilidade momentânea do saque não de-
correram fatos danosos, como a não realização de uma compra
ou a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

A devolução do cheque pela instituição bancária gera dano
moral apenas quando é indevida e a impossibilidade de saque pelo
correntista, sem outras conseqüências além de um mero aborre-
cimento, não gera direito à indenização por dano moral.

É necessário que a violação tenha causado agressão à auto-
estima e a valores subjetivos individuais, independentemente de
prova objetiva do constrangimento ou do abalo à honra e à reputa-
ção da pessoa, o que não ocorre no caso presente.

Com essas considerações, dou provimento à apelação da CEF,
invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 325.842-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO
DE OLIVEIRA LIMA

Apelantes: JOSÉ DINIZ MACHADO E OUTRA
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Advogados: DRS. JOSÉ JASSON ROCHA TENÓRIO (APTES.)

E PAULO ELTON VASCONCELOS ALVES E OU-
TROS (APDA.)

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. SFH. APE-
LAÇÃO. DECRETO-LEI 70/66. CONSTITUCIONA-
LIDADE. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. REVISÃO DO CONTRATO. PE-
DIDO DIFUSO. INADMISSIBILIDADE. COMPEN-
SAÇÃO. CRÉDITOS ILÍQUIDOS. IMPOSSIBILIDA-
DE. DAÇÃO EM PAGAMENTO. NECESSIDADE
DA ACEITAÇÃO DO CREDOR. APELAÇÃO
IMPROVIDA.
- A constitucionalidade da execução extrajudicial,
nos termos do DL 70/66, é assunto superado, já
vencido em face de pronunciamento do Supre-
mo Tribunal Federal.
- Não se conhece de pedido de revisão de con-
trato, feito de forma difusa, onde a inicial pede a
revisão das cláusulas abusivas sem dizer quais
são e porque o são.
- Caso em que o mutuário, devendo mais de 20
prestações, deseja quitá-las, ora com indeniza-
ção que exige contra a CEF em ação judicial, ora
com indenização que está a cobrar, também em
juízo, de companhia de seguro. A compensação
não é possível porque os créditos recíprocos não
são vencidos e líquidos. Quanto à transferência
dos créditos contra terceiros, se constituindo em
genuína dação em pagamento, dependeria da
aceitação do credor, no caso, inexistente.
- Apelação improvida.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que fi-
guram como partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e das notas
taquigráficas, que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 9 de dezembro de 2003 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLI-
VEIRA LIMA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBER-
TO DE OLIVEIRA LIMA:

Trata-se de apelação manejada pelos autores José Diniz Ma-
chado e Roberta Amaral Costa de Melo, irresignados com a sen-
tença que julgou improcedente ação que propuseram contra a Caixa
Econômica Federal, através da qual diziam pretender a revisão do
contrato de financiamento para a exclusão das cláusulas abusi-
vas.

 Na inicial, a toda evidência obscura, os autores descrevem o
débito que têm contra a CEF e seu desejo de quitá-lo com valores
que a segunda apelante estaria para receber como indenização
de danos que lhe foram causados pela CEF e como resultado de
seguro de vida de seu primeiro marido. Verberam contra a intransi-
gência da apelada que se nega a renegociar a dívida e, no disposi-
tivo da peça pórtico, fazem múltiplos pedidos cautelares, esque-
cendo-se do principal, onde postulam, apenas, a procedência do
pedido (?) e a revisão do contrato para a extirpação das cláusulas
abusivas.

Como tema principal da exordial, os autores elegem a preten-
sa inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 70/66, tudo com o obje-
tivo de interditar à CEF o uso da execução extrajudicial de seu
crédito.

A sentença indeferiu o pedido depois de constatar, através de
perícia, o absoluto respeito ao contrato nos reajustes praticados
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pela ré, bem assim o largo inadimplemento dos autores, ora ape-
lantes, que persistia, à época da sentença, já por dois anos. De-
mais disso, a sentença realça que a constitucionalidade do DL 70/
66 é matéria resolvida pelo Supremo Tribunal Federal.

Irresignados, os autores apelam, voltando aos mesmos as-
suntos de que se ocuparam na inicial.

É, em epítome, o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBER-
TO DE OLIVEIRA LIMA (Relator):

Registre-se, de logo, a deficiência da petição inicial que, ape-
sar do nome e de sua função dentro do processo, quase não pe-
diu, salvo no concernente à proteção cautelar. De fato, a inicial
preocupa-se com a manutenção da posse dos apelantes no imó-
vel financiado e com a manutenção de seus respectivos nomes
longe dos cadastros de inadimplentes, preocupando-se, mais, com
a proibição da CEF de se utilizar do remédio da execução extraju-
dicial de seu crédito. Como se vê, todos estes itens referem-se à
proteção cautelar.

No concernente ao mérito, a inicial se limita a pedir a revisão
judicial do contrato para afastar as cláusulas abusivas e ilegais.
Quais são elas, a exordial se esqueceu de mencionar. Quando
muito, em função da leitura do todo da inicial, pode-se admitir que
os apelantes entendem abusivo o contrato ao não admitir o rene-
gociamento compulsório (???) de prestações impagas, a redução
de seus valores quando o mutuário apresentar deficiência finan-
ceira, ou outras formas de pagamento, tais como a compensação
e a dação em pagamento de créditos contra terceiros. É que os
apelantes desejam quitar seus débitos com duas indenizações que
estariam em vias de receber. A primeira, da própria Caixa, e a se-
gunda, de companhia de seguros.

Duas observações, neste passo, se impõem: a) o contrato
dos apelantes não é regido pelo PES-CP ou pelo PCR, ou seja, os
autores apelantes não tiveram o valor das prestações definido em
função de seus ganhos; b) a inicial, apesar de postular a revisão
do contrato, o fez em aberto, não especificando suas pretensões,
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sem se referir a qualquer cláusula e sem explicitar os fundamen-
tos que as tornariam inválidas. Seus reclamos são periféricos e
difusos. Fala-se em contrato de adesão, em desrespeito ao Códi-
go de Defesa do Consumidor, em favorecimento do hipersuficien-
te. Mas não se discute qualquer cláusula ou condição contratual
reputada ilegítima.

O Juiz que conduziu o processo no primeiro grau de jurisdi-
ção, por excesso de zelo, fez produzir prova pericial que, ao fim,
atestou a correta execução do contrato e a definição ajustada dos
valores das prestações.

O ponto mais destacado da postulação é o ataque que os ape-
lantes fazem ao DL 70/66. Mas aqui não há o que se alterar na
decisão guerreada. Dito diploma teve sua constitucionalidade re-
conhecida pela Suprema Corte e basta.

A falta de explicitação das pretensas cláusulas abusivas des-
qualifica a exordial como tal, impedindo-lhe a apreciação neste
particular.

Ao fim e ao cabo, resta o exame da pretensão dos apelantes
de suspender a exigibilidade de seus débitos em face dos créditos
que asseveram ter, decorrentes de indenizações a serem recebi-
das.

Penso que a pretensão não se sustenta. De compensação
não se pode falar, posto que os créditos recíprocos não são venci-
dos e líquidos. Enquanto o da CEF se acha aparelhado, com exe-
cução em andamento, aquele mencionado pelos apelantes, sobre
não ter comprovação nos autos, não é líquido.

Por maior razão, a tanto não se prestam os pretensos crédi-
tos contra companhia de seguros. Aqui, trata-se de créditos con-
testados, objeto de ação judicial ainda em andamento e, principal-
mente, de crédito contra terceiro. Somente o instituto da dação em
pagamento permitiria aos apelantes se liberarem contra a transfe-
rência destes créditos. Ocorre que a dação em pagamento é for-
ma negociada de extinção das obrigações, dependendo, portanto,
da aceitação do credor que não está obrigado a receber coisa di-
versa da efetivamente devida. Daí porque é correta a sentença
que rejeitou a postulação.
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Em face do exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 328.498-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO
DE OLIVEIRA LIMA

Relator p/ Acórdão:  DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
CAVALCANTI

Apelante: FAZENDA NACIONAL
Apelada:         USINA TAQUARA LTDA.
Advs./Procs.: DRS. ANTONIO FERNANDO MENEZES BATISTA

DA COSTA E OUTROS (APDA.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
IPI. USINA QUE PRODUZ AÇÚCAR E ÁLCOOL.
PRETENSÃO DE CREDITAMENTO DE VALO-
RES DO IPI. PROVA PERICIAL REQUESTADA,
COM CUNHO DE ESSENCIALIDADE, POR AM-
BAS AS PARTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
SENTENÇA QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA
A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NULIDADE ABSO-
LUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGU-
RAÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRA-
ÇÃO DO CRÉDITO E, POIS, DO DIREITO DE
CREDITAR. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DOS
QUANTITATIVOS DA PRODUÇÃO E DOS
INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DAS
NOTAS FISCAIS. CREDITAMENTO FUNDADO
EM DADOS INFORMADOS UNILATERALMENTE
PELA USINA. OBSTRUÇÃO DO DIREITO DE
CONFERÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MÁCU-
LA AO ART. 5 O, LV, DA CF/88. COMPENSAÇÃO
PELA VIA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IM-
POSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE AO ART.
170-A, DO CTN. DECISÃO DO SUPERIOR TRI-
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BUNAL DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO DOS DCCS –
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE COM-
PENSAÇÃO E DE QUALQUER OUTRO DOCU-
MENTO DE COMPENSAÇÃO.
- A prova pericial apresenta-se indispensável, no
caso concreto, à medida que apenas por meio
dela se demonstrará a existência do próprio cré-
dito alegado e, pois, do direito de creditar.
- Fica caracterizado cerceamento de defesa,
quando o Magistrado, diante de expresso pedi-
do – formulado com eloqüência por ambas as
partes da relação processual – de produção de
prova pericial, para fins de elucidação acerca da
própria existência do direito vindicado – segun-
do reconhecido por autor e réu –, deixa de
apreciá-lo, prolatando sentença sob o fundamen-
to de que se estaria diante de matéria de direito
e de que as provas coligidas aos autos seriam
suficientes à comprovação do crédito.
- A perícia é mecanismo probatório que permiti-
rá o conhecimento de questões nodais ao desfe-
cho da lide e que não foram reveladas ainda  nes-
tes autos, com prejuízo para a identificação do
direito reivindicado. De fato, não foram sequer
informadas as quantidades dos produtos e dos
insumos (toneladas de açúcar, litros de álcool,
número de embalagens). Ademais, os valores
apresentados pela usina-autora como devidos se
sustentaram em dados unilaterais, por ela mes-
ma indicados, com respaldo em seus próprios
livros, na sua escrita contábil apenas. O feito não
está instruído com notas fiscais comprobatórias
dos montantes postulados. Ademais, importa
destacar que, consoante se observa dos autos,
os DCC’s – Documentos Comprobatórios de
Compensação estão sendo liberados sem que
seja garantido o direito à Fazenda Nacional, no
procedimento administrativo, de examinar as
planilhas, com inequívoca violação ao art. 5 o, LV,
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da CF/88. Nessa direção, observe-se o que res-
tou postulado à fl. 698: “vem o Autor reiterar os
pedidos anteriores, REQUERENDO que seja de-
terminada a expedição imediata dos DCC’s, na
forma requerida nas fls. 610 a 656, com fulcro na
planilha de fls. 607 a 609, todos peças integran-
tes deste respectivo processo que cabe ser dis-
cutido somente na via judicial e não administra-
tivamente, vez que este não se trata de processo
administrativo, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, para que mais nenhum artifício venha a
ser utilizado no descumprimento das antecipa-
ções de tutela confirmadas na sentença, até o
presente momento descumpridas”. Em
16.08.2002, após ter prolatado a sentença, o MM.
Juiz Federal  a quo deferiu “o requerimento for-
mulado para que a ré, através da Delegacia da
Receita Federal em Alagoas, admita a compen-
sação requerida pela autora e constante dos do-
cumentos colacionados, expedindo, incontinenti,
o documento previsto no artigo 15, § 5º, da Ins-
trução Normativa nº 21/97, sem a indicação de
elementos estranhos ao discriminado no docu-
mento de autorização do crédito tributário, res-
salvada a fiscalização da ré sobre os valores
apropriados pela autora, mas preservando à re-
querente a plena utilização dos créditos transfe-
ridos, inclusive determinando que a autoridade
fazendária proceda ao lançamento e efetivação,
no sistema SIAFI, das compensações alusivas
aos DCC’s expedidos em decorrência da ação
ordinária 99.0008475-6” (fls. 700/702). Nessa de-
cisão, inclusive, diz-se que os valores foram
amplamente discutidos no processo de conhe-
cimento, com sentença proferida. Ocorre que tal
discussão, em verdade, inexistiu. Não se diga,
pois, que a Fazenda Pública não discordou dos
valores pretendidos, porquanto a expedição dos
documentos de compensação pelos montantes
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requeridos pela usina decorreu de determinação
judicial, não tendo sido aberto espaço, nem dada
oportunidade, para os questionamentos neces-
sários acerca dos quantitativos envolvidos.
- Caracterizada ofensa às normas de contabili-
dade. De fato, a Resolução nº 750/93, do Conse-
lho Federal de Contabilidade, dispõe que são
princípios fundamentais da contabilidade: o da
entidade, o da continuidade, o da oportunidade,
o do registro pelo valor original, o da atualização
monetária, o da competência e o da prudência
(art. 3 o). Desses preceitos nucleares, merece su-
blinho o princípio da oportunidade, que se refe-
re, “simultaneamente, à tempestividade e à inte-
gridade do registro do patrimônio e das suas
mutações, determinando que este seja feito de
imediato e com a extensão correta, independen-
temente das causas que as originaram” (art. 6 o).
Essa disposição não restou atendida, à medida
que a usina não escriturou o crédito vindicado
no tempo apropriado, conforme documentos
coligidos.
- “É vedada a compensação mediante o aprovei-
tamento de tributo, objeto de contestação judi-
cial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial” (art. 170-
A, do CTN, acrescentado pela LC nº 104/2001).
- “Não se vislumbra presente o direito líquido e
certo à tutela antecipada pleiteada, a fim de pos-
sibilitar a compensação almejada. Ao contrá-
rio, tem-se por correto o seu indeferimento, vis-
to que o art. 170, do CTN, estabelece certas con-
dições à compensação de tributos, as quais não
se acham presentes no caso em apreço. A certe-
za e a liquidez dos créditos são requisitos indis-
pensáveis para a compensação autorizada por
lei, segundo o texto legal referenciado.
- Créditos que não se apresentam lí quidos, por-
que dependem, tão-somente, de valores de c onhe-
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cimento da parte autora, não sendo possível afe-
rir sua correção em sede liminar ou em anteci-
pação da tutela.
- Pacificada a jurisprudência das 1ª e 2ª Turmas
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que o instituto da compensação, via liminar em
mandado de segurança ou em ação cautelar, ou
em qualquer tipo de provimento que antecipe a
tutela da ação, não é permitido.” Trata-se de pro-
nunciamento do Superior Tribunal de Justiça,
nos autos do AGRESP nº 495.012/AL, nos termos
do qual se manteve a decisão proferida pelo Mi-
nistro José Delgado, que dava provimento ao
recurso especial interposto contra o acórdão la-
vrado nos autos do AGTR nº 27062/AL, em sede
do qual se rejeitou pedido de reforma da deci-
são que concedeu tutela antecipada para que a
usina autora-agravada procedesse à compensa-
ção de créditos tributários relativos ao IPI. Mere-
cedor de registro o fato de que mesmo após pu-
blicado o acórdão do referido AGRESP, que re-
vogava as tutelas antecipadas deferidas, foi con-
cedida ordem judicial em favor da autora, deter-
minando-se fosse oficiado à Receita Federal com
vistas ao cumprimento do comando sentencial
que manteve os provimentos antecipatórios,
então já suprimidos.
- Pela declaração de nulidade absoluta da sen-
tença, determinando que seja reaberta a instru-
ção do processo, para a apuração da eventual
existência de crédito, bem como pela revogação
da tutela antecipada, ordenando que sejam cas-
sados os DCC’s e qualquer outro documento de
compensação para terceiros ou para a própria
empresa autora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes
as acima especificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Re-
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gional Federal da 5a Região, por maioria, vencido o eminente De-
sembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima (Relator),
decretar a nulidade do processo a partir da instrução e, por unani-
midade, revogar a antecipação de tutela, cassando os DCC’s já
expedidos, nos termos do voto condutor e notas taquigráficas cons-
tantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 6 de abril de 2004 (data do julgamento).

JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator para o acórdão

VOTO - VISTA (PRELIMINAR)

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI:

Cuida-se de apelação e remessa oficial face à sentença de
fls. 671/692, que julgou procedente em parte “a ação para o fim de
assegurar à autora o direito a utilizar os créditos do IPI relativos à
sua produção decorrente de aquisição de matéria-prima, embala-
gem e materiais intermediários, nos termos do pedido, de acordo
com a legislação indicada, sob a forma de compensação, vale
dizer a Instrução Normativa SRF nº 21/97, complementada pela
Instrução Normativa SRF 37/97, consolidada pelo texto da IN SRF
73/97, sem embargo de a receita federal poder fiscalizar a correta
utilização desses créditos quanto ao aspecto material, uma vez
que certificado e, portanto, declarado, o direito a utilização almeja-
da e acima deferida”.

Mantida, naquela sentença, outrossim, a antecipação de tute-
la proferida e confirmada pelo TRF/5a Região, de acordo com os
critérios estabelecidos para fins de expedição de DCC’s.

Em suas razões de apelação, a União suscitou (fl. 750) a pre-
liminar de nulidade por cerceamento de defesa, argüindo a viola-
ção do princípio constitucional do devido processo legal, sustenta-
do nas garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou
que existiria fundada dúvida “não só sobre aquilo que se pediu,
certo e determinantemente, mas também sobre o direito ao credi-
tamento em si”. Alegou, ademais, carência de ação por ilegitimida-
de ativa ad causam e prescrição qüinqüenal. Ingressou, ato contí-
nuo, no mérito da demanda.

Após voto proferido pelo MD. Desembargador Federal Relator,
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pedi vista dos autos.

Procede a insurgência do ente público, quando defende a nu-
lidade absoluta da sentença por ocorrência de cerceamento de
defesa.

Desde a contestação (fls. 293/304), a parte ré se reporta à
inexistência de prova do crédito que a autora alega possuir e que
resultaria na configuração do seu direito à compensação, confor-
me postulado. Intimado a especificar as provas que pretenderia
produzir, o ente público pugnou fosse deferida prova pericial con-
tábil, “para, sendo o caso, ser apurado o suposto crédito que a
autora arroga possuir” (fl. 323). Mais tarde, diante da determinação
inserta na decisão de fls. 658/661 (item 16: “... voltem-me conclu-
sos para sentenciar”), a Fazenda Nacional expressamente regis-
trou: “há a imperiosa necessidade de realização de perícia contá-
bil, cuja finalidade é a de apurar supostos créditos. Esta situação
fática, como é evidente, conflita com a pretensão de julgamento
antecipado da lide. A dilação probatória é medida que é imposta
pela própria natureza da causa” (fl. 669).

Contudo, é da própria autora a afirmação seguinte, constante
da petição inicial, à fl. 26 (com negritos e grifos que não estão no
original):

Vale frisar que no curso da ação  as provas ade-
quadas – por exemplo a pericial  – poderão dimen-
sionar o quantum indevido, bem como o direito
pretendido, dando-lhe a liquidez necessária  para
ser deferido o montante do pedido de compensa-
ção.

Ainda em sede de peça vestibular, requereu a parte autora  “a
produção de todas as provas em direito admitidas, especialmen-
te documental e pericial  (...)” (fl. 34, com negritos nossos). De
igual modo, afirmou, à fl. 532, que “(...), sem o prejuízo da realiza-
ção de perícia , uma vez que Embargada insiste em afirmar a ine-
xistência dos respectivos créditos de IPI, posto que somente atra-
vés da mesma, poderá vir a ser comprovada ” (aqui em negrito).
Finalmente, não se pode olvidar o pleito formulado pela autora na
petição de fl. 563, nos seguintes termos (em maiúsculas e negrito
para ressaltar): “PARA QUE NÃO RESTE QUALQUER DÚVIDA
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EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DO CASO EM TELA, ADEMAIS
POR JÁ TEREM HAVIDO AS ANTECIPAÇÕES PRETENDIDAS
(...), REQUER A AUTORA SEJA DEFERIDA A PRODUÇÃO DE
COMPETENTE PROVA PERICIAL PARA QUE POSSAM SER
CONFIRMADOS OS VALORES APONTADOS DURANTE O
CURSO PROCESSUAL, O QUE JÁ FOI INCLUSIVE REQUE-
RIDO ESPECIALMENTE QUANDO DA INICIAL ”.

Em sua sentença, a despeito dos pleitos de ambas as par-
tes, no sentido da realização de prova pericial , o Magistrado a
quo entendeu que não haveria necessidade de produção de pro-
vas, “uma vez que a sentença depende da análise de matéria de
direito e que a documentação colacionada pela parte autora, vale
dizer, o registro de apuração do IPI e o formulário do pedido de
ressarcimento, demonstram o crédito almejado pela parte autora”
(fl. 676).

Tal assertiva não é correta. Houve efetivamente cerceamento
de defesa, de modo que a sentença merece ser declarada nula.

Os documentos coligidos pela parte autora não são suficien-
tes a comprovar o crédito almejado. In casu, a prova pericial apre-
senta-se indispensável, à medida que apenas por meio dela se
demonstrará a existência do próprio crédito alegado. A perícia se
mostra necessária, destarte, não para fins propriamente de defini-
ção do quantum, mas com vistas à identificação da existência
mesmo do direito ao creditamento. E assim é de acordo com a
compreensão de ambas as partes da relação processual, conso-
ante anteriormente realçado.

Os valores apresentados pela usina-autora como devidos se
sustentaram em dados unilaterais, por ela mesma indicados, com
respaldo em seus próprios livros, na sua escrita contábil apenas.
O feito não está instruído com notas fiscais comprobatórias dos
montantes postulados. Ressalte-se que a perícia é mecanismo
probatório que permitirá o conhecimento de questões nodais ao
desfecho da lide e que não foram reveladas ainda nestes autos,
com prejuízo para a identificação do direito reivindicado. De fato,
não foram sequer informadas as quantidades dos produtos e dos
insumos (toneladas de açúcar, litros de álcool, número de embala-
gens).
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Ademais, importa destacar que, consoante se observa dos
autos, as DCC’s estão sendo liberadas sem que seja garantido o
direito à Fazenda Nacional, no procedimento administrativo, de
examinar as planilhas. Nessa direção, observe-se o que restou
postulado à fl. 698: “vem o Autor reiterar os pedidos anteriores,
REQUERENDO que seja determinada a expedição imediata dos
DCC’s, na forma requerida nas fls. 610 a 656, com fulcro na plani-
lha de fls. 607 a 609, todos peças integrantes deste respectivo
processo que cabe ser discutido somente na via judicial e não
administrativamente , vez que este não se trata de processo ad-
ministrativo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que mais
nenhum artifício venha a ser utilizado no descumprimento das an-
tecipações de tutela confirmadas na sentença, até o presente
momento descumpridas”. Em 16.08.2002, após ter prolatado a
sentença, o MM. Juiz Federal a quo deferiu “o requerimento formu-
lado para que a ré, através da Delegacia da Receita Federal em
Alagoas, admita a compensação requerida pela autora e constan-
te dos documentos colacionados, expedindo, incontinenti, o docu-
mento previsto no artigo 15, § 5o, da Instrução Normativa nº 21/97,
sem a indicação de elementos estranhos ao discriminado no do-
cumento de autorização do crédito tributário, ressalvada a fiscali-
zação da ré sobre os valores apropriados pela autora, mas pre-
servando à requerente a plena utilização dos créditos transferidos,
inclusive determinando que a autoridade fazendária proceda ao
lançamento e efetivação, no sistema SIAFI, das compensações
alusivas aos DCC’s expedidos em decorrência da ação ordinária
99.0008475-6” (fls. 700/702). Nessa decisão, inclusive, se diz,
como já dantes realçado, que os valores foram amplamente dis-
cutidos no processo de conhecimento  “com sentença proferi-
da por este julgador”. Ocorre que tal discussão, em verdade, ine-
xistiu. Por conseguinte, mostra-se patente a violação ao art. 5o, LV,
da Constituição Federal de 1988. Não se diga, pois, que a Fazen-
da Pública não questionou os valores pretendidos, porquanto a ex-
pedição dos documentos de compensação pelos montantes pos-
tulados pela usina decorreu de determinação judicial, não tendo
sido aberto espaço, nem dada oportunidade, para os questiona-
mentos necessários acerca dos quantitativos envolvidos pela de-
manda.
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É de se dizer que a declaração de nulidade da sentença, a
partir do reconhecimento da utilidade e da imprescindibilidade de
realização da perícia e da ocorrência de cerceamento de defesa,
em vista do seu não deferimento, se mostra favorável, sobretudo,
para a parte autora, tendo em conta que o seu direito não está
sendo fulminado, estando aberta, de outro lado, a oportunidade de
plena demonstração do reclamo. Caso contrário, a dizer, não sen-
do reconhecido o cerceio, apenas seria possível concluir que a
autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a despeito
do que a ela incumbe, nos termos da legislação processual, ex vi
do art. 333, do CPC.

Em síntese, fica caracterizado cerceamento de defesa, quan-
do o Magistrado, diante de expresso pedido – formulado com elo-
qüência por ambas as partes da relação processual – de produ-
ção de prova pericial, para fins de elucidação acerca da própria
existência do direito vindicado – segundo reconhecido por autor e
réu –, deixa de apreciá-lo, prolatando sentença sob o fundamento
de que se estaria diante de matéria de direito e de que as provas
coligidas aos autos seriam suficientes à comprovação do crédito.
Nesse sentido, observem-se os seguintes precedentes jurispru-
denciais:

Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIÃO
Classe: AC - Apelação Cível – 230150
Processo: 200005000474012 UF: PE Órgão Julga-
dor: Segunda Turma Data da decisão: 20/08/2002
Documento: TRF 500068576 Fonte DJ - Data:23/
05/2003 - Página: 764 Relator(a) Desembargador
Federal Petrucio Ferreira
Decisão
UNÂNIME
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
1 - VISAM OS PRESENTES EMBARGOS DO DE-
VEDOR AO RECONHECIMENTO DE EXCESSO
DE EXECUÇÃO, EM VIRTUDE DA INDEVIDA
APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORRE-
ÇÃO MONETÁRIA.
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2 - O EMBARGANTE, NA PETIÇÃO INICIAL, PUG-
NOU EXPRESSAMENTE PELA PRODUÇÃO DE
PERÍCIA CONTÁBIL (FLS. 12), REITEROU TAL
PEDIDO NA RÉPLICA (FLS. 113), TENDO TAM-
BÉM O MINISTÉRIO PÚBLICO OPINADO PELA
REALIZAÇÃO DA PERÍCIA REQUERIDA (FLS.
115V).
3 - OCORRE QUE, EMBORA A MATÉRIA RECLA-
ME A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, O MM. JUIZ
PROLATOU A SENTENÇA SEM SE MANIFESTAR,
EM MOMENTO ALGUM, ACERCA DA PERÍCIA
INSISTENTEMENTE PUGNADA, DONDE AVUL-
TA O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A IMPOR A NULIDADE DA SENTENÇA HOSTILI-
ZADA.
4 - PRELIMINAR ACOLHIDA.
5 - APELAÇÃO PROVIDA, ACOLHENDO A PRE-
LIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.

Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIÃO Classe: AC
- APELAÇÃO CÍVEL - 1588 Processo: 8905017304
UF: PE Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA Data
da decisão: 12/12/1989 Documento: TRF500007375
Fonte DOE DATA:13/03/1990 PÁGINA: Relator(a)
JUIZ JOSÉ DELGADO
Decisão
UNÂNIME
Ementa
PROCESSUAL  CIVIL.  CERCEAMENTO DE DE-
FESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA REQUERIDA. PRO-
VA NECESSÁRIA.
1 -  O  JUIZ SÓ PODE CONHECER DIRETAMEN-
TE DO PEDIDO QUANDO A QUESTÃO DE  MÉ-
RITO  FOR  UNICAMENTE  DE  DIREITO, OU,
SENDO DE DIREITO E DE FATO,  NÃO HOUVER
NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVA EM AU-
DIÊNCIA, SOB PENA DE PRATICAR CERCEA-



167

MENTO DE DEFESA.
2 - EM  LITÍGIO  SOBRE  ÁREA  DE  TERRA  OCU-
PADA,  ONDE  SE DISCUTE EXTRAPOLAÇÃO
DOS LIMITES, A PERÍCIA REQUERIDA PELO
RÉU HÁ DE SER REALIZADA.
3 - O ARTIGO 330, I, DO CPC, EXIGE INTERPRE-
TAÇÃO CAUTELOSA DO JUIZ, PARA  QUE  NÃO
PREJUDIQUE O DIREITO DE UMA DAS PARTES
DE TER A SUA PROVA  DEPOSITADA  E EXAMI-
NADA E, TAMBÉM, NÃO ACARRETAR NULIDA-
DE DA SENTENÇA.
4 -  A  AMPLITUDE DA PROVA DEVE SER RES-
PEITADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCES-
SUAL,  POIS  SOMENTE  POR  MEIO  DELA  É
QUE  SE ENCONTRA A VERDADE.
5 - SENTENÇA ANULADA.

Ademais, não se me apresentam juridicamente acertadas –
diante do comando do art. 170-A, do CTN: “É vedada a compensa-
ção mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da res-
pectiva decisão judicial” –, e muito menos prudentes – apresen-
tam-se mesmo teratológicas –, as antecipações de tutela deferi-
das em série no curso do processo, sem que houvesse qualquer
dado probatório, demonstrativo dos valores a creditar e a compen-
sar, mesmo porque a natureza da medida pretendida e a sua im-
plementação não poderiam prescindir da verificação da certeza e
da liquidez do crédito. Nesse sentido, inclusive, teve oportunidade
de se manifestar o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Re-
curso Especial nº 495.012/AL.

Antes de trazer à baila o precedente referido, traço um peque-
no escorço da demanda, de modo a localizar temporalmente as
principais decisões proferidas em seu bojo. Tutela antecipada foi,
inicialmente, concedida nestes autos – às fls. 78/84 –, em
27.10.1999. Dessa decisão, foi interposto agravo de instrumento
pela União (fls. 104/118). Nesta Corte Regional foi deferido, inicial-
mente, o pedido suspensivo, nos autos do AGTR 27062/AL , em
15.02.2000 (fls. 325/326). Posteriormente, entretanto, em
29.03.2000, restou reformada a decisão de suspensão (fls. 356/
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358). O AGTR 27062 não foi provido, a teor da decisão de fls. 397/
399A (17.10.2000).

Ao longo da lide, a parte autora formulou vários pedidos de
creditamento de valores que apontou como lhe sendo devidos. À
fl. 123, pugnou pelo reconhecimento do seu direito de crédito em
relação ao montante de R$ 5.461.239,60, o que foi deferido, em
sede de tutela antecipada às fls. 316/318 (em 11.02.2000). Reque-
reu, à fl. 374, pedido de crédito da importância de R$ 16.283.582,94,
tendo-lhe sido outorgado em decisum de fls. 390/392 (em
11.09.2000). À fl. 396, formulou o mesmo pleito em atenção ao
valor de R$ 14.770.537,70, o que também foi deferido às fls. 440/
442 (em 14.12.2000). Mais adiante, requestou o direito de creditar
o valor de R$ 15.330.450,88 (fl. 462), tendo sido antecipada nova
tutela, nos moldes da decisão de fls. 497/503 (29.08.2001). Dessa
concessão, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração
(fls. 506/513). Analisando-os, o MM. Juiz Federal Substituto, res-
pondendo pela 3a Vara/AL, anulou as decisões de fls. 78/84 e 497/
503, entendendo-as extra petita. Em pronunciamento seguinte,
contudo, anulou a decisão anulatória (fl. 542). A autora postulou,
então, fosse admitida a compensação requerida em processo ad-
ministrativo (nº 10410000297/00-72) apenas em relação à empre-
sa CYCOSA CYRO ACCIOLY COMÉRCIO LTDA., no montante de
R$ 285.479,74, com desconsideração de outros pedidos de com-
pensação de débitos de terceiros, no que obteve novo deferimento
(fls. 552/555), em 17.02.2002, no qual se autorizou, inclusive, a
incidência de correção monetária. Desse provimento judicial foi
interposto agravo de instrumento (fls. 574/585), que recebeu o nº
AGTR 42943/AL . O MD. Desembargador Federal Relator, em
19.06.2002, atribuiu ao agravo parcial efeito suspensivo, apenas
para sustar a inclusão dos juros de mora na apuração dos crédi-
tos da agravada (fls. 591/594). Em 22.10.2002, o agravo foi parci-
almente provido pela Turma Julgadora. Em peça de fls. 604/606,
foi pleiteada compensação no quantum correspondente a R$
14.437.996,23, deferido às fls. 660/661 (10.07.2002). Por fim, em
sentença datada de 02.08.2002, o MM. Juiz Federal da 3a Vara/AL
julgou procedente em parte o pedido. Em 16.08.2002, o Magistra-
do determinou à Delegacia da Receita Federal a admissão da com-
pensação requerida pela parte autora (fls. 700/702), asseverando
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que “a autora é titular de créditos tributários e tem direito à expedi-
ção dos Documentos de Compensação de Créditos – DCC’s, em
valores que foram amplamente discutidos no processo de
conhecimento  com sentença proferida por este julgador (...)” (com
negritos nossos). Em petição de fls. 836/840, a Usina Taquara re-
quereu que fosse determinado ao Secretário da Receita Federal
de Alagoas o cumprimento do provimento judicial. Em 21.07.2003,
o Juízo prolator da sentença determinou o seu cumprimento (fls.
842/843).

Ocorre que, em 21.07.2003, já havia – há mais de três meses
– decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra a deci-
são proferida no AGTR 27062 – ou seja, que revogou a antecipa-
ção de tutela –, nos seguintes moldes:

RESP 495012 Ministro(a) Min. JOSÉ DELGADO
Fonte  DJ DATA: 10/04/2003  Órgão Julgador Pri-
meira Turma
RECURSO ESPECIAL Nº 495.012 - AL (2003/
0016024-2)
RELATOR : MINISTRO JOSÉ DELGADO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR: MARIA CLÁUDIA GONDIM
CAMPELLO E OUTROS
RECORRIDA : USINA TAQUARA LTDA.
ADVOGADO: MARCOS JOSÉ SANTOS MEIRA
E OUTROS
DECISÃO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO PELA VIA DA AN-
TECIPAÇÃO DA TUTELA. ILIQUIDEZ DO CRÉDI-
TO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 212/STJ.
1. Debate desenvolvido no curso da presente ação
acerca da possibilidade de se compensar, através
de antecipação da tutela, tributos recolhidos indevi-
damente.
2. Não se vislumbra presente o direito líquido e cer-
to à tutela antecipada pleiteada, a fim de possibilitar
a compensação almejada. Ao contrário, tem-se por
correto o seu indeferimento, visto que o art. 170, do
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CTN, estabelece certas condições à compensação
de tributos, as quais não se acham presentes no
caso em apreço. A certeza e a liquidez dos créditos
são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referencia-
do.
3. Créditos que não se apresentam líquidos, porque
dependem, tão-somente, de valores de conhecimen-
to da parte autora, não sendo possível aferir sua
correção em sede liminar ou em antecipação da tu-
tela.
4. Pacificada a jurisprudência das 1ª e 2ª Turmas
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
instituto da compensação, via liminar em mandado
de segurança ou em ação cautelar, ou em qualquer
tipo de provimento que antecipe a tutela da ação,
não é permitido.
5. Aplicação da Súmula nº 212/STJ: “A compensa-
ção de créditos tributários não pode ser deferida por
medida liminar”.
6. Recurso provido (art. 557, § 1º, do CPC).
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fa-
zenda Nacional (art. 105, III, “a”, da CF/88) contra v.
Acórdão que entendeu ser possível a compensa-
ção, através de antecipação da tutela, de tributos
recolhidos indevidamente.
Alega-se violação a dispositivos legais e à Súmula
nº 212/STJ, no intuito de reformar a decisão impug-
nada. Relatados, decido.
O presente recurso merece prosperar, devendo o
venerando aresto ora atacado ser reformado pelos
fundamentos aqui desenvolvidos.
Não se vislumbra presente o direito líquido e certo à
tutela pleiteada, a fim de possibilitar a concessão da
compensação almejada. Ao contrário, entendo cor-
reto o seu indeferimento, visto que o art. 170, do
CTN, estabelece certas condições à compensação
de tributos, as quais não se acham presentes no
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caso em apreço. A certeza e a liquidez dos créditos
são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referencia-
do.
No presente caso, os créditos não são líquidos, por-
que dependem, tão-somente, de valores de conhe-
cimento da parte autora, não sendo possível aferir
sua correção em sede de tutela antecipada.
Ao que se depreende do exame do processado,
confundem-se os pedidos liminar (antecipação da
tutela) e definitivo, consistentes, ao meu pensar,
identicamente, em facultar o direito da compensa-
ção postulada. Há, portanto, insuficiência de elemen-
tos para a concessão da antecipação postulada.
De fato, o deferimento da liminar mostra-se com
caráter de satisfatividade, esgotando-se, assim, o
mérito da demanda e seu objeto não mais terá sen-
tido, posto que concedido na íntegra. É inegável a
certeza do crédito, diante da inconstitucionalidade
declarada pelo colendo STF, sendo, porém, ilíquido.
Ao mais, a compensação de tributos via liminar em
mandado de segurança ou em ação cautelar, ou,
ainda, em sede de antecipação da tutela, vem sen-
do desautorizada por este distinto Superior Tribunal
de Justiça, em inúmeros julgados, conforme se de-
preende das decisões a seguir registradas:
“TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILI-
DADE.
- A compensação prevista no art. 66 da Lei 8.383/91
não pode ser efetuada pelo contribuinte ao seu livre
arbítrio. Necessário se faz, para começar, o reco-
nhecimento, em definitivo, de seu crédito pelo ór-
gão fazendário competente ou pelo Poder Judiciá-
rio.
- Recurso improvido.” (REsp. nº 56.355-0-PR - STJ
- 1ª Turma - Rel. Min. César Rocha - DJU 20/02/95)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CAUTELAR E LI-
MINAR.
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I - Não é admissível, por meio de concessão de cau-
telar ou de liminar, assegurar-se a compensação de
créditos tributários. Precedentes.
II - Recurso especial conhecido e provido.” (REsp.
nº 92.722/CE, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro,
DJ de 19/05/97)
“TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUI-
ÇÃO PARA O FINSOCIAL, CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. LIMI-
NAR: DESCABIMENTO. LEI Nº 8.393/91, ART. 66.
I - Firmou-se a jurisprudência do STJ no sentido da
possibilidade de que podem ser compensados os
valores excedentes recolhidos a título de FINSOCI-
AL com os devidos a título de contribuição para a
COFINS.
II - A referida jurisprudência não admite a compen-
sação de parcelas relativas ao PIS com as atinen-
tes à COFINS, por serem contribuições de espé-
cies distintas, nem a concessão de liminar ou cau-
telar para o fim aludido.
III - Os juros moratórios, à taxa de 12% ao ano, são
devidos a partir do trânsito em julgado da decisão
que os concedeu (CTN, art. 167, parágrafo único).
IV - Recurso especial conhecido e parcialmente pro-
vido.” (REsp. nº 117.844-CE, Rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, DJ de 04/08/97)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO
CAUTELAR. LIMINAR. COMPENSAÇÃO DO FIN-
SOCIAL COM TRIBUTO DA MESMA NATUREZA.
DESCABIMENTO.
I - Não cabe postular no âmbito estreito da liminar,
em cautelar inominada, a compensação de crédi-
tos relativos ao FINSOCIAL com outros pertinentes
à COFINS.
II - In casu, ao pedir a concessão de liminar, com o
escopo de lhe assegurar o direito de proceder à com-
pensação de créditos de sua titularidade, de sorte a
extingui-los, formula o postulante pedido de feição
inquestionavelmente satisfativa, o que não se com-
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padece com o perfil técnico processual do provimen-
to cautelar.
III - Recurso desprovido. Decisão unânime.” (REsp.
nº 121.315/PR, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ
de 30/06/97)
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ-
RIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRA-
DORES E AUTÔNOMOS. COMPENSAÇÃO DOS
VALORES DEVIDOS NOS EXERCÍCIOS POSTE-
RIORES A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVI-
DENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SA-
LÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE ATRAVÉS DE AÇÃO
CAUTELAR. A ação cautelar só deve ser julgada
procedente se necessária para evitar dano iminen-
te, não sendo esse o caso quando o ato administra-
tivo que se quer impedir (o auto de infração) não
produz quaisquer efeitos até o julgamento da impug-
nação que pode ser oposta pelo contribuinte inde-
pendentemente de qualquer limitação, salvo a de
prazo (CTN, artigo 151, III). Recurso especial co-
nhecido e provido.” (REsp. nº 124.940/CE, Rel. Min.
Ari Pargendler, DJU 18/08/97)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUI-
ÇÃO SOCIAL. ADMINISTRADORES E AUTÔNO-
MOS. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR.
DESCABIMENTO.
1- A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por
lei, conforme art. 170 do CTN.
2 - Não é admissível, por meio de concessão de
liminar ou cautelar, assegurar-se a compensação
de créditos tributários. Precedentes.
3 - Recurso improvido.” (ROMS nº 7.947/SP, desta
relatoria, DJU de 17/11/97)
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR.
1. A via da liminar em medida cautelar não é a ade-
quada para se obter compensação de tributos, pelo
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caráter satisfativo que tem.
2. Não constitui ilegalidade, nem configura abuso de
poder, o ato do juiz que indefere liminar, em manda-
do de segurança impetrado para fins de compensar
tributos.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança in-
terposto antes da vigência da nova sistemática do
agravo a que se nega provimento.” (ROMS nº 7485/
SP, Reg. nº 96/0048707-3, deste Relator, DJU de
02/09/98)
“Não constitui ilegalidade, nem configura abuso de
poder, o ato do juiz que indefere liminar, em Manda-
do de Segurança impetrado com o objetivo de com-
pensar, no exercício financeiro de 1992, a quantia
indevidamente paga, a título de contribuição social,
no período da vacatio legis da Lei nº 7.889/88. O ato
atacado encontra respaldo no poder geral de caute-
la que a lei processual civil confere ao magistrado.”
(STJ, ROMS nº 3998, 1ª Turma, Rel. Min. Demócri-
to Reinaldo, DJ 05/09/94).
“Pedido de compensação já formulado em ação de
Repetição de Indébito - Inexistência de ilegalidade
ou abuso de poder. Em medida cautelar ajuizada
depois de proposta a Ação de Repetição de Indébito
e com o mesmo pedido desta, a liminar foi correta-
mente indeferida por decisão que não padece de
nenhuma ilegalidade ou de abuso de poder. A con-
cessão ou não de liminar em Medida Cautelar de-
corre da livre convicção e prudente arbítrio do juiz.”
(STJ, ROMS nº 4596, Rel. Min. Garcia Vieira, 1ª
Turma, DJ 20/02/95).
Junte-se a essas decisões as seguintes: REsp nº
154346/SP, Rel. Min. Ari Pargendler. DJU de 16/02/
98; EDREsp nº 130812/SP, Rel. Min. Hélio Mosi-
mann, DJU de 1º/12/97; REsp nº 121948/BA, Rel.
Min. Garcia Vieira, DJU de 16/03/98; REsp nº 135957/
AL, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 23/03/98; REsp
nº 152758/CE, Rel. Min. Peçanha Martins, DJU de
09/03/98.
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Por fim, este Tribunal Superior editou a Súmula nº
212, do seguinte teor, aplicável à antecipação da tu-
tela: “A compensação de créditos tributários não pode
ser deferida por medida liminar”.
Posto isto e amparado pelo art. 557, § 1º, do CPC,
DOU provimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimações necessárias.
Brasília (DF), 26 de março de 2003.
MINISTRO JOSÉ DELGADO
Relator

Essa decisão monocrática foi posteriormente confirmada em
julgamento de agravo regimental:

AGRESP 495012 / AL ; AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL 2003/0016024-2 Fonte
DJ DATA:30/06/2003  PG:00154 Relator Min. JOSÉ
DELGADO (1105) Data da Decisão 20/05/2003 Ór-
gão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA
Ementa
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL. COMPENSAÇÃO PELA VIA DA
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ILIQUIDEZ DO CRÉ-
DITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 212/STJ.
RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCABI-
MENTO.
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que
deu provimento ao recurso especial da parte agra-
vada.
2. O Acórdão a quo asseverou ser possível a com-
pensação, através de antecipação da tutela, de tri-
butos recolhidos indevidamente.
3. Debate desenvolvido no curso da presente ação
acerca da possibilidade de se compensar, através
de antecipação da tutela, tributos recolhidos indevi-
damente.
4. Não se vislumbra presente o direito líquido e cer-
to à tutela antecipada pleiteada, a fim de possibilitar
a compensação almejada. Ao contrário, tem-se por
correto o seu indeferimento, visto que o art. 170, do
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CTN, estabelece certas condições à compensação
de tributos, as quais não se acham presentes no
caso em apreço. A certeza e a liquidez dos créditos
são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
5. Créditos que não se apresentam líquidos, porque
dependem, tão-somente, de valores de conhecimen-
to da parte autora, não sendo possível aferir sua
correção em sede liminar ou em antecipação da tu-
tela.
6. Pacificada a jurisprudência das 1ª e 2ª Turmas
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
instituto da compensação, via liminar em mandado
de segurança ou em ação cautelar, ou em qualquer
tipo de provimento que antecipe a tutela da ação,
não é permitido.
7. Aplicação da Súmula nº 212/STJ: “A compensa-
ção de créditos tributários não pode ser deferida por
medida liminar”.
8. A jurisprudência desta Corte Superior pacificou
entendimento de que, quando os pressupostos es-
senciais ao regular desenvolvimento da ação se fa-
çam necessários examinar, é de todo prudente que
não seja retido recurso especial advindo de decisão
interlocutória.
9. In casu, a antecipação da tutela a fim de se efeti-
var a compensação pretendida é pedido essencial,
o qual não pode, e nem deve, esperar pela solução
do processo principal, sob pena de, caso atendida
mencionada pretensão a posteriori, advir real pre-
juízo à parte adversa.
10. Agravo regimental não provido.

Ao lado de todas essas relevantes questões, não se pode dei-
xar de observar a ocorrência de violação às normas contábeis. De
fato, a Resolução nº 750/93, do Conselho Federal de Contabilida-
de, dispõe que são princípios fundamentais da contabilidade: o da
entidade, o da continuidade, o da oportunidade, o do registro pelo
valor original, o da atualização monetária, o da competência e o da
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prudência (art. 3o). Desses preceitos nucleares, merece sublinho
o princípio da oportunidade, que se refere, “simultaneamente, à
tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas
mutações, determinando que este seja feito de imediato  e com
a extensão correta, independentemente das causas que as origi-
naram” (art. 6o – negritos que não são do original). Essa disposi-
ção não restou atendida, a teor do que se observa nos documen-
tos de fls. 125/127, à medida que a usina não escriturou o crédito
vindicado no tempo apropriado.

Com essas considerações, declaro a nulidade absoluta da
sentença, determinando que seja reaberta a instrução do proces-
so, para a apuração da eventual existência de crédito, bem como
revogo a tutela antecipada, ordenando que sejam cassados os
DCC’s e qualquer outro documento de compensação para tercei-
ros ou para a própria empresa autora.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.376-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO

Apelantes: MAXIM ANTÔNIO FERNANDES DINIZ E PAULO PE-
DRO CARVALHO MONTENEGRO

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Advogados: DRS. JOSÉ MARCÍLIO BATISTA E GENIVAL MA-

TIAS DE OLIVEIRA (APTES.)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APE-
LAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICA-
DO (ART. 171, § 3º, CP). PRELIMINARES DE INÉP-
CIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. NEGATIVA VALORAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. NÃO
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
APELOS IMPROVIDOS.
- Denúncia que ostenta a exposição do fato cri-
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minoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação dos acusados, a classificação do
crime e o rol das testemunhas, em atenção ao
disposto no art. 41 do CPP. Argüição das nulida-
des da instrução que deveria ter sido realizada
no bojo das alegações finais. Apelante que não
pugnou pela declaração da nulidade suscitada,
precluindo o seu direito de assim o fazer. Preli-
minares rejeitadas.
- Laudo de Exame Documentoscópico (Grafo-
técnico) que elucidou quaisquer dúvidas porven-
tura existentes, acerca da autoria e da materia-
lidade da conduta, ao concluir que as rubricas
contidas nas requisições e nos prontuários fo-
ram produzidas, efetivamente, pelos apelantes.
- Apelantes que, no concernente às circunstân-
cias e às conseqüências do crime, granjearam
conceito desfavorável relativo às circunstâncias
judiciais, o que autoriza a fixação da pena-base
em quantum  acima do mínimo legal. Preceden-
tes.
- O termus a quo do prazo prescricional recai no
mês de novembro de 1988. A denúncia foi rece-
bida no dia 11 de outubro de 1996 (fls. 892). As-
sim, entre a data do fato e a do recebimento da
peça acusatória, transcorreram, aproximada-
mente, 7 anos e 11 meses, não atingindo o prazo
consubstanciado no art. 109, V, do CP. Apelos
improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são
partes as acima identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a prelimi-
nar e, no mérito, negar provimento às apelações criminais, nos
termos do relatório, voto do Desembargador Relator e notas taqui-
gráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente
julgado.
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Custas, como de lei.

Recife, 11 de março de 2004  (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO:

Denúncia ofertada contra Paulo Pedro Carvalho Montenegro e
Maxim Antônio Fernandes Diniz pela prática do crime de esteliona-
to em detrimento do então Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social - INAMPS, hoje Instituto Nacional do Seguro
Social -INSS, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal.

A eminente Juíza a quo, considerando induvidosa a materiali-
dade da conduta e a autoria, condenou os réus às penas do art.
171, § 3º, do CP, c/c o art. 29 do mesmo diploma legal.

Maxim Antônio Fernandes Diniz interpôs apelação, às fls. 1.326/
1.335, argüindo, em preliminar, a inépcia da denúncia, por dela não
constar a descrição pormenorizada da conduta dos acusados,
assim como a nulidade processual por ausência de realização da
perícia nos documentos coligidos aos autos. No mérito, assevera
que não há nos autos qualquer prova da prática do crime de este-
lionato e que a pena-base perpassou o mínimo legal, sem a cor-
respondente fundamentação. Pugna, ao final, pela nulidade da sen-
tença ou, ultrapassada esta, pela absolvição ou redução da pena
fixada.

Paulo Pedro Carvalho Montenegro apresentou apelação, às
fls. 1.341/1.346, aduzindo ter sido vítima de armações perpetra-
das por representantes de hospitais. Alega, outrossim, que não
existem provas hábeis a embasar o decreto condenatório, pelo
que requer a reforma da sentença.

O Ministério Público Federal apresentou as contra-razões de
fls. 1.690/1.692, considerando que, no caso em tela, ocorreu a pres-
crição retroativa, ante o decurso do prazo prescricional, com base
na pena in concreto, entre a consumação do fato e o recebimento
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da denúncia.

Parecer da Procuradoria Regional da República, às fls. 1.703/
1.721, pelo improvimento dos recursos, sob o fundamento de que:
a) a contagem do prazo prescricional só tem início com o término
da continuidade delitiva; b) com a prolação da sentença condena-
tória, há preclusão do direito de suscitar inépcia da denúncia e
nulidade processual por ausência do exame pericial; e c) o ele-
mento subjetivo, a materialidade e a autoria delitivas estão com-
provadas.

É o relatório.

Ao eminente Desembargador revisor.

VOTO - PRELIMINAR

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO (Relator):

Não prosperam as preliminares suscitadas pelo apelante Ma-
xim Antônio Fernandes Diniz. Explicito.

A  peça acusatória contém a descrição pormenorizada do fato
delituoso, com a explicitação das condutas imputadas a cada um
dos acusados. De se ver, todavia, que constitui uma peça proces-
sual simples, destinada a, tão-somente, encetar a persecução
penal. Não se poderia exigir do representante do Parquet que es-
pecificasse, initio litis, todos os detalhes do fato, objeto de apura-
ção na fase concernente à instrução processual.

Considero, pois, que a denúncia ostenta a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos
acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas, em
plena atenção ao disposto no art. 41 do CPP, razão por que desca-
be a argüição de inépcia da inicial.

Quanto à alegação de nulidade da instrução processual, por
não realização do exame de corpo de delito, é necessário assen-
tar que se encontra obstada, em virtude da preclusão.

Etimologicamente, o termo “processo” denota “marcha avan-
te”. Nesse sentido, os atos que constituem o procedimento devem
ser desenvolvidos em ordem sucessiva e preestabelecida, visan-
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do ao alcance de sua finalidade, qual seja, a composição da lide. A
passagem para outras fases constitutivas do rito pressupõe o exau-
rimento da anterior, algo que se obtém com a prática de todos os
seus atos ou através da preclusão.

Se as partes não lograram praticar os atos procedimentais no
momento oportuno, preclui o direito de fazê-lo, seguindo o proces-
so a sua caminhada rumo à pacificação do conflito.

À luz do art. 571, II, do CPP, in verbis:

“Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:
II – as da instrução criminal dos processos de com-
petência do juiz singular e dos processos espe-
ciais, salvo os dos Capítulos V e VII do Título II do
Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500”.

O art. 500 do mesmo diploma, dispõe, por seu turno:

“Art. 500. Esgotados aqueles prazos, sem requeri-
mento de qualquer das partes, ou concluídas as di-
ligências requeridas e ordenadas, será aberta vista
dos autos, para alegações, sucessivamente, por 03
(três) dias:
(...)”.

A argüição das nulidades da instrução deveria ter sido realiza-
da no bojo das alegações finais. Como se nota às fls. 1.282, o
apelante não pugnou, nesta peça, pela declaração da nulidade
suscitada, precluindo o seu direito de assim o fazer.

Posto isso, rejeito as preliminares articuladas.

É como voto, preliminarmente.

VOTO - MÉRITO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO (Relator):

Consoante a tese entretecida pela acusação, o apelante Pau-
lo Pedro Carvalho Montenegro seria, ao tempo do fato, coordena-
dor do Núcleo de Saúde do Estado da Paraíba, em Piancó. Em
razão do cargo, receberia, para fins de estatística e controle epide-
miológico, informações fornecidas por diversos hospitais, inclusi-
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ve aqueles não conveniados ao Instituto Nacional de Assistência
Médica - INAMPS.

Com o recebimento dos dados enviados pelos hospitais que
não se submetiam à fiscalização pelo INAMPS, o apelante Paulo
Montenegro preenchia laudos para emissão de Autorizações de
Internação Hospitalar - AIHs, em favor do “Centro Hospitalar de
Piancó, Clínica Dr. Paulo Montenegro”, de sua propriedade.

O fato foi investigado em Comissão Parlamentar de Inquérito
instaurada para a apuração de casos envolvendo o Sistema Único
de Saúde - SUS, sendo observada a existência de 10 (dez) casos
em que os laudos para emissão de AIHs, expedidos pelo Centro
Hospitalar de Piancó - Clínica Dr. Paulo Montenegro, apresentam
nomes das parturientes idênticos àqueles lançados nos laudos da
Clínica Obstétrica do Hospital Felizardo T. Dantas.

No que tange ao apelante Maxim Antônio Fernandes Diniz,
consta que o mesmo, proprietário do Laboratório de Análises Clíni-
cas Maxim Diniz, cobrou vários exames ao INAMPS, utilizando re-
quisições ideologicamente falsas. O primeiro apelante, Paulo Mon-
tenegro, solicitava ao segundo o fornecimento de outra via dos
exames, sob a alegação de extravio da primeira.

Todas as acusações encontram supedâneo nas provas car-
readas aos presentes autos.

A referida Comissão Parlamentar de Inquérito, conforme de-
poimento prestado às fls. 91/93, apurou a ocorrência, nos Municí-
pios de Santana dos Garrotes e Piancó, de “casos envolvendo
partos com cobranças duplas, ou seja, a parturiente teria sido in-
ternada em Santana dos Garrotes e dado à luz, atendida no Hospi-
tal Felizardo T. Dantas, cujo hospital é mantido pela Prefeitura e
não tem convênio com a Previdência Social, enquanto que poste-
riormente essa mesma mulher aparecia dando à luz na então Clí-
nica Paulo Montenegro, de Piancó, e o pseudo- atendimento nes-
sa clínica tinha cobrança junto ao INAMPS”.

Francisco Florentino de Andrade, escriturário da Clínica Dr.
Paulo Montenegro, à época dos fatos, afirmou, às fls. 216/218, que
“esclarece o depoente que o Dr. Paulo Montenegro foi Superinten-
dente do Sétimo Núcleo Regional de Saúde de Piancó, vinculado
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à Secretaria de Saúde do Estado, e, a partir de então, o depoente
ficou trabalhando na Clínica e nesse Núcleo; que, naquele período,
as AIHs eram entregues ao depoente pelo próprio Dr. Paulo Mon-
tenegro para preencher, o que o depoente fazia no próprio Núcleo
de Saúde, com base nos Laudos Médicos da Clínica; que o pró-
prio Dr. Paulo Montenegro orientou o depoente para que rubricas-
se no campo do médico responsável nas AIHs, dizendo o Dr. Pau-
lo Montenegro que isso não tinha problema nenhum, que só era
para constar, tendo o depoente feito a sua rubrica em várias AIHs,
mas não se lembra quantas, sendo que o CPF anotado nessas
AIHs não era do depoente, não se recordando a que médico se
referia”.

Às fls. 676/677, vislumbra-se o depoimento prestado por Or-
lando Rodrigues Santos, então servidor do INAMPS, em que asse-
vera “que na Clínica Dr. Paulo Montenegro, na cidade de Piancó, o
depoente recebeu vários laudos solicitando emissão de AIH, e to-
dos vinham com a assinatura do Dr. Paulo Montenegro, como di-
retor clínico, sendo que às vezes ele também era o médico encar-
regado da cirurgia; (...) que o depoente não tem como afirmar se
essas mulheres foram submetidas a parto na clínica do Dr. Paulo
Montenegro, pois, como já disse, se limitava a examinar os docu-
mentos que lhe eram apresentados, não tendo nenhum contato
com as mesmas; que esclarece que o hospital Felizardo Dantas,
de Santana dos Garrotes, não tinha convênio com o INAMPS,
sendo do conhecimento do depoente que os atendimentos médi-
cos feitos naquele hospital eram custeados  pela própria Prefeitu-
ra”.

Os prontuários das parturientes, emanados do Hospital Feli-
zardo Dantas, de Santana dos Garrotes, estão acostados aos au-
tos, conforme se vislumbra às fls. 316/414. É possível observar,
ainda, a transcrição fonográfica da fita de vídeo coligida ao proces-
so, em que as parturientes afirmam que o parto de seus filhos não
ocorreu no Centro Hospitalar de Piancó - Clínica Dr. Paulo Monte-
negro (fls. 271/283). As afirmações citadas foram reprisadas em
Juízo, consoante declarações prestadas às fls. 699/717.

O apelante Maxim Antônio Fernandes Diniz, por seu turno,
assinou supostos exames laboratoriais de pacientes, as quais,
como já constatado, não foram atendidas no Centro Hospitalar de
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Piancó - Clínica Dr. Paulo Montenegro. Mencionados exames, com-
provados mediante requisições ideologicamente falsas, foram pa-
gos pelo INAMPS.

Às fls. 693, Maxim Antônio Fernandes Diniz afirmou “que é pro-
prietário do Laboratório de Análises Clínicas Maxim Diniz (...); que
o laboratório do interrogado realizava exames para pacientes da
Clínica Dr. Paulo Montenegro, quando era de propriedade do Dr.
Paulo Pedro Carvalho Montenegro; que, quando o Dr. Paulo Mon-
tenegro necessitava do exame, apresentava o paciente com uma
guia, digo, uma requisição assinada por ele”.  Após confirmar a
assinatura dos exames laboratoriais das pacientes consubstan-
ciadas nas requisições provindas do Centro Hospitalar de Piancó
– Clínica Dr. Paulo Montenegro, asseverou “que os exames que
realizou para a clínica Dr. Paulo Montenegro foram pagos pelo
INAMPS”.

Em Juízo, este apelante, sem divergir das declarações anteri-
ormente prestadas, ressaltou “que os exames laboratoriais são
realizados a partir de requisições feitas pelos médicos nas pran-
chetas ou prontuários, ou, às vezes, no receituário médico; que a
partir dessas requisições a esposa do interrogado se dirigia aos
pacientes internados nos hospitais, no caso, a Clínica Paulo Mon-
tenegro, coletava o material e trazia para exame no laboratório;
que, após isso, os resultados eram encaminhados e anexados
aos prontuários dos pacientes”.

O Laudo de Exame Documentoscópico (Grafotécnico) de fls.
854/863 elucidou quaisquer dúvidas porventura existentes, acerca
da autoria e da materialidade da conduta, ao concluir que as rubri-
cas contidas nas requisições e nos prontuários foram produzidas,
efetivamente, pelos apelantes.

Materialidade da conduta e autoria se encontram cabalmente
comprovadas. Irretocável o enquadramento do fato à dicção do
art. 171, § 3º, do Código Penal, abaixo transcrito:

“Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento:
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Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e mul-
ta.
§ 3º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é
cometido em detrimento de entidade de direito pú-
blico ou de instituto de economia popular, assistên-
cia social ou beneficência”.

A r. sentença, em atenção às circunstâncias judiciais previs-
tas no art. 59 do CP, fixou a pena-base em quantum acima do
mínimo legal, por as haver valorado negativamente. Os apelantes,
no que toca às circunstâncias e às conseqüências do crime, gran-
jearam conceito desfavorável relativo às circunstâncias judiciais,
o que autoriza a fixação da pena-base em quantum acima do míni-
mo legal, conforme já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justi-
ça (HC 25341/SP - T5 - Rel. Min. Gilson Dipp - DJ 22/04/2003 - p.
245).

Procedidas às fases do cálculo da pena, os apelantes foram
condenados, pelo crime em testilha, à pena de 4 (quatro) anos de
reclusão. Incabível, no caso presente, o reconhecimento da pres-
crição retroativa. Explicito.

A prescrição é um instituto de direito material, hábil a ocasio-
nar a extinção da punibilidade. Por se tratar de matéria de ordem
pública, há a exigência de que os seus requisitos legais sejam
cuidadosamente analisados, assegurando, dessa sorte, o equilí-
brio das partes integrantes da relação jurídica processual.

A defraudação dos prontuários para obtenção de pagamento
indevido, junto ao INAMPS, teve início no mês de março de 1988 . A
prática dos atos ilícitos se protraiu no tempo, caracterizando a con-
tinuidade delitiva do art. 71 do CP. Consta dos autos a emissão
dos referidos prontuários até o mês de novembro de 1988 , con-
forme documentos acostados, por exemplo, às fls. 570, 593, 647
e 657.

À luz do art. 110 e parágrafos do CP, in verbis:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julga-
do a sentença condenatória regula-se pela pena
aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo
anterior, os quais se aumentam de um terço, se o
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condenado é reincidente.
§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação, ou de-
pois de improvido seu recurso, regula-se pela pena
aplicada.
§ 2º A prescrição, de que trata o parágrafo ante-
rior, pode ter por termo inicial data anterior à do
recebimento da denúncia ou da queixa” .

O lapso temporal a ser considerado, in casu, está previsto no
art. 109, V, do mesmo diploma, o qual estabelece 8 (oito) anos,
para a hipótese de a pena fixada não exceder a 4 (quatro) anos.

O termus a quo do prazo prescricional recai no mês de no-
vembro de 1988 . A denúncia foi recebida no dia 11 de outubro de
1996 (fls. 892). Assim, entre a data do fato e a do recebimento da
peça acusatória, transcorreram, aproximadamente, 7 anos e 11
meses , não atingindo o prazo consubstanciado no art. 109, V, do CP.

Por não haver qualquer reforma a ser empreendida na r. sen-
tença, nego provimento às apelações.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.692-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA
Apelante: JOSEFA SEVERINA DA SILVA
Apelada: JUSTICA PÚBLICA
Advogado: DR. MARCO ANTÔNIO DE SÁ DOWSLEY (APTE.)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. IN-
CIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXIS-
TÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CON-
TRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PECULA-
TO. ART. 312 DO CP. ESTADO DE NECESSIDA-
DE NÃO CONFIGURADO.
- Rejeição das preliminares de nulidade da sen-
tença: adoção da conclusão do laudo oficial pela
imputabilidade da ré, ausência de curador duran-
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te a realização do exame psiquiátrico e falta de
abertura de prazo para a periciada se manifestar
sobre o laudo.
- Agente que, valendo-se da função de caixa exe-
cutivo da CEF, apropriou-se de valores de que
tinha a posse, configurando o delito previsto no
art. 312 do CP.
- A coação moral irresistível que autoriza a isen-
ção da pena é aquela que exige constrangimen-
to insuperável da vítima, além de prova induvi-
dosa, sendo insuficiente para sua configuração
as alegações da suposta vítima da coação.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apela-
ção, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar
o presente julgamento.

Recife, 12 de fevereiro de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA:

O Ministério Público Federal denunciou Josefa Severina da Silva
como incursa nas penas do crime tipificado no art. 312 do CP (pe-
culato), por ter a denunciada, prevalecendo-se de sua condição de
Caixa Executiva da CEF – Caixa Econômica Federal, apropriado-
se de R$ 49.000,16 (quarenta e nove mil reais e dezesseis centa-
vos), fato constatado no dia 28/01/1997, quando a Gerência reali-
zou o balanço nos caixas da agência bancária.

A sentença julgou procedente a denúncia, condenando a ré à
pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, substitu-
ída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade e à pena pecuniária de 10 (dez) dias-
multa.
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Apela Josefa Severina da Silva, argüindo a nulidade da sen-
tença, sustentando sua inimputabilidade penal, ao argumento de
que o laudo psiquiátrico que a considerava inimputável, realizado
durante o processo administrativo que culminou em sua demis-
são da empresa pública, foi supostamente destruído pela CEF e
que o Laudo Pericial Oficial não condiz com sua situação psicoló-
gica à época do fato.

Alega cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo
legal, porque, respectivamente, o curador nomeado pelo juiz não a
assistiu quando foi realizado o exame psiquiátrico e não houve
abertura de prazo para que se manifestasse sobre o laudo.

No mérito, sustenta a exclusão de sua culpabilidade, em virtu-
de da coação moral irresistível, decorrente da inexigibilidade de
conduta diversa, pois estaria devendo a agiotas que a estavam
ameaçando e coagindo-a com o objetivo de receber o dinheiro que
havia tomado emprestado. Além disso, reportando-se às alega-
ções finais, salienta que é primária, possui bons antecedentes,
comportamento ilibado até à época do delito, que teria sido um ato
isolado, praticado em face de circunstâncias especiais.

Salienta que confessou espontaneamente o crime, do qual está
arrependida, e autorizara a CEF a descontar de sua indenização
trabalhista o montante retirado indevidamente, embora reconheça
não ter sido quitado o débito.

A Procuradoria Regional da República opinou pelo improvimento
da apelação, fundamentando-se na inexistência de nulidade da
sentença porque o laudo psiquiátrico, bem fundamentado e feito
por especialistas, não poderia ter sido desprezado pelo juiz com
base em alegações da ré. Argúi que o CPP não prevê a intimação
da apelante para manifestação acerca do laudo psiquiátrico, não
havendo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
No mérito, afirma a inocorrência de coação moral irresistível pas-
sível de excluir a responsabilidade da apelante pelo delito.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA (Relator):
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Argúi a apelante, em preliminar, a nulidade da sentença, por
ter esta ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa
devido à:

a) adoção das conclusões do laudo oficial como base para a
condenação, desconsiderando os resultados de laudo anterior re-
alizado à época do fato;

b) ausência de curador durante a realização do exame psiqui-
átrico;

c) falta de abertura de prazo para a periciada se manifestar
sobre o laudo ora impugnado.

Não assiste razão à apelante.

Com relação à nulidade da sentença devido à desconsidera-
ção das conclusões de laudo psiquiátrico realizado pelos médicos
da CEF à época do fato, verifico que consta dos autos não um
laudo, mas sim a conclusão de um exame avaliatório realizado por
um médico e uma psicóloga no Ambulatório da CEF/PE, que ob-
servaram “um quadro depressivo reativo importante” e recomen-
daram um tratamento e acompanhamento psiquiátrico.

O laudo psiquiátrico “firmado pelo Dr. Antônio Carlos de Mo-
raes Guerra, da Clínica João Paulo II, médico credenciado da Cai-
xa Econômica Federal, elaborado à época do fato tido como crimi-
noso”, teria, segundo a apelante, sido destruído pela CEF, no intui-
to de efetivar sua demissão (fls. 242).

Não há prova nos autos da existência deste laudo, a não ser
as alegações da apelante, que não se desincumbiu do ônus pro-
batório, regulado pelo art. 156 do CPC e necessário à comprova-
ção de suas alegações.

Além disso, tenciona a desconsideração da conclusão sobre
a sua imputabilidade contida no laudo oficial, realizado por profis-
sionais do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ao fun-
damento de que não foi realizado à época do fato.

Entendo que não pode a apelante argüir esta nulidade, pois
fora a responsável pela instauração do incidente de insanidade
mental em 1999, dois anos depois do fato delituoso e, se referido
incidente era inútil em virtude do lapso temporal, não o deveria ter
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solicitado, restando impossibilitada de argüir nulidade a que deu
causa.

Além disso, saliento que se é certo que o juiz não está vincula-
do ao laudo, para dele se afastar é preciso que as partes aduzam
argumentos seguros, sendo que, no caso em julgamento, o laudo
pericial foi bem fundamentado e bem elaborado, por profissionais
qualificados e com a descrição detalhada do exame físico e psi-
quiátrico realizado na apelante, de forma que incabível o pedido de
prevalência das conclusões do laudo ora desaparecido.

Com relação à nulidade da sentença pela ausência de com-
parecimento do curador nomeado pelo Juízo ao exame psiquiátri-
co, melhor sorte não assiste à apelante.

Dispõe o art. 563 do CPP:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar qualquer prejuízo para a acu-
sação ou para a defesa”.

A ausência do curador no momento do exame não trouxe qual-
quer prejuízo à apelante, que se encontra assistida pelo seu de-
fensor constituído, suprindo a falta do curador, principalmente por-
que ela foi considerada imputável pelo laudo oficial.

Nesse mesmo sentido inclina-se a jurisprudência anotada por
Mirabete:

“Falta de nomeação de curador: nulidade relati-
va – TARS: ‘Incidente de insanidade. Nulidade. A fal-
ta de curador ao réu no incidente e, depois, ao longo
do processo, configura nulidade relativa, notada-
mente quando, defendido por advogado constituído,
não se vislumbra prejuízo à defesa’ (JTAERGS  105/
158)”. (Código de Processo Penal Interpretado, ed.
Atlas, 10ª edição, 2003, pág. 446).

Afinal, argúi a apelante a nulidade da sentença, em face da
ofensa ao princípio do devido processo legal e ao cerceamento de
defesa devido à ausência de intimação para manifestação sobre o
laudo psiquiátrico.

O procedimento do Incidente de Insanidade Mental está pre-
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visto no Código de Processo Penal, nos arts. 149 a 154, que não
prevê a abertura de prazo para que as partes do incidente se ma-
nifestem sobre o laudo psiquiátrico.

Se não há previsão legal sobre abertura do referido prazo, não
há ofensa ao devido processo legal ou cerceamento de defesa e,
portanto, inexiste nulidade da sentença.

Com esses fundamentos, ultrapasso as preliminares.

Com relação ao mérito, a apelante foi condenada nas penas
do art. 312 do CP, que dispõe:

“Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de di-
nheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse em razão do car-
go, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e
multa”.

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente prova-
das, através dos documentos fornecidos pela CEF e mediante a
confissão da apelante, que espontaneamente confessou o crime
– fls. 44, 33/41, fls. 134.

Sustenta a apelante a ocorrência de coação moral irresistível,
conjuntamente com a inexigibilidade de conduta diversa, excluden-
tes de culpabilidade pelo delito.

Dispõe o art. 22 do CP:

“Art. 22 -  Se o fato é cometido sob coação irresistí-
vel ou em estrita obediência a ordem, não manifes-
tamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível
o autor da coação ou da ordem”.

De acordo com Mirabete, “a coação existe quando há o em-
prego de força física ou de grave ameaça para sujeitar o sujeito à
prática do ilícito, de modo que não há culpabilidade pela não exigi-
bilidade de conduta diversa. (...) Na coação moral, existe a amea-
ça, de modo que a vontade do coacto não é livre, embora possa
decidir pelo que considere para si um mal menor, não lhe sendo
exigível comportamento diverso. Inclui-se aqui a coação que diz
respeito não à pessoa do coacto, mas à de outras às quais esteja
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ele ligado sentimentalmente”. (Código de Processo Penal Inter-
pretado, Ed. Atlas, 10ª edição, 2003, pág. 186).

Salienta ainda o mestre que “em qualquer hipótese, porém,
exige o art. 22, para excluir a culpabilidade, que a coação seja irre-
sistível, inevitável, insuperável, inelutável, atual, uma força a que o
coacto não pode subtrair-se ou enfrentar. É indispensável, pois,
que, no caso concreto, se examinem as condições de resistibili-
dade do coacto, levando-se em conta a gravidade do mal prometi-
do, relevante e considerável, bem como suas condições pesso-
ais. Um mero receio de perigo, mais ou menos remoto, não exclui
a culpabilidade”. (Ob. cit., Ed. Atlas, 10ª edição, 2003, pág. 187).

Nesse mesmo sentido a jurisprudência:

“TACRSP: “É irresistível a coação moral quando não
pode ser superada senão com uma energia extra-
ordinária e, portanto, juridicamente inexigível” (RT
488/382). (Ob. cit., ed. Atlas, 10ª edição, 2003, pág.
187).

As ameaças e as cobranças de um agiota ao qual devia di-
nheiro são alegações não provadas da apelante e não bastam para
caracterizar a descriminante. Além disso, a apelante poderia re-
solver seus problemas financeiros de forma não delituosa, não se
configurando a inexigibilidade de conduta diversa que poderia des-
criminar sua conduta.

Não há coação moral irresistível para isentar de pena a ape-
lante. Entendo que a aplicação da excludente da coação moral
irresistível para eximir da prática de crime em situações seme-
lhantes criará um estímulo à prática delituosa, com todo o respei-
to.

A fixação da pena atende aos parâmetros do art. 59 do CP,
não merecendo reparos.

Com essas considerações, nego provimento à apelação.

É o voto.
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.991-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Apelantes: DJANILSON ALVES DA FONSECA E VALDI PEREI-
RA DURAND

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Advogado: DR. RONALDO PESSOA DOS SANTOS (APTES.)

EMENTA: PENAL. ESTELIONATO QUALIFICA-
DO. PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS.
DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-
BASE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDI-
CIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
ECONOMIA PROCESSUAL.
- Pratica estelionato o agente que se utiliza de
terceiros, portadores de documentos falsos, al-
vos de perda ou furto, para receber indevida-
mente restituição de imposto de renda, manten-
do a Secretaria da Receita Federal em erro.
- Testemunhas que atestam a participação dos
agentes e farta documentação encontrada na
residência dos mesmos, alvo de exame pericial,
comprovam a materialidade e autoria do ilícito.
- Quando da fixação da pena-base, deve o ma-
gistrado considerar as circunstâncias judiciais,
explicitando a valoração de cada uma delas, sob
pena de infringir o Código Penal e impossibilitar
o exercício da ampla defesa pelo réu, maculando
princípio constitucional. Aplica-se o princípio da
economia processual para sanar vício presente
na sentença.

ACÓRDÃO

Vistos etc, decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação
para individualizar e reduzir a pena, nos termos do voto do Relator,
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos,
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
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Recife, 10 de fevereiro de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interpos-
to por Djanilson Alves da Fonseca e Valdi Pereira Durand, ante
sentença da lavra do Dr. João Bosco Medeiros de Sousa, MM. Juiz
Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Paraíba que, julgando
procedente a denúncia, condenou-os por estelionato qualificado,
respectivamente, a dois anos e oito meses de reclusão e quatro
anos de reclusão mais pena de multa.

Valdi Pereira Durand sustenta, preliminarmente, que a senten-
ça está eivada de nulidade, posto que desprovida de fundamenta-
ção para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Quanto
ao mérito, alega que não há provas de que tenha cometido ilícito,
posto que agira em completa ausência de dolo, já que apenas faci-
litava o acesso de pessoas, suas conhecidas, ao caixa da agência
bancária, evitando que as mesmas entrassem em fila para efetua-
rem saques referentes à restituição de imposto de renda.

Djanilson Alves da Fonseca, também em sede preliminar e
pelas mesmas razões aventadas pelo primeiro apelante, sustenta
que a sentença é nula. Quanto ao mérito, afirma que os elementos
que serviriam para provar que teria cometido os ilícitos dos quais é
acusado são por demais frágeis, sendo insuficientes as provas
para supedanear um decreto condenatório. Sustenta, ainda, que
inexistiu dolo em sua conduta, o que faz desaparecer a tipicidade
penal.

Com contra-razões pela confirmação da sentença vieram os
autos, tocando-me por redistribuição.

A Procuradoria Regional da República, pelo Dr. Joaquim José
de Barros Dias, opinou, preliminarmente, pela decretação da nuli-
dade da sentença por ocorrência de error in procedendo, não obs-
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tante, quanto ao mérito, opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Ao eminente Revisor.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES (Relator):

Consta dos autos que um cidadão, havendo recebido comuni-
cação oriunda da Secretaria da Receita Federal informando haver
devolução de imposto de renda em seu nome, apesar de estra-
nhar a comunicação, posto que não era declarante do imposto de
renda, dirigiu-se a uma agência da Caixa Econômica Federal para
maiores informações. Lá chegando, foi informado que outra pes-
soa já havia sacado os valores a si destinados, donde se iniciaram
as investigações acerca desses fatos.

Concluindo a fase investigativa, o Departamento de Polícia
Federal relatou que os apelantes, utilizando-se de documentos
perdidos, furtados ou falsificados, conseguiam receber restituição
fraudulenta de imposto de renda no nome dos titulares dos referi-
dos documentos. Por esses fatos, foram os apelantes condena-
dos em primeiro grau de jurisdição.

As alegações dos apelantes são por demais frágeis para re-
formar a sentença condenatória, posto que se tratam de ilações
desprovidas de provas, já que nada do que foi alegado tem o con-
dão de desconstituir as provas testemunhais (fls. 10/11; 366/367;
368; 371/373; 396) e materiais (fls. 14; 15; 57; 64/114) que são
harmônicas ao indicar que os apelantes foram autores de estelio-
nato qualificado. Desse modo, à míngua de provas para supeda-
near o intento recursal, deve ser mantida a sentença condenatória
no que toca à materialidade e autoria do ilícito.

No entanto, lê-se às fls. 746 que o magistrado sentenciante,
quando da fixação da pena-base dos réus, assim se pronunciou:

“Com relação ao r. VALDI PEREIRA DURAND, à vis-
ta da culpabilidade, personalidade do agente, con-
seqüências do crime, a pena-base deve ser aplica-
da em 2 (dois) anos de reclusão; (...)
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Com relação ao r. DJANILSON ALVES DA FON-
SECA, à vista da culpabilidade, personalidade do
agente, conseqüências do crime, a pena-base deve
ser aplicada em 2 (dois) anos de reclusão;”

Considerando que os réus respondem por estelionato, ilícito
que prevê pena mínima de um ano, verifica-se que o magistrado
fixou-a no dobro do seu valor mínimo, sem qualquer indicativo da
motivação existente para tanto. É por demais sabido que vige em
nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do
juiz, porém, suas decisões devem ser suficientemente fundamen-
tadas, objetivando, entre outras coisas, propiciar aos réus o exer-
cício da ampla defesa, não sendo suficiente a mera menção a dis-
positivos legais para configurar essa fundamentação. No caso das
circunstâncias judiciais, não se faz necessário que o magistrado
analise detidamente cada circunstância para que fixe a pena-base,
no entanto, deve analisar, ao menos, a circunstância que influirá
mais decisivamente no quantitativo a ser aplicado à pena, hipóte-
se não verificada no caso em análise. Assim, merece ser reforma-
da a sentença nesse ponto, aplicando-se o princípio da economia
processual para corrigi-la, e não para anulá-la, no que pertine à
fixação do quantitativo da pena.

Em relação a Valdi Pereira Durand, verificando inexistirem cir-
cunstâncias que justifiquem a exacerbação da pena-base, fixo-a
no mínimo legal, ou seja, um ano de reclusão. Atendendo ao dis-
posto no artigo 62, I, do Código Penal, agravo a pena em 1/4 e,
sendo esta a hipótese do § 3º do artigo 171 do Código Penal, au-
mento em mais 1/3, o que perfaz, o total da pena, um ano e oito
meses de reclusão. Fixo ainda a pena de multa em 30 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do ilícito, atuali-
zada monetariamente por ocasião da execução da sentença.

Em relação a Djanilson Alves da Fonseca, verificando inexisti-
rem circunstâncias que justifiquem a exacerbação da pena-base,
fixo-a no mínimo legal, ou seja, um ano de reclusão. Sendo esta a
hipótese do § 3º do artigo 171 do Código Penal, aumento a pena
em 1/3, o que perfaz, o total da pena, um ano e quatro meses de
reclusão. Fixo ainda a pena de multa em 30 dias-multa, à razão de
1/30 do salário mínimo vigente à época do ilícito, atualizada mone-
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tariamente por ocasião da execução da sentença.

Por essas razões, dou parcial provimento à apelação apenas
no que pertine ao quantitativo da pena a ser aplicada.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 3.429-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA

Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelados: RICARDO LUIZ DE ARAÚJO DE SÁ E  JOÃO BOS-

CO DE SOUSA BELÉM
Advogados: DRS. PAULO DE SOUZA COUTINHO FILHO E MAR-

COS ANTÔNIO DIAS PASSOS (APDOS.)

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELA-
ÇÃO CRIMINAL.  APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRE-
VIDENCIÁRIA. ARTIGO 168-A  DO CPB (ACRES-
CENTADO AO CÓDIGO PENAL PELA LEI Nº
9.983/2000 QUE REVOGOU O ANTIGO ART. 95,
ALÍNEA D, DA LEI Nº 8.212/91). NOVATIO LEGIS
IN MELLIUS. CRIME OMISSIVO PRÓPRIO. PRO-
VA TESTEMUNHAL. VALIDADE. DIFICULDADES
FINANCEIRAS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDA-
DE DE SATISFAZER PARCELAMENTO OU QUI-
TAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DOLO NAS
CONDUTAS DOS ACUSADOS POR EVIDENTE
ESTADO DE INSOLVÊNCIA DA EMPRESA À
ÉPOCA DOS FATOS. APLICAÇÃO DA CAUSA
SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DE CULPABILI-
DADE – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVER-
SA. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO COMANDO
DO ARTIGO 386, V, DO CPPB.
- O crime de apropriação indébita previdenciária,
atualmente consignado no artigo 168-A do CPB,
acrescido ao Código Penal com o advento da Lei
nº 9.983/2000, que tão-somente alterou o nomem
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iuris  do delito já descrito na lei anterior – artigo
95, d, da Lei 8.212/91, não ensejou a ocorrência
da abolitio criminis.  A conduta criminosa descri-
ta no art. 168-A do CP perfaz-se com o não reco-
lhimento, na época própria, de contribuição ou
outra importância destinada à Previdência So-
cial que tenha sido descontada de pagamento efe-
tuado a segurados, a terceiros, ou arrecadada do
público.
- No crime de apropriação indébita, a natureza é
um crime de ação; no crime de que cuida o art.
168-A do CPB, uma ação não comissiva, uma
ação omissiva - deixar.
- Diante da ausência de regular adimplemento
das Notificações de Lançamento de Débitos,  não
se verifica a causa de extinção da punibilidade
prevista na Lei nº 9.249/95 - pagamento do tribu-
to ou contribuição social, inclusive acessórios,
antes do recebimento da denúncia, ou, ainda,
obtido o parcelamento e inexistindo o seu regu-
lar adimplemento, não há como aplicar-se à hi-
pótese a extinção da punibilidade, em face de
uma satisfação inexistente de crédito, devendo-
se assim adentrar no próprio exame de mérito
da matéria.
- In casu, inobstante a qualidade de responsá-
veis tributários dos acusados, ora apelados, as
suas condutas não contribuíram para a ausên-
cia de recolhimento das contribuições previ-
denciárias, em face da evidente crise generaliza-
da e estado de insolvência suportados pela em-
presa dos acusados, tendo repercutido, inclusi-
ve, na própria vida econômica dos mesmos, im-
pondo-se reconhecer em favor dos acusados a
causa supralegal de exclusão de culpabilidade –
inexigibilidade de conduta diversa, para absol-
ver os acusados, nos termos do artigo 386, V, do
CPPB, retificando-se, nesta parte, a sentença sin-
gular, que aplicou o artigo 386, VI, do CPPB.
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- Apelação do Ministério Público Federal impro-
vida.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taqui-
gráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.

Recife, 17 de fevereiro de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FERREIRA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA:

Cuida a hipótese de apelação criminal interposta pelo Ministé-
rio Público Federal (fls. 411/416) contra sentença (fls. 401/405) da
lavra do Exmo. Juiz Federal Dr. Magnus Augusto Costa Delgado,
da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte,
que, julgando improcedente esta ação penal, absolveu, nos ter-
mos do artigo 386, VI, do CPP, os acusados Ricardo Luiz de Araú-
jo de Sá e João Bosco de Sousa Belém da tipificação do artigo
168-A do CPB – apropriação indébita previdenciária, por entender
que as provas dos autos foram insuficientes a ensejar uma conde-
nação.

Nos fatos , segundo a peça exordial, os acusados, que são
dentistas, na qualidade de sócios responsáveis pela empresa In-
terdental S/C Ltda., no período compreendido entre novembro de
1991 e julho de 1994, deixaram de recolher ao INSS contribuições
previdenciárias dos empregados da referida empresa.

Nas suas razões recursais , o Ministério Público Federal pugna
pela condenação dos réus, alegando, em síntese, a existência do
dolo genérico e comprovação da autoria e materialidade delituo-
sas.
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Contra-razões apresentadas, tão-somente, pelo réu Ricardo
Luiz (fls.418/425).

No seu Parecer , a Exma. Procuradora da República Dra. Maria
do Socorro Leite de Paiva opina pelo provimento do recurso da
acusação, entendendo que, na hipótese, o dolo é o genérico, con-
sistente em praticar a conduta descrita no tipo, independente da
finalidade de fraudar a Previdência Social.

Seguiram os autos ao eminente revisor, Dr.Francisco Quei-
roz, nos termos do Regimento Interno desta Corte.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA (Relator):

Conforme noticiou o incluso relatório, cuida a hipótese de ape-
lação criminal interposta pelo Ministério Público Federal (fls. 411/
416) contra sentença (fls. 401/405) da lavra do Exmo. Juiz Federal
Dr. Magnus Augusto Costa Delgado, da 1ª Vara da Seção Judiciá-
ria do Estado do Rio Grande do Norte, que, julgando improcedente
esta ação penal, absolveu, nos termos do artigo 386, VI, do CPP,
os acusados Ricardo Luiz de Araújo de Sá e João Bosco de Sousa
Belém da tipificação do artigo 168-A do CPB – apropriação indébi-
ta previdenciária, por entender que as provas dos autos foram in-
suficientes a ensejar uma condenação.

Nos fatos , segundo a peça exordial, os acusados, que são
dentistas, na qualidade de sócios responsáveis pela empresa In-
terdental S/C Ltda., no período compreendido entre novembro de
1991 e julho de 1994, deixaram de recolher ao INSS contribuições
previdenciárias dos empregados da referida empresa.

O MM. Juiz a quo, entre outras, assim se houve ao fundamen-
tar a sentença absolutória às fls. 401/405:

“(...) A conduta atribuída aos acusados é a de deixar
de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra
importância destinada à Previdência Social que te-
nha sido descontada de pagamento efetuado a se-
gurados.
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Na hipótese vertente, foi confirmado o fato imputado
aos réus no Processo Administrativo nº
35232000042/95-45 (DEBCAD nº 31978163-1), já
que, em procedimento fiscalizatório realizado por
agentes de arrecadação e fiscalização do INSS,
constatou-se um prejuízo de 24.936,76, conforme
demonstra o extrato de fls. 230 da DATAPREV-INSS.
Pela análise dos autos, constata-se que o primeiro
denunciado confirmou ter conhecimento de que ha-
via dívidas da Interdental S/C junto ao INSS quando
do seu desligamento da mesma, pois afirmou, em
interrogatório (fl. 311), ‘que quando o réu saiu da em-
presa, em janeiro de 1993, havia sido feito um le-
vantamento do patrimônio e obrigações, inclusive
fiscais, da Interdental; que o referido levantamento
tinha por finalidade aferir qual a parte que cabia ao
depoente, por ocasião da sua saída da sociedade;
que, nessa oportunidade, todas as dívidas que ca-
biam ao interrogado foram compensadas com os
créditos por ele possuídos junto à empresa (...)’.
Continua afirmando (fls. 311) que, ‘no tocante à falta
de recolhimento das contribuições previdenciárias
dos empregados dentro do período compreendido
entre novembro de 1991 e julho de 1994, sabe dizer
que o valor dessas contribuições foi efetivamente
descontado na folha de pagamento dos ditos em-
pregados, porém não houve o repasse desses va-
lores descontados para o INSS’, bem como ‘atribui
o não repasse das contribuições previdenciárias des-
contadas dos empregados à situação financeira crí-
tica da empresa, que se achava sem condições de
honrar os seus compromissos fiscais (...)’.
O mesmo se mostra aplicável ao acusado Ricardo
Luiz de Araújo de Sá. Se, por um lado, pode-se afir-
mar categoricamente que o mesmo era um dos
sócios da empresa em boa parte do período em que
as contribuições não foram efetuadas, por outro,
também não é possível afirmar que ele efetivamen-
te tinha a intenção de fraudar a Previdência, apro-
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priando-se dos valores recolhidos. Trata-se, mais
uma vez, de caso em que não se aplica a condena-
ção, já que, de acordo com a doutrina dominante,
havendo qualquer dúvida quanto à ocorrência do
delito, o julgador deve decidir pela absolvição do réu
(...)”.

O Ministério Público Federal, nas razões de apelação (fls. 411/
416), insurge-se contra o decreto absolutório, alegando, em sínte-
se, que: o tipo penal descrito na denúncia exige o dolo genérico e
não o específico, não incluindo o animus rem si habendi; que a
autoria e materialidade delituosas restaram comprovadas nos au-
tos.

Contra-razões de apelação apresentadas pela defesa do réu
Ricardo Luiz (fls. 418/425), pugnando pela manutenção da sen-
tença absolutória singular.

No que pertine à matéria dos autos, a prática do ilícito penal
descrito no art. 95, d, da Lei 8.212/91, esta Corte, seja por uma de
suas Turmas, ou mesmo pelo Pleno, tem, muitas das vezes, posi-
cionado-se no sentido de não encontrar perfeição de crime, quan-
do não identifica, a prima facie, o dolo na conduta do réu que deixa
de recolher na época própria contribuição ou outra importância de-
vida à seguridade social e arrecadada dos segurados ou do públi-
co. Sustentei posição, com respaldo em jurisprudência de Tribu-
nais Federais, que, no momento em que uma lei erige em termos
de tutela de um bem uma proteção manifesta numa sanção penal,
a ofensa a esse dispositivo, pela prática do ilícito tipificado, consti-
tui a perfeição do tipo penal. Ante a expressa disposição do referi-
do art. 95, d, verifica-se, primeiramente, ser núcleo desse tipo pe-
nal, por se tratar a espécie de um crime por natureza omissivo - o
deixar, diferentemente, inclusive, de apropriar-se, apropriação in-
débita, que tem exatamente como núcleo, não é o deixar de de-
volver a importância ou a coisa que lhe foi entregue, mas sim o
apropriar-se indevidamente da coisa cuja posse ele tinha. No cri-
me de apropriação indébita, a natureza é um crime de ação; no
crime de que cuida o art. 95 da Lei 8.212/91, uma ação não comis-
siva, uma ação omissiva, deixar. Nas lições do mestre Everardo
Luna, esse “deixar” se constitui exatamente no que ele chamava
de ação estática, é um crime quase sem ação, onde não existe,
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na verdade, nenhuma atividade física. Também, não se há de iden-
tificar, na hipótese, ou confundir-se esse tipo, ou relacioná-lo como
um mero crime de sonegação fiscal. Inclusive, não se identifican-
do, no levantamento contábil, uma fraude contábil ou um dolo, não
se identificaria conduta criminosa nenhuma, simplesmente em ter-
mos de elemento, de núcleo de conduta, o que importa é deixar de
recolher na época própria contribuição ou outra importância devi-
da à seguridade social e arrecadada dos segurados ou do público.

Neste sentido, entendo que, por analogia, não haveria de se
aplicar a extinção da punibilidade decorrente do pagamento do tri-
buto, se não fosse tal causa expressa na própria lei. A Lei 8.137/90
cuidou de estabelecer como causa de extinção da punibilidade o
recolhimento, desde que realizado antes do recebimento da de-
núncia oferecida. De seu turno, a Lei 8.383/91, em seu art. 98, foi
específica quando, em revogando dispositivos de várias leis, refor-
mou o dispositivo do art. 14 da Lei 8.137/90. A partir da edição da
Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, aquele dispositivo especí-
fico, art. 14, que estabelecia como causa da extinção da punibili-
dade para os crimes praticados contra o INSS o recolhimento da-
quelas contribuições, deixou de existir, porque expressamente revo-
gado.

Inegavelmente, cuida o tipo penal do art. 95, d, da Lei 8.212, de
crime de natureza fiscal-tributária, que, a exemplo da retenção in-
devida do IR ou de ICM, tem como núcleo de conduta o dispor,
como se seu fosse, de valor público, e cuja guarda lhe coube por
força de lei. Claro que, do ponto de vista administrativo, identifica-
se, como de modo explícito, sob certa forma desnecessário, veio
reconhecer a Lei 8.866, em seu art. 1º, §§ 1º e 2º, a situação de
depositário da Fazenda daquele que, por força de lei, retenha ou
receba de terceiro tais valores a recolhimento aos cofres públicos.
Desnecessário registrar-se que, restringindo-se tal diploma legal
ao específico campo tributário-previdenciário, identificada, inclusi-
ve, conforme o estabelecido no § 2º do seu art. 1º, a figura do
depositário infiel naquele que não entregou à Fazenda Pública va-
lores que lhe foram confiados, não há como, dentro, inclusive, da
autonomia e independência das instâncias administrativa e penal,
ter-se em tal § 2º uma  norma descriminante em relação ao art. 95,
d, da Lei 8.212.
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O eminente Ministro José Delgado, quando  integrante desta
2ª Turma, em voto prolatado quando do julgamento da  ACR 1206-
PE, em relação ao depósito instituído pela Lei nº 8.866/94, enten-
deu de não ter aquele depósito civil por equiparação natureza pe-
nal. In verbis: “Não possuindo, portanto, essa característica, não
tem força bastante para produzir o fenômeno denominado de abo-
litio criminis, previsto no art. 2º  do nosso Código Penal. O ordena-
mento jurídico brasileiro, tanto em campo doutrinário como na ór-
bita jurisprudencial, acata, à unanimidade, a compreensão de que
as instâncias penais e civis são totalmente independentes. Am-
bas, vinculadas ao fim a atingir, são desenvolvidas em princípios
específicos e sem qualquer possibilidade de, no campo da cons-
trução das entidades que as compõem, os efeitos de uma excluí-
rem os da outra”.

Cuidando a hipótese de crime de natureza tributário-previden-
ciária, não há como se exigir, para identificar tal conduta como
dolosa, tenha o agente sido movido com o animus rem sibi haben-
di,  contudo, assim ocorrendo, desde que em seu agir seja de se
afastar tal animus, por em razão do mesmo ter pedido parcela-
mento do valor devido, ou ter ressarcido os cofres públicos, à ine-
xistência do nexo de causalidade subjetiva, que, juntamente com o
nexo de causalidade objetiva, integra os elementos essenciais do
delito, tem-se como não realizado referido tipo penal.

Igualmente, importa atentar que, antes da vigência da Lei 8.383,
de 30/12/91, que explicitamente revogou o art. 14 da Lei 8.137, no
tocante aos crimes de natureza tributário-previdenciária, o recolhi-
mento do valor devido antes do recebimento da denúncia se apre-
sentava como causa extintiva da punibilidade, situação essa res-
suscitada com o advento da Lei 9.249/95, art. 34. In verbis: “Art.
34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº  8.137,
de 27 de dezembro de 1990, e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de
1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contri-
buição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da de-
núncia”.

Passo à análise da tese desenvolvida em alguns julgados so-
bre a aplicação do instituto da abolitio criminis em face da revoga-
ção do artigo 95 da Lei 8.212/91 pela Lei 9.983/2000.
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Os acusados, ora apelados, foram denunciados como incur-
sos nas penas do artigo 95, d, da Lei nº 8.212/91 c/c o art. 5º da Lei
7.492/86, que estabeleciam:

“Artigo 95. Constitui crime:
omissis (...)
d) deixar de recolher, na época própria, contribuição
ou outra importância devida à Seguridade Social e
arrecadada dos segurados ou do público;
§ 1º No caso dos crimes caracterizados nas alí-
neas d, e e f, deste artigo, a pena será aquela esta-
belecida no artigo 5º da Lei nº 7.492, de 16 de junho
de 1986, aplicando-se à espécie as disposições
constantes dos artigos 26, 27, 30, 31 e 33 do citado
diploma legal”.

“Artigo 5º da Lei 7.492/86 – Apropriar-se, quaisquer
das pessoas mencionadas no artigo 25 desta Lei,
de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem mó-
vel de que tem a posse, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
multa”.

No entanto, os dispositivos em questão foram revogados pela
Lei nº 9.983, de 14/07/2000, que acresceu à parte especial do Có-
digo Penal o delito de apropriação indébita previdenciária, no art.
168-A, que dispõe:

“Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social
as contribuições recolhidas dos contribuintes, no
prazo e forma legal ou convencional:
Pena – reclusão, de 2(dois) a 5(cinco) anos, e mul-
ta”.

Considerando que a pena cominada pelo artigo 168-A do CP é
mais branda do que a pena antes estabelecida pela Lei 8.212/91, e
também o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, verifico
que os acusados devam ser julgados como incursos nas penas
do art. 168-A do CP (acrescido ao Código Penal com o advento da
Lei nº 9.983/2000).
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Nesse sentido, o advento da Lei nº 9.983/2000 não teve o con-
dão de descriminalizar a conduta descrita na exordial, pois referi-
da conduta continua a existir como tipo penalmente relevante, como
descreve o artigo 168-A do Código Penal. Somente incidiria a abo-
litio criminis, que, literalmente, significa “abolição, extinção, desa-
parecimento do crime”, quando não sobrevive qualquer interesse
penal na conduta, a sua incriminação em lei diversa, ou mesmo a
reforma da pena, que não dão ensejo a esta forma de extinção da
punibilidade.

Para a configuração da abolitio criminis, faz-se necessário que
a lei posterior deixe de considerar como delito um fato que anteri-
ormente era penalmente proibido, consoante preconizado no art.
2º, caput, do Código Penal Brasileiro. Tal descriminalização, con-
tudo, não ocorreu, haja vista que recolher contribuições de segu-
rados, empregados ou terceiros, que, por lei, deveriam ser repassa-
das à Previdência Social e não o foram, continua a ser fato típico e
juridicamente reprimido.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim
tem se posicionado, in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRI-
MES CONTRA A SEGURIDADE SOCIAL. CONTRI-
BUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO RECOLHI-
MENTO. ARTIGO 95 DA LEI Nº 8.212/91. REVOGA-
ÇÃO PELA LEI Nº 9.983/00. ABOLITIO CRIMINIS.
NÃO OCORRÊNCIA.
Inocorrência da alegada abolitio criminis, uma vez
que a novatio legis ( art. 168-A, § 1º, do Código Pe-
nal, acrescentado pela Lei nº 9.983/00), conquanto
tenha revogado o disposto no art. 95 da Lei nº 8.212/
91, manteve a figura típica anterior pela qual o paci-
ente restou condenado, não afastando a ilicitude da
conduta praticada. Writ denegado”. (STJ, HC nº
16390/SP; Processo nº 2001/0039363-2), 5ª Turma,
Relator Ministro Felix Ficher).

De uma leitura do interrogatório dos acusados, na esfera poli-
cial (fls.113/114 e 166/167) e em Juízo (fls.306 e 321/322), verifica-
se a mesma narrativa no sentido de afirmar que a empresa já es-
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tava em estado de insolvência e que as dívidas não foram quitadas
por dificuldades financeiras, tendo estas, inclusive, repercutido na
própria vida econômica dos acusados, inobstante se observar dos
boletins de vida pregressa (fls.117 e 171) serem os acusados den-
tistas, possuindo, inclusive, imóveis financiados.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação
confirmam a fiscalização do INSS, mas deixam dúvidas se, de
fato, os réus, mesmo na qualidade de sócios, agiram com dolo.

Observa-se da narrativa dos fatos, seja pelos depoimentos
dos réus, seja pelas testemunhas arroladas pela acusação, que a
razão por que deixaram de recolher as contribuições à Previdên-
cia Social foi em face da crise operacional pela qual passava a
empresa dos acusados.

Não cuida a hipótese de se admitir se não havia falência for-
mal, existia um estado de falência factual da empresa dos réus.
Outrossim, entendo que há absolvição quando há comprovação
de dificuldades financeiras extremadas, tendo como afastado o
próprio dolo, e não a culpabilidade. De uma análise das provas
carreadas aos autos,  não identifico na conduta dos acusados o
dolo na conduta que lhes é imputada na exordial, posto que os
mesmos deixaram de recolher as contribuições previdenciárias
no período indicado na denúncia por total falta de meios de provê-
las,  conforme se verifica dos interrogatórios dos réus e dos depo-
imentos das testemunhas.

Diante do acima exposto e pela livre apreciação das provas
coligidas aos autos, não ignorando o conteúdo das mesmas, tam-
pouco as razões aduzidas pelas partes, acusação e defesa, e não
legitimando esta decisão como decisão de consciência desgarra-
da da prova, há de se inferir que, na hipótese desta ação penal, o
desconto das contribuições previdenciárias dos empregados e não
repassadas ao INSS foi ocasionado por um próprio estado de fa-
lência, uma falência factual,  em que se encontrava a empresa
gerida pelos acusados, ora apelados, circunstância esta em que
se viram compelidos a escolher entre o pagamento do salário de
seus empregados e o pagamento das despesas da empresa por
eles gerida.

Diante do conjunto de elementos probatórios trazido aos au-
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tos resultando na absolvição dos acusados, os quais, somados,
foram essenciais para a convicção do Juiz em seu decisum, uma
vez que se trata de questões evidentes ou notórias, que trazem
imediatamente a certeza, desnecessários são meios de provas
especiais. Porque “provar o evidente é algo não apenas supérfluo,
senão estúpido, ao menos para o direito... Se um fato é evidente,
não pode o juiz desconhecê-lo, pois sua descrição na valoração
da prova se exerce no terreno da dúvida e não se lhe pode admitir
no da certeza... Nesse sentido, pode aceitar-se o princípio noto-
rium no eget probatione (o notório não necessita de prova), isto é,
o mesmo tem valor se a notoriedade coincide, e enquanto coinci-
de, com a evidência”. (Magalhães Noronha, Direito Processual
Penal, 1987).

É certo que as dificuldades financeiras atravessadas pelos
acusados devem ser cabalmente provadas, posto que é ônus da
defesa. Cumpre ressaltar, no entanto, que, diante da análise dos
autos, há de se constatar que cotidianamente surgem casos idên-
ticos no INSS, em que as dívidas são dispensadas, parceladas,
arquivadas, diferentemente deste em que os acusados foram com-
pelidos a esta ação penal. À época dos fatos, 1991 a 1994, o País
experimentava diversas mudanças, e ainda atravessa, creio, pro-
fundas mudanças, com a instituição de sucessivos planos econô-
micos, os quais, em sua maioria, foram recessivos e ensejadores
da “quebra” de vários comerciantes, principalmente os médios e
pequenos, hipótese dos autos – em que os mesmos, dentistas, de
boa fé, não tiveram o dolo genérico de deixar de recolher ao INSS
as contribuições previdenciárias.

Ainda, em relação às dificuldades financeiras, tenho defendi-
do a tese, e assim julgado, no sentido de que a mera alegação de
dificuldades financeiras não afasta o dolo, entendido este como a
vontade livre e consciente de não recolher a contribuição previden-
ciária descontada. Há absolvição quando há comprovação de difi-
culdades financeiras extremadas. As dificuldades financeiras de-
vem ser demonstradas, até mesmo para dar subsídio a este Tri-
bunal para verificar a possibilidade da ocorrência de um estado de
necessidade (= causa de excludente de ilicitude legal) ou de uma
inexigibilidade de conduta diversa supralegal (= causa de exclu-
dente da culpabilidade). A comprovação de que o não recolhimen-
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to foi motivado por dificuldades financeiras extraordinárias confi-
gura hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, motivando a
absolvição por inexistência de culpabilidade, hipótese que  se apli-
ca ao caso em exame, conforme acima verificado, seja pelos de-
poimentos dos réus (em juízo), seja pelos depoimentos das teste-
munhas – acusação e defesa, posto que, inobstante a qualidade
de responsáveis tributários, as condutas dos acusados não con-
tribuíram para a ausência de recolhimento das contribuições pre-
videnciárias, em face do evidente  estado de insolvência da em-
presa por eles gerida, bem como pela crise financeira suportada
pelos mesmos, que, inclusive, repercutiu na vida pessoal econô-
mica dos réus, razão pela qual não há como se falar em dolo nas
suas condutas, impondo-se, desta forma, a aplicação da causa
supralegal de excludente da culpabilidade – inexigilidade de con-
duta diversa, confirmando-se a absolvição, porém, retificando-se
o dispositivo, que tenho com base no artigo 386, V, e não no inciso
VI do CPPB.

Ex positis, nego provimento à apelação do Ministério Público
Federal.

É o meu voto.

APELAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA Nº 80.182-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Apelante: UNIVERSIDADE POTIGUAR / ASSOCIAÇÃO POTI-
GUAR DE EDUCAÇÃO E CULTURA - UNP

Apelado: CID BEZERRA DE OLIVEIRA NETO
Advs./Procs: DRS. JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO MEDEIROS

(APTE.) E ZILMA SILVÉRIO LEITE DA FONSECA
(APDO.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATI-
VO. MANDADO DE SEGURANÇA.  ENSINO SU-
PERIOR. TRANSFERÊNCIA DE TURNO. INCOM-
PATIBILIDADE DO HORÁRIO DAS AULAS COM
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O HORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO INDEFE-
RIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE ACESSO
À EDUCAÇÃO.
- O direito ao trabalho, assim como o direito à
educação, foram consagrados pela Constituição
Federal de 1988, no seu art. 6º, como direitos de
natureza social de mesmo valor.  Sendo assim, a
transferência de turno dentro de uma mesma
instituição de ensino é legitimada pelo fato de
que, por serem equivalentes em sua importân-
cia, não se pode admitir a preterição de um des-
ses direitos em função do outro.
- Há que se considerar, diante de um caso como
o presente, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a fim de que não se impo-
nham sanções superiores àquelas verdadeira-
mente necessárias à consecução do interesse
público.
- A atitude da administração da universidade de
negar ao impetrante o direito à mudança de tur-
no se mostra totalmente desproporcional e
irrazoável, porquanto esse pedido ocorreu mui-
to antes da realização da prova de seleção e sua
aprovação aconteceu com média bastante con-
siderável, superior, inclusive, à da maioria dos
candidatos.  Tal fato legitima a sua inclusão no
turno da noite, até porque não ocasionará qual-
quer prejuízo aos demais classificados.
- A não aceitação da matrícula do impetrante
implica em afronta direta ao acesso à educação,
um dos direitos mais salutares previstos na
Constituição da República, de natureza perso-
nalíssima e, portanto, prevalente em relação à
autonomia universitária, também consagrada a
nível constitucional.
- Apelação e remessa oficial improvidas.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima
indicadas, decide a Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apela-
ção e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto e notas ta-
quigráficas constantes dos autos, que integram o presente julga-
do.

Recife, 13 de maio de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA:

Cuida-se de apelação e remessa oficial de sentença que con-
cedeu a segurança para determinar à autoridade coatora, o Pró-
Reitor da Secretaria de Assuntos Acadêmicos da Universidade
Potiguar – UNP, que efetue a matrícula do impetrante no período
noturno do curso de Direito.

Segundo o douto Magistrado, não seria razoável negar ao im-
petrante o direito de concorrer a uma vaga naquele período, já que
manifestou o seu interesse em alterar a sua primeira opção antes
da realização da prova, não provocando, portanto, qualquer prejuí-
zo para os demais concorrentes. Ademais, a nota por ele obtida na
prova é superior à da maioria dos candidatos aprovados.

Irresignada, a universidade ré apela alegando que a decisão
em foco representa um desrespeito à autonomia universitária, in-
terferindo na auto-organização da instituição de ensino.

Sem contra-razões.

Relatei.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA (Relator):
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A matéria trazida a discussão no presente feito se apresenta
de fácil deslinde, senão vejamos.

O impetrante ajuizou o presente mandamus para ver reco-
nhecido o seu direito à transferência do turno diurno para o noturno
no curso de Direito da UNP, em face da incompatibilidade entre o
horário das aulas e o do seu trabalho na Cia. Docas do Rio Grande
no Norte, onde fora selecionado para a realização de estágio.

Alega que, ao se inscrever para a reopção para o curso de
Direito da UNP, quando já cursava Turismo na mesma universida-
de, cometeu um equívoco ao optar pelo turno da manhã, quando
sua real intenção era cursar Direito à noite, porquanto o restante
do dia ficaria livre para realizar estágio, do qual auferiria renda para
ajudar na sua manutenção naquela instituição de ensino. Ao cons-
tatar tal engano, protocolou requerimento junto à UNP, em 11/06/
01, antes, portanto, da realização da prova de seleção, solicitando
a mudança do turno matutino para o noturno, mas não logrou defe-
rimento. Vale ressaltar que, em 13/06/01, fora selecionado para a
realização de estágio na Cia. Docas do Rio Grande do Norte.

E, como prova dos fatos por ele narrados, trouxe aos autos
cópias de vários documentos, dentre eles uma declaração emitida
pelo Coordenador Administrativo da empresa em que seu genitor
trabalha (fls. 14), do recibo da UNP referente ao pagamento da
mensalidade do curso de Direito (fls. 18), do pedido de mudança
de turno (fls. 19) e do termo de compromisso de estágio (fls. 20),
no qual consta como expediente de trabalho das 8:00 às 12:00
horas, o qual conflita com o horário das aulas no turno da manhã.

Ora, o direito ao trabalho, assim como o direito à educação,
foram consagrados pela Constituição Federal de 1988, no seu art.
6º, como direitos de natureza social de mesmo valor.  Sendo as-
sim, em casos como o presente, a transferência de turno dentro
de uma mesma instituição de ensino é legitimada pelo fato de que,
por serem equivalentes em sua importância, não se pode admitir a
preterição de um desses direitos em função do outro. Do direito à
educação, considerado pelo art. 205 da Carta Magna como direito
de todos e dever do Estado e da família, resulta o acesso à cultura,
às informações, ao ensino, ao engrandecimento pessoal e profis-
sional; enquanto que, não menos importante é o direito ao traba-
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lho, do qual derivam os meios para prover a subsistência do ser
humano e dos seus familiares e dependentes.

Ademais, a atividade da Administração Pública e, portanto,
daqueles que exercem uma atividade pública por delegação, deve
perseguir o princípio da legalidade. Todavia, deve ser pautada, tam-
bém, pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
que, segundo abalizada doutrina proposta por Maria Sylvia Zanella
Di Pietro, in Direito Administrativo, 14ª edição, Editora Atlas S.A.,
São Paulo, 2002, pág. 81, traduz-se da seguinte forma: adequa-
ção entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restri-
ções e sanções em medida superior àquelas estritamente neces-
sárias ao atendimento do interesse público (...).

Sendo assim, a atitude da administração da universidade de
negar ao impetrante o direito à mudança de turno se mostra total-
mente desproporcional e irrazoável, porquanto esse pedido ocor-
reu muito antes da realização da prova de seleção e sua aprova-
ção aconteceu com média bastante considerável, superior, inclu-
sive, à da maioria dos candidatos.  Tal fato legitima a sua inclusão
no turno da noite, até porque não ocasionará qualquer prejuízo aos
demais classificados.

Ainda faz mister ressaltar que o indeferimento do pleito impli-
ca em afronta direta ao acesso à educação, um dos direitos cons-
titucionais mais salutares, de natureza personalíssima e, portanto,
prevalente em relação à autonomia universitária, também consa-
grada a nível constitucional.

A jurisprudência pátria, deste e de outros tribunais, vem  as-
sim se posicionando, a teor dos julgados abaixo reproduzidos, os
quais, mutatis mutandis, adquam-se ao presente caso. Ei-los:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. TRANS-
FERÊNCIA DE TURNO EM VIRTUDE DE
CONTRATO DE TRABALHO.
- Estudante que, após cursar seis períodos em ins-
tituição de ensino superior, requer mudança de tur-
no, do diurno para o noturno, porque passou a
trabalhar para custear os estudos.
- Precedentes jurisprudenciais.
- Apelação e remessa oficial improvidas”.
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(TRF – 5ª Região, AMS nº 77492-PB, 1ª Turma, Re-
lator: Desembargador Federal Castro Meira, julga-
mento: 19/12/2002, publicação: DJU 04/04/2003,
pág.: 490, unânime).

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. TRANS-
FERÊNCIA DE TURNO. MATÉRIA CONCERNEN-
TE À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. EXCEPCIONA-
LIDADE.
1. Apesar de o regulamento interno da instituição de
ensino superior vedar expressamente a transferên-
cia de turno ou turma do estudante após o proces-
so classificatório, não se pode olvidar que a educa-
ção constitui um direito constitucionalmente asse-
gurado. Não poderia, desse modo, norma constan-
te do regimento interno da universidade pretender
contrariar, em face da excepcionalidade do caso em
comento, texto expresso constitucional, pois, além
de flagrante ilegalidade, estar-se-ia a ofender direito
constitucionalmente assegurado, impedindo-se, por
via de conseqüência, a continuidade dos estudos
pela impetrante.
2. Na hipótese em comento, nenhum motivo há para
o indeferimento do pleito da impetrante, vez que res-
tou, nos presentes autos, devidamente comprova-
da a necessidade de compatibilizar-se o horário de
estudo com o trabalho exercido por ela. É que a im-
petrante, após ter ingressado na referida universi-
dade, firmou contrato de experiência, pelo prazo de
90 dias, com o Banco do Brasil S/A, de modo que
não havia mais como permanecer matriculada no
turno da manhã e, ao mesmo tempo, cumprir o ho-
rário de trabalho imposto pelo aludido banco. E o
mero fato de a impetrante estar, previamente, cien-
te do horário do curso que pretendia freqüentar não
é empecilho, por si só, para posterior alteração de
turno.
3. Remessa improvida”.
(TRF – 5ª Região, REO nº 814885-PB, 2ª Turma,
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Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de
Oliveira Lima, julgamento: 25/03/2003, publicação:
DJU 18/08/2003, pág.: 919, unânime).

“ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA DE ALUNO EM INS-
TITUIÇÃO DE ENSINO APÓS O PRAZO PREVIS-
TO NO EDITAL. QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA
COM A UNIVERSIDADE. POSSIBILIDADE.
- Insubsistência da irresignação da recorrente quanto
à decisão que assegurou ao agravado a efetuação
de matrícula no 4º ano do curso de Comunicação
Social por ela oferecido.
- À luz do princípio da razoabilidade não é cabível
sacrificar curso universitário em vias de conclusão
em troca de a universidade excluir um aluno do cor-
po discente pelo fato de o mesmo não ter efetuado
a matrícula no prazo previsto no edital de matrícula.
- Agravo de instrumento improvido”.
(TRF – 5ª Região, AG nº 34523/RN, Relator: Desem-
bargador Federal Castro Meira, Primeira Turma,
publicação: DJU 08/05/2002).

Por fim, vale trazer à colação excerto do julgado proferido pelo
ilustre Ministro Adhemar Maciel, em 23/09/1998, no EREsp nº
140726-RN, que menciona: “cabe ao juiz analisar e julgar a lide
conforme os acontecimentos passados e futuros. Não deve ele
ficar adstrito aos fatos técnicos constantes dos autos, e sim aos
fatos sociais que possam advir de sua decisão”.

 Diante dos fatos acima articulados, nego provimento à apela-
ção e à remessa oficial para confirmar a sentença.

Assim voto.
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APELAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA Nº 85.291-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO
DE OLIVEIRA LIMA

Apelante: FAZENDA NACIONAL
Apelada: FIAÇÃO JANGADEIRO S/A
Advogados: DRS. THAIS HELENA DE QUEIROZ NOVITA E OU-

TROS (APDA.)

EMENTA:  PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MAN-
DADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZOS APURADOS
NOS ANOS-BASE DE 1988 E 1990. COMPENSA-
ÇÃO. VIA INADEQUADA.
- Inexistindo dúvidas quanto aos créditos da
impetrante, bem assim quanto à possibilidade
da compensação deles, resultantes de antecipa-
ção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
não há espaço para o uso de remédio heróico
para o acertamento dos valores envolvidos, vis-
to que o mandado de segurança não permite a
produção de prova pericial imprescindível à con-
firmação da planilha oferecida pela impetrante.
- Assim, mesmo que se pretenda certo o direito
à compensação pleiteada, líquido, certamente, ele
não é. Outra não pode ser a conclusão, visto que
versa o mérito da demanda exatamente sobre o
critério de atualização monetária a ser aplicado,
o que implica estar ilíquido o valor do pretendi-
do crédito a ser compensado.
- Remessa oficial provida.
- Apelação da Fazenda Nacional prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que fi-
guram como partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar pro-
vimento à remessa oficial, julgando prejudicada a apelação da Fa-
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zenda Nacional, nos termos do voto do Relator e das notas taqui-
gráficas, que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 4 de novembro de 2003 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLI-
VEIRA LIMA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBER-
TO DE OLIVEIRA LIMA:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Fiação
Jangadeiro S/A, objetivando a concessão da segurança que ga-
ranta à impetrante o direito de proceder à compensação do impos-
to de renda pago sob a forma de antecipações nos anos-base de
1988 e 1990, atualizado integralmente, na forma indicada na exor-
dial, nos moldes do art. 66 da Lei nº 8.383/91, ao argumento de
que, ao concluir os balanços dos anos-base acima referidos, cons-
tatou prejuízos ao invés de lucro, entendendo ser ilegal a Instrução
Normativa nº 67, de 26 de maio de 1992, porquanto criara exce-
ções não previstas em lei, ao proibir a compensação do crédito do
contribuinte e definir, quanto à correção monetária, critério distinto
dos débitos a serem compensados, evidenciando um enriqueci-
mento ilícito do Fisco e uma grave ofensa ao princípio da isono-
mia.

O douto Magistrado de primeiro grau, acatando os argumen-
tos perfilhados pela impetrante, concedeu a segurança persegui-
da para assegurar à impetrante o direito de compensar as parce-
las vincendas do IRPJ com os valores por ela indevidamente reco-
lhidos a título do mesmo IRPJ nos anos-base de 1988 e de 1990,
sem as restrições da IN/SRF nº 67/92 e até o limite dos créditos da
impetrante, ficando ressalvado o direito da Delegacia da Receita
Federal de fiscalizar a regularidade da compensação efetivada e
de lavrar as autuações fiscais cabíveis na hipótese de eventual
compensação irregular.

Inconformada, apela a Fazenda Nacional, asseverando que a
referenciada instrução normativa não apresenta nenhuma ilegali-
dade, apenas explicitando que a restituição do IRPJ será efetuada
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por meio eletrônico, obedecendo à legislação de regência do tribu-
to, qual seja, o Decreto-lei nº 2.354/87, que determinava, por sua
vez, todo procedimento de apuração e ajuste de valores antecipa-
dos e prejuízos futuros, como também a forma de restituição, exis-
tindo, por conseguinte, norma legal específica regulando o instituto
da restituição de valores antecipados por determinação legal, não
sendo aplicável à hipótese dos autos o art. 66 da Lei nº 8.383/91.

Foram apresentadas as contra-razões da apelada.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBER-
TO DE OLIVEIRA LIMA (Relator):

A matéria, para receber julgamento adequado, merece análise
acurada, principalmente quanto à natureza da pretensão deduzida
e do remédio manifestado.

Note-se que a inicial, embora discuta de passagem a existên-
cia do seu crédito, ante os prejuízos apurados nos anos-base de
1988 e 1990, não faz deste ponto o objetivo do mandamus, até
porque este aspecto da disputa não encontra maiores dificuldades
à impetrante, dada a evidência dos prejuízos e a retenção anteci-
pada. O próprio Fisco não questiona acerca da existência de tais
créditos.

Também não se ocupa a presente impetração com a questão
da compensabilidade dos créditos resultantes de pagamentos in-
devidos do IRPJ com débitos do próprio IRPJ. É que também aqui
o direito do contribuinte é manifesto, reconhecido pela Administra-
ção e por expresso dispositivo de lei.

Em verdade, o único ponto que animou a impetrante a vir a
juízo foi a pretensão de ver confirmada a exatidão da apuração que
efetuou quanto aos valores de seus créditos, principalmente no
que diz respeito aos critérios de correção monetária e à forma de
compensação definida pela legislação de regência. Foi esta dispu-
ta, que, efetivamente, mantém com a Administração, que animou
a impetrante a vir a juízo. Sua verdadeira pretensão é de ver confir-
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mada a planilha inserta na sua peça vestibular.

Para este objetivo, porém, não se presta o remédio escolhido.

No particular, meu entendimento restou explicitado em tantas
outras sentenças prolatadas quando ainda como magistrado de
primeiro grau, em face de casos similares:

“Ao sentir deste juízo, equivoca-se a impetrante
em sua pretensão, ainda que a um primeiro exame
seja procedente a grande maioria de seus argumen-
tos.

Realmente, em princípio, comungo do entendi-
mento de que a compensação pode ser operada uni-
lateralmente pelo contribuinte, independentemente
das indevidas restrições impostas pelo Fisco atra-
vés de instrução normativa. Conhecidos os crédi-
tos do contribuinte, cabe a este proceder em sua
contabilidade à compensação, voltando a recolher
o tributo quando consumada a compensação de to-
dos eles. Para tanto, não necessita o contribuinte
de autorizações do Judiciário.

De outro lado, o reconhecimento da liberdade do
contribuinte em operar a compensação unilateral-
mente, independentemente da prática pelo Fisco de
qualquer ato administrativo, há de corresponder à
liberdade do Fisco de examinar os atos praticados
pelo contribuinte, seja no que respeita à apuração
de seus créditos, seja no concernente à verificação
de seus débitos, incluindo os valores originários,
créditos de correção monetária, penalidades mora-
tórias acaso incidentes e outros aspectos importan-
tes para a correta execução da compensação.

Não procede, pois, a pretensão do contribuinte
no sentido de paralisar a atividade fiscalizadora da
União, bem assim o legítimo exercício de seu even-
tual crédito tributário, apenas e simplesmente por-
que operou a compensação, por sua conta e risco”.

“O cerne da questão passa, preliminarmente, pela
aferição da prestabilidade da via do mandado de
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segurança para fins de compensação tributária, bem
como pela verificação da prescrição qüinqüenal de
valores pagos a maior no período de 1988 a 1991.
No mérito, a questão gira em torno da viabilidade ou
não de atualização de valor feita com índice diverso
do aplicado à época da exação.

Devido à celeridade característica do mandado
de segurança, a Lei 1.533/51 impôs o atendimento
a certos requisitos para o conhecimento desta ação,
sem os quais inepta restaria a via mandamental
escolhida. Dentre todos, o primordial é a liquidez e a
certeza do direito, razão por que se não admite a
dilação probatória.

No caso em tela, não se há falar nem em certeza
e, muito menos, em liquidez do direito. Não se pode
conceber como certo um direito apenas pelo fato de
sobre ele já se ter manifestado o STF em ação com
partes específicas onde não consta a ora impetran-
te. (…).

Mesmo que se pretenda certo o direito à com-
pensação pleiteada, líquido, certamente, ele não é.
Outra não pode ser a conclusão, visto que versa o
mérito da demanda, exatamente, sobre o índice a
ser aplicado, o que implica estar ilíquido o valor do
pretendido crédito tributário.

Uma vez ilíquido o direito, não se pode buscar o
reconhecimento dele por via desta ação sumária,
haja vista que o procedimento adotado pela mesma
não permite a dilação probatória indispensável para
tanto. A ser de outra forma, aceitar-se-ia como pro-
va inequívoca do débito e de seu valor  apenas os
dados apresentados pela impetrante, como se ela
fosse a dona absoluta da verdade, o que não se
coaduna com os princípios erigidos na moderna pro-
cessualística pátria”.

De fato, o verdadeiro desejo da impetrante, de obter a quita-
ção de sua obrigação de pagar o aludido tributo (IRPJ) por meio da
compensação ora perseguida, não pode ser obtido senão através
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de ação ordinária, onde seja possível a produção de prova pericial,
em que sejam refeitos os cálculos de apuração dos créditos e
débitos, bem assim identificados outros fatos necessários ao exa-
to desate da lide, como, v.g., a data do lançamento e de eventuais
práticas interruptivas ou suspensivas da fluência do prazo prescri-
cional, matérias que não podem ser decididas sem o exame de
elementos de fato ausentes nos autos, mormente no que diz res-
peito ao quantum do crédito da impetrante.

Enfim, as questões suscitadas na impetração ora dizem res-
peito unicamente ao direito em tese, ou a fatos não suficientemen-
te provados, nem possíveis de sê-lo na via heróica.

Com essas considerações, dou provimento à remessa oficial,
julgando prejudicada a apelação da Fazenda Nacional, declarando
a impetrante carecedora de ação e extinguindo o processo sem
julgamento do mérito, na forma do art. 267, inciso VI, do Código de
Processo Civil.

É como voto.

EMBARGOS INFRINGENTES
NA APELAÇÃO CÍVEL N° 173.287-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO NU-
NES MAIA FILHO.

Embargante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Embargados: FRANCISCA CARMELITA DE FREITAS MEIRELES

E  OUTRO
Advogados: DRS. MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA E

OUTROS (EMBTE.) E JOVENTINA SIMÕES OLIVEI-
RA E OUTRO (EMBDOS.)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA  EXTRA PE-
TITA. DIREITO MATERIAL EVIDENTE. MANTEN-
ÇA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU EM VIR-
TUDE DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA
PARTE AUTORA. FUNÇÃO INSTRUMENTAL DO
PROCESSO.
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- As normas de Direito Processual são garantias
dos cidadãos que estão em juízo, pois cria a cer-
teza de que suas demandas serão encaminha-
das nos moldes nelas estabelecidos. Entretan-
to, deve-se sempre lembrar que se trata de nor-
mas instrumentais, que servem como pano de
fundo do Direito Material, ou seja, é um instru-
mento para garantir a efetivação das normas
materiais.
- Deve-se manter a sentença que, julgando a lide
com causa de pedir diversa da con stante na ini-
cial, atendeu plenamente o direito material da par-
te, evidenciado na fase in strutória do processo.
Embargos infringentes improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EAC 173.287-
RN, em que são partes as acima mencionadas, acordam os De-
sembargadores Federais do Pleno do TRF da 5ª Região, por una-
nimidade, em negar provimento aos presentes embargos infrin-
gentes, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas cons-
tantes dos autos, que ficam fazendo parte do presente julgado.

Recife, 24 de março de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO NUNES MAIA FI-
LHO - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO:

 1. Trata-se de Embargos infringentes interpostos pela CEF,
em 25.06.01, contra decisão da egrégia 3ª Turma desta Corte, na
qual ficou vencido em voto preliminar o relator convocado (fls. 406
a 408), o eminente Juiz Federal Alexandre Costa de Luna Freire,
restando vencedores os votos dos eminentes Desembargadores
Federais Nereu Santos e Geraldo Apoliano.

2. A divergência no julgamento cinge-se à questão preliminar e
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consiste em saber se o douto Magistrado a quo prolatou, efetiva-
mente, neste caso, sentença extra petita, por ter dado pela proce-
dência do pedido do autor com fundamento diverso do invocado.

3. As partes ora embargadas ingressaram, em 10.05.96, com
uma ação ordinária de anulação de contrato contra a CEF e contra
a Construtora A. Azevedo Ltda. Alegaram que adquiriram desta úl-
tima um imóvel residencial no Conjunto Habitacional Parque dos
Coqueiros, mediante recursos obtidos de contrato de mútuo fir-
mado com a CEF, e encontram-se inadimplentes com suas obri-
gações contratuais, por absoluta incapacidade financeira, sobre-
tudo pelas alterações verificadas nos valores do imóvel, o que veio
a onerar bastante a capacidade de liquidez dos mutuários, já que
os valores pactuados no pré-contrato, ou seja, na fase de inscri-
ção/cadastramento dos possíveis compradores, junto à COHAB,
não são os mesmos valores constantes nos contratos posterior-
mente assinados, estando tais contratos, portanto, eivados de ví-
cio de consentimento.

4. O Juiz a quo entendeu pertinente a alegação de vício de
vontade, baseando a sua decisão em auditoria realizada pelo Mi-
nistério do Bem-Estar Social, onde ficou constatado que a Cons-
trutora A. Azevedo, ao firmar contrato com a CEF e contrair o em-
préstimo de tal empresa no valor correspondente a 628.563 VRF’s,
objetivando a produção e comercialização de habitações no Con-
junto Parque dos Coqueiros, requereu, no mesmo dia em que o
pacto foi assinado, um realinhamento de 60,43% no valor do con-
trato firmado, tendo a CEF atendido parcialmente o seu pleito e
concedido um aumento de 47% no valor original contratado.

5. Após tais inquirições, o douto Magistrado julgou parcialmen-
te procedente o pedido, reconhecendo a nulidade da cláusula que
fixou o preço do imóvel objeto do contrato celebrado entre as par-
tes e determinou a estipulação de outro valor a ser apurado na
fase de liquidação, observando-se o valor original dos custos da
obra, em 06.11.89, acrescidos apenas dos juros contratuais, divi-
dindo-se a quantia encontrada pelo número de unidades habitacio-
nais edificadas. Condenou ainda os réus, em conseqüência do
novo preço a ser apurado, à revisão dos valores da prestação
mensal e do saldo devedor, sendo que as parcelas porventura já
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pagas pelos mutuários, devidamente atualizadas, deveriam ser
abatidas do saldo total da dívida já recalculada, enquanto a Cons-
trutora deverá ressarcir à CEF o valor recebido a maior pelo imó-
vel, com o dinheiro repassado através do mútuo, também corrigi-
do monetariamente.

6. Inconformada, a ora embargante (CEF) interpôs recurso de
apelação, alegando, em síntese, que não está comprovada nos
autos a existência de um pré-contrato que garantisse aos mutuá-
rios a manutenção do preço inicialmente estabelecido quando da
inscrição/cadastramento, requerendo, portanto, a nulidade da sen-
tença, por faltar-lhe a fundamentação, já que o autor não provou
que a CEF omitiu intencionalmente o realinhamento dos preços.

7. A Construtora A. Azevedo Ltda., por sua vez, sustenta que o
contrato de compra e venda foi firmado entre os adquirentes e a
CEF, tendo a mesma apenas construído os imóveis em questão, o
que não é suficiente para condená-la nos ônus sucumbenciais.

8. No julgamento da Apelação, o eminente Juiz Federal Ale-
xandre Costa de Luna Freire, relator do feito, que restou vencido,
extinguiu o processo, preliminarmente, sem exame do mérito, por
entender ser a sentença monocrática extra petita, uma vez que a
causa de pedir em que o Juízo a quo se baseou para acolher o
pedido foi uma auditoria realizada pelo Ministério do Bem-Estar
Social no PA 28000.002985-93-45, por conseguinte, diversa da for-
mulada na exordial, qual seja, a existência de um pré-contrato em
que ficavam estabelecidos o valor do imóvel e suas prestações.

9. A douta 3ª Turma deste Tribunal afastou a preliminar de nu-
lidade da sentença, por não considerá-la extra petita e, no exame
do mérito, julgou em conformidade com o voto do relator, o emi-
nente Juiz Federal Alexandre Costa de Luna Freire, no sentido de
que, por haver vício de consentimento quando da assinatura dos
contratos, é procedente o pedido de nulidade da cláusula contra-
tual concernente ao preço do imóvel, negando, portanto, provimento
à apelação da CEF.

10. Nas razões dos presentes embargos infringentes, alega a
embargante (CEF) que merece reforma o acórdão na parte em
que, por maioria de votos, negou provimento à apelação da CEF
que requereu, em preliminar, nulidade da sentença monocrática,
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visto que, ao acolher o pedido dos autores, baseando-se em cau-
sa de pedir diversa da postulada pelos mesmos, qual seja a exis-
tência de um pré-contrato que não foi provada pelos autores, vio-
lou flagrantemente o art. 460 do CPC, o qual dispõe ser defeso ao
Juiz proferir sentença a favor do autor, de natureza diversa da pe-
dida. Ademais, alegou inexistir omissão dolosa por parte da CEF,
mas sim um realinhamento no valor das unidades habitacionais e
que o termo aditivo, ou seja, o reajuste concedido à Construtora,
encontrava-se devidamente registrado no Registro de Imóveis da
1ª Zona da Comarca de Natal/RN.

11. A parte embargada foi devidamente intimada para apre-
sentar contra-razões, mas, decorrido o prazo legal, não as apre-
sentou, conforme certidão de fls. 474v.

12. É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO (Relator):

1. Realmente, quando se lê a petição inicial deste processo,
verifica-se facilmente que o pedido dos autores é para anular o
contrato firmado entre os proponentes e a CEF, e a causa de pedir
é a alegação da existência de um pré-contrato entre a CEF e a
Construtora A. Azevedo Ltda., que foi posteriormente alterado sem
a anuência das partes contratantes.

2. No entanto, o douto Juízo monocrático julgou parcialmente
procedente o pedido, fundamentando a sua decisão em uma audi-
toria realizada pelo Ministério do Bem-Estar Social (PA
28000.002985-93-45), onde se constatou que, no mesmo dia em
que a Construtora firmara contrato de mútuo com CEF, para a ob-
tenção de valor determinado para a construção das citadas unida-
des habitacionais, injustificadamente, pactuou com a CEF altera-
ção da cláusula econômica do contrato, na base de 47%, o que
implicou em majoração no valor dos imóveis a serem construídos
no mesmo percentual de 47%.

3. Alega-se que a causa de pedir, embora não integre a subs-
tancialidade do pedido, o identifica, ou seja, se o autor faz determi-
nado pedido baseado em uma certa causa de pedir e o Juiz con-
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cede o mesmo pedido por causa de pedir diversa, não estará, na
verdade, concedendo o mesmo pedido. Neste caso estar-se-á dian-
te de uma autêntica decisão extra petita, anulável portanto.

4. O Professor Arruda Alvim, em lição exemplar sobre o tema,
assim se manifesta:

“A decisão extra petita poderá consistir num pronun-
ciamento excedente sobre o tipo de ação (pedido
imediato) propriamente dito, como, ainda, será tam-
bém extra petita se, conquanto atendido o pedido,
tal ocorra por outra causa petendi. Assim, se alguém
solicita separação judicial, fundada em determina-
da injúria grave, e o Juiz decreta a separação, mas
baseado em adultério (não alegado), padece tal sen-
tença do referido vício.” (Manual de Direito Proces-
sual Civil, vol. II, RT, São Paulo, 2000, p. 658).

5. A causa de pedir, como também se alega, são os fatos des-
critos na inicial e que servem de fundamento para a pretensão
existir. São os fatos que têm relevância jurídica e que despertam
no autor o interesse de ingressar no Poder Judiciário com uma
ação para fazer valer seu pretenso direito.

6. A fixação da causa de pedir é que forma a relação de causa
e efeito entre os fatos descritos e o pedido formulado na petição
inicial. Outra lição do Professor Arruda Alvim fixa com precisão o
conceito de causa de pedir:

 “Afigura-se-nos que a causa petendi é constituída
pelos fatos e a respectiva fundamentação jurídica.
São os fatos jurídicos em virtude dos quais nasce o
interesse de agir ou mesmo a necessidade de agir,
sob pena de ter o autor prejuízo.” (Manual de Direito
Processual Civil, vol. I, RT, São Paulo, 2000, p. 456).

7. A alteração da causa de pedir, na fundamentação da sen-
tença, como se viu, dá ensejo ao vício de nulidade, pois caracteri-
za o provimento jurisdicional extra petita, conforme ensina José
Rogério Cruz e Tucci (A Causa Petendi no Processo Civil, RT,
São Paulo, 2001, p. 205), devendo o Julgador se ater aos dados já
constantes dos autos trazidos na inicial do autor; realmente, o pe-
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dido e a causa de pedir que lhe corresponde se integram, mas são
cindíveis, isto é, faz-se possível distinguir um da outra; o que se
pede (pedido) se justifica pela razão de pedir (causa) e ambos
(pedido e causa) formam a demanda.

8. Como se pôde perceber, perfeito o raciocínio jurídico-pro-
cessual abstrato do douto voto vencido do Juiz Alexandre Costa de
Luna Freire. Entretanto, merecem registro algumas peculiarida-
des deste caso específico, que ensejam o excepcionamento da
teoria processual em favor do direito material.

9. Não se duvida que as normas de Direito Processual são
garantias para os cidadãos que estão em juízo, pois cria a certeza
de que suas demandas serão encaminhadas nos moldes nelas
estabelecidos.

10. Ocorre que também não se pode esquecer que o Direito
Processual, instrumental que é, serve como pano de fundo do Di-
reito Material, ou seja, é um instrumento para garantir a efetivação
das normais materiais.

11. Quando se analisa este caso, verifica-se que o douto Juízo
monocrático, ao decidir a demanda, fundamentando-a em causa
de pedir diversa da formulada, agiu com inspiração na aproxima-
ção da justiça, pois percebeu que a parte autora é titular do direito
material, apesar da não-comprovação da causa petendi alegada,
qual seja, a existência de um pré-contrato formalizado entre os pre-
tensos compradores do imóvel no Parque dos Coqueiros e a CEF.

12. Primeiramente, deve-se registrar que a existência do ale-
gado pré-contrato afirmada pela parte autora não foi provada, pois
se trata de um cadastro firmado entre os pretensos compradores
do imóvel e a extinta COHAB e que este órgão, hoje sob a denomi-
nação de DATANORTE, foi intimado diversas vezes no decorrer
do processo para apresentá-lo e assim não o fez. Os pretensos
mutuários se inscreveram junto à COHAB, certamente cientes de
sua possibilidade de adimplir as prestações, considerando-se o
valor do imóvel oferecido à época da inscrição.

13. No entanto, foi a alteração do preço do contrato o fato que
efetivamente ensejou o ingresso desta ação e esta ficou demons-
trada pela auditoria realizada pelo Ministério do Bem-Estar Social,
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que comprovou que no mesmo dia em que a Construtora A. Aze-
vedo Ltda. firmou o contrato de mútuo com a CEF, para obtenção
de valor determinado para a construção do Parque dos Coquei-
ros, pactuou um ajuste no referido contrato, majorando-o em 47%,
sob o argumento de que o custo inicial apresentado não condizia
com o que efetivamente iria ocorrer.

14. Observa-se, com esta informação, que não se tinha como
concluir que os custos iniciais apresentados seriam insuficientes,
pois, no mesmo dia em que contratou com a CEF determinado
valor, percebeu que seria insuficiente, sem que tivesse sido ergui-
do um único tijolo na construção pactuada.

15. De outra sorte, sabe-se que quando os cidadãos se diri-
giam à COHAB para conseguirem crédito para adquirir unidades
habitacionais populares, tais como o é o conjunto Parque dos Co-
queiros, eram informados do valor do imóvel que iriam adquirir,
pois sem informações como esta ninguém adquire bem de consu-
mo algum, quanto mais um bem como a casa própria.

16. Além disso, investigando um pouco o histórico deste caso
específico, revela-se que a área para edificação do referido con-
junto pertencia à COHAB/RN que, em razão de se encontrar com
elevados débitos junto ao FGTS, ficou privada de contrair financia-
mentos no SFH.

17. Observando que tal problema estava ocorrendo em diver-
sos Estados, a solução encontrada pela CEF, para não suspender
a construção de casas populares, foi a instituição de um novo pla-
no, agora voltado para iniciativa particular, denominada Programa
de Habitação Popular – PROHAP/SETOR PRIVADO.

18. Amparada em tal programa, a Construtora A. Azevedo Ltda.
firmou contrato com a CEF e com a COHAB/RN, em 06.11.89,
através do qual comprou o terreno pertencente àquela sociedade
e contraiu empréstimo junto à CEF, no valor correspondente a
628.563 VRF’s, objetivando a produção e comercialização de 497
unidades habitacionais, integrantes do Conjunto denominado Par-
que dos Coqueiros II.

19. No aludido contrato há previsão expressa (cláusula 6ª), na
qual está estabelecido o cronograma de liberação do capital mu-
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tuado em parcelas mensais, disciplinando, em seu parágrafo pri-
meiro, que as referidas parcelas seriam reajustadas com base na
variação do valor do VRF, garantindo, assim, a plena atualização
monetária de toda a quantia emprestada.

20. No entanto, no mesmo dia da assinatura do contrato, a
Construtora entrou com requerimento perante a CEF para reajus-
tar o empréstimo firmado, defendendo a impossibilidade de exe-
cução do projeto, tendo em vista a defasagem de preços da  cons-
trução em relação ao VRF (fls. 98), no que restou atendida.

21. O pedido foi atendido pela CEF em 09.03.90, majorando o
valor dos bens em 47%, majoração esta que foi repassada para
os mutuários na sua integralidade, sem que, antes da aludida alte-
ração, fossem ouvidos.

22. Com essa breve exposição, verifica-se que a percepção
do Magistrado a quo, quando da prolação da sentença, foi de total
acordo com o direito material, pois observou com propriedade que
o valor do imóvel foi majorado sem que seus compradores tives-
sem oportunidade de sequer serem ouvidos, para se manifesta-
rem se o aceitavam com o reajuste ou não.

23. Entendo, respeitando os que pensam de forma contrária,
que em casos como este não se pode ignorar a importância do
direito material e, em prol desta transparência, favorecer o bem
justiça, o de mais valioso relevo no sistema jurídico, ao qual deve
ceder qualquer outro, quando se está diante de uma situação como
esta, em que não se duvida da titularidade do direito da parte auto-
ra em ter anulada a cláusula do contrato que majorou o preço do
imóvel sem a sua prévia anuência.

24. Assim, forte nesses argumentos, voto no sentido de negar
provimento aos Embargos infringentes, mantendo o acórdão da
egrégia 3ª Turma em todos os seus termos, com a devida vênia ao
ilustre prolator do voto divergente.

25. É como voto.
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EMBARGOS INFRINGENTES
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 183.822-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA
DE ALMEIDA FILHO

Embargante: FAZENDA NACIONAL
Embargados: J. SIMÕES ENGENHARIA LTDA. E OUTROS
Advogados: DRS. ANASTÁCIO JORGE MATOS DE SOUSA

MARINHO E OUTRO (EMBDOS.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
COFINS. VENDA DE IMÓVEIS. INCIDÊNCIA.
- A Constituição Federal não se refere a merca-
dorias e serviços quando trata das contribuições
sociais que devem financiar a seguridade social
(artigo 195 e incisos), além de que a exclusão
equivaleria a se conceder isenção sem a corres-
pondente lei específica, o que contrariaria o dis-
posto no parágrafo 6º do artigo 150 da Constitui-
ção Federal.
- Equivalência dos conceitos de receita e fatura-
mento para efeitos fiscais.
- Abrangência das receitas oriundas de comer-
cialização de imóveis no conceito de faturamento
e, portanto, sujeição à COFINS.
- Embargos infringentes providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes
as acima mencionadas, acordam os Desembargadores Federais
do Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unani-
midade, dar provimento aos embargos infringentes, nos termos
do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que
ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Recife, 9 de junho de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA DE ALMEI-
DA FILHO - Relator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTIS-
TA DE ALMEIDA FILHO:

Cuida-se de embargos infringentes interpostos pela Fazenda
Nacional contra parte da decisão de fls. 198 que, por maioria de
votos, negou provimento à remessa oficial da sentença que julgou
procedente o pedido de suspensão da exigibilidade da COFINS
sobre as operações de compra e venda de imóveis.

Em síntese, argumenta a embargante que “A legalidade da
cobrança da COFINS, instituída pela Lei Complementar nº 70/91,
sobre a venda de imóveis, decorre, portanto, cristalina, seja por-
que a venda de imóveis está, desde a Emenda Constitucional nº
01/69, abrangida pelo conceito de mercadorias, seja porque tal
operação constitui um serviço de qualquer natureza, conforme
conceituado no próprio Decreto-lei 406/68 e, por mais essa razão,
deve se fazer prevalecer o voto vencido, ao entender que é legíti-
ma a incidência da COFINS sobre a operação de venda de imó-
veis, em completo desacordo com os votos vencedores”.

Requer o provimento dos embargos infringentes, reformando-
se o julgado.

Regularmente intimadas, as recorridas apresentaram suas
contra-razões, aduzindo que, não sendo os imóveis mercadorias
ou serviços, as receitas provenientes de sua comercialização não
se incluem no conceito de faturamento previsto no artigo 2o da Lei
Complementar nº 70/91.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTIS-
TA DE ALMEIDA FILHO (Relator):

Tratando-se de feito de natureza cautelar, cumpre observar o
preenchimento dos requisitos do fumus boni juris e do periculum
in mora.

Quanto ao primeiro, entendo inexistente, ante as seguintes
considerações.



232

Os conceitos de faturamento e receita bruta são equivalentes
do ponto de vista fiscal.

Na esteira deste entendimento, ressalto voto da lavra do Exmo.
Ministro Moreira Alves, na Ação Declaratória de Constitucionalida-
de nº 1-1 – DF, cujo excerto colho, conforme segue:

“Note-se que a Lei Complementar n° 70/91, ao con-
siderar o faturamento como a ‘receita bruta das ven-
das de mercadorias, de mercadorias e serviços e
de serviços de qualquer natureza’ nada mais fez que
lhe dar a conceituação de faturamento para efeitos
fiscais, como bem assinalou o eminente Ministro Il-
mar Galvão, no voto que proferiu no RE 150.764, ao
acentuar que o conceito de receita bruta das ven-
das de mercadorias e de mercadorias e serviços
‘coincide com o de faturamento, que, para efeitos
fiscais, foi sempre entendido como o produto de to-
das as vendas, e não apenas das vendas acompa-
nhadas de fatura, formalidade exigida tão-somente
nas vendas mercantis a prazo (art. 1º da Lei 187/
36)’.” (Voto do Min. Moreira Alves, em 1º de dezem-
bro de 1993, na ADC nº 1-1-DF).

Neste sentido, perfeitamente compreensível também que as
receitas oriundas das vendas de imóveis estejam abrangidas no
conceito de faturamento ou receita bruta.

Por outro lado, não se justifica excluir cogitadas receitas do
conceito de faturamento, nem a pretexto de que os bens imóveis
não seriam mercadorias ou serviços. Isto porque a Constituição
Federal não se refere a mercadorias e serviços quando trata das
contribuições sociais que devem financiar a seguridade social (ar-
tigo 195 e incisos), além de que a exclusão equivaleria a se conce-
der isenção sem a correspondente lei específica, o que contraria-
ria o disposto no parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Fede-
ral.

Destarte, não é a natureza móvel ou imóvel do bem, mas o
fato de ser ele objeto de comércio, que o caracteriza, a rigor, como
mercadoria. Qualquer bem, objeto de mercado é mercadoria.
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Mercadoria é, assim, qualquer coisa que se venda, ou com-
pre, por ato comercial que, de sua vez, caracteriza-se, objetiva ou
subjetivamente, no primeiro caso, pela especulação e, no segun-
do, por ter por agente um comerciante.

In casu, é óbvio que se faz presente a especulação.

A propósito, é interessante transcrever excerto doutrinário da
lavra do festejado comercialista Fran Martins1, quando observa:

“Mesmo no que se refere aos atos praticados pelos
comerciantes no exercício de sua profissão, a tradi-
ção conserva fora do âmbito do direito comercial os
atos relativos aos imóveis e à indústria agrícola. Os
primeiros estão afastados do campo de direito co-
mercial porque, tendo este como uma das suas
características a circulação dos bens, tal não acon-
tece com os imóveis, por sua natureza, inamovíveis.
Na verdade, em essência, o argumento não tem
solidez, pois, para que os bens passem de pro-
priedade, não é necessário que sejam removi-
dos materialmente; nas Bolsas de Mercadorias
faz-se a circulação dos bens apenas pela mu-
dança de propriedade dos títulos representati-
vos dos mesmos, e essas operações são repu-
tadas comerciais. Ademais, os imóveis podem
ser e são objeto de especulação....”.  (Itálicos do
autor. Os negritos não estão na obra).

Não bastasse, ressalto que a atividade de construção é consi-
derada mercantil ex vi lege (Lei nº 4.068, de 09.06.1962).

Por derradeiro, há vários arestos do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido de admitir a legalidade da COFINS sobre as recei-
tas advindas da comercialização de imóveis:

“TRIBUTÁRIO – COFINS – VENDA DE IMÓVEIS: IN-
CIDÊNCIA.

¹ Martins, Fran – Curso de Direito Comercial: empresa comercial, empresá-
rio individual, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio. Ed.
ver. e atual. Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 62.
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1. O fato gerador da COFINS é o faturamento men-
sal da empresa, assim considerada a receita bruta
de venda de mercadorias e de serviços (LC nº 70/
91).
2. A empresa que comercializa imóveis é equipara-
da a empresa comercial, e, como tal, tem fatura-
mento com base nos imóveis vendidos, como re-
sultado econômico da atividade empresarial exercida.
3. A noção de mercadoria do Código Comercial não
é um instituto, e sim um conceito que não pode ser-
vir de fundamento para a não-incidência de um seg-
mento empresarial que exerce o comércio.
4. Embargos de divergência conhecidos e recebi-
dos”.
(Ementa de Ac., por maioria, da Primeira Seção do
STJ, aos 18/06/2001, no ERESP 157035/SC, Rel.
p/ Acórdão: Min. Eliana Calmon, pub. no DJU 10/09/
2001, p. 270).

“TRIBUTÁRIO. COFINS. CONSTRUTORA E CO-
MERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS. LEGALIDADE DA
INCIDÊNCIA. LEIS COMPLEMENTARES NºS 56/87
(ITENS 32, 34 E 50) E 70/91 (ARTS. 2º E 6º). CTN,
ART. 111. LEI Nº 4.591/64. DECRETO-LEI Nº 2.397/
87 (ART. 1º).
1. As empresas edificadoras de imóveis, bens ap-
tos à comercialização, realizam negócios jurídicos
de natureza mercantil, celebrados com clientes
compradores. Observada a relação jurídica entre o
fisco e contribuinte criada pela lei, caracterizada ati-
vidade empresarial com intuito de lucro, divisados
atos mercantis, é legal a incidência da COFINS nas
negociações empresariais e nos serviços presta-
dos, negócios jurídicos tributáveis.
2. Precedentes jurisprudenciais.
3. Recurso sem provimento”.
(Ementa de Ac. da Primeira Turma do STJ, aos 12/
09/2000, no RESP 228067/RS, Rel. p/ Acórdão: Min.
Milton Luiz Pereira, pub. no DJU 03/09/2001, p. 148).
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“TRIBUTÁRIO. COFINS. LC. Nº 70/91. IMÓVEIS. IN-
CIDÊNCIA.
1. A COFINS incide sobre o faturamento de empre-
sas que, habitualmente, negociam com imóveis, em
face de:
a) – o imóvel ser um bem suscetível de transação
comercial, pelo que se insere no conceito de mer-
cadoria;
b) – as empresas construtoras de imóveis efetuam
negócios jurídicos com tais bens, de modo habitual,
constituindo de mercadorias que são oferecidas aos
clientes compradores;
c) – a Lei nº 4.068, de 09/06/62, determina que as
empresas de construção de imóveis possuem na-
tureza comercial, sendo-lhes facultada a emissão
de duplicatas;
d) – a Lei nº 4.591, de 16/12/64, define como comer-
ciais as atividades negociais praticadas pelo ‘incor-
porador, pessoa física ou jurídica, proprietário ou não,
promotor ou não da construção, que aliene total ou
parcialmente imóvel ainda em construção, e do ven-
dedor, proprietário ou não, que habitualmente aliene
o prédio, decorrente de obra já concluída, ou terreno
fora do regime condominial, sendo que o que carac-
teriza esses atos como mercantis, em ambos os
casos, e o que diferencia dos atos de natureza sim-
plesmente civil, é a atividade empresarial com o in-
tuito de lucro’ (Oswaldo Othon de Pontes Saraiva
Filho, ob. já citada).
e) – o art. 195, I, da CF, não restringe o conceito de
faturamento, para excluir do seu âmbito o decorren-
te da comercialização de imóveis;
f) – faturamento é o produto resultante da soma de
todas as vendas efetuadas pela empresa, quer com
bens móveis, quer com bens imóveis;
g) – o art. 2º da LC nº 70/91 prevê, de modo bem
claro, que a COFINS tem como base de cálculo não
só a receita bruta das vendas de mercadorias obje-
to das negociações das empresas, mas, também,
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dos serviços prestados de qualquer natureza;
h) – mesmo que o imóvel não seja considerado
mercadoria, no contexto assinalado, a sua venda ou
locação pela empresa seria a prestação de um ser-
viço de qualquer natureza, portanto, um negócio ju-
rídico sujeito à COFINS.
2. Recurso improvido”.
(Ementa de Ac., por maioria, da Primeira Turma do
STJ, aos 15/06/1999, no RESP 210335/PR, Rel.: Min.
José Delgado, pub. no DJU 06/09/1999, p. 58).

“COFINS – INCIDÊNCIA – VENDA DE IMÓVEIS.
As atividades de construir e alienar, comprar, alugar
e vender imóveis e intermediar negócios imobiliá-
rios estão sujeitas à COFINS, posto caracterizarem
compra e venda de mercadorias, em sentido am-
plo, como o empregou o legislador.
Recurso provido”.
(Ementa de Ac., por maioria, da Primeira Turma do
STJ, aos 29/04/1999, no RESP 203698/CE, Rel.: Min.
Garcia Vieira, pub. no DJU 18/10/1999, p. 213).

Ante todas estas considerações, dou provimento aos embar-
gos infringentes, para dar provimento à remessa oficial, a fim de
prevalecerem os fundamentos do voto vencido, sujeitando-se as
embargadas à incidência da COFINS sobre as operações de in-
corporação e comercialização de imóveis.

Sem custas e honorários, em face da determinação na sen-
tença da sua apuração no bojo da lide principal, sem irresignação
das partes.

É como voto.
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HABEAS CORPUS   Nº 1.796-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA

Impetrantes: DRS. BÓRIS TRINDADE E OUTRO
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 13ª VARA - PE
Paciente: ELIEZER RAMON

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES, EM
TESE, DE ALICIAMENTO DE PESSOAS PARA
VENDA DE ÓRGÃOS HUMANOS EM CONCUR-
SO COM O CRIME DE QUADRILHA (ARTIGO 15
DA LEI 9.434/97 C/C ARTIGO 288 DO CPB). COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PRO-
CESSAR  E JULGAR O FEITO – ARTIGO 109, V,
DA CF/88. DENÚNCIA QUE NARRA, EM TESE,
EXISTÊNCIA DE CRIME. PRESENTES OS REQUI-
SITOS DO ARTIGO 41 DO CPPB. AUSENTES AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 43 DO CPPB.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PRI-
SÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. ARTIGOS 311 E 312 DO
CPPB. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IM-
POSSIBILIDADE. VIA INIDÔNEA AO EXAME DAS
PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO WRIT.
- In casu, conforme noticia a denúncia, o esque-
ma do tráfico de órgãos tinha início no Brasil e
findava no exterior, exsurgindo, assim, a com-
petência da Justiça Federal para  processar e jul-
gar crimes em tais hipóteses, nos exatos termos
do artigo 109, inciso V, da CF/88.
- O Magistrado, ao apreciar a denúncia, deve,
nessa medida, estar atento não só para a pre-
sença das condições da ação, como também para
o aspecto formal da petição inicial, cujos requi-
sitos mínimos vêm estabelecidos pelo artigo 41
do CPP. A errônea classificação do crime na de-
núncia não acarretará sua rejeição se os fatos
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estiverem bem descritos. Como é cediço, o réu
se defende dos fatos articulados na denúncia e
não da classificação do crime dada pelo Ministé-
rio Público, até por que o Juiz pode dar ao fato
definição jurídica diversa (art. 383, CPP).
- Não há falar-se em trancamento de ação penal,
seja pela inépcia da denúncia ou ilegalidade ou
abuso de poder por parte do ato praticado pela
autoridade coatora. Ademais, a gravidade dos
crimes, em tese, apontados ao paciente é daque-
las que, inclusive, nos termos do artigo 312 do
CPPB, autorizam a manutenção da prisão pre-
ventiva, já decretada e mantida pela Juíza  a quo,
não só por conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da lei penal, prin-
cipalmente em relação aos estrangeiros, como
é o caso do ora paciente, como e principalmen-
te, em razão de tratar-se de crime cuja prática
afeta a garantia da ordem pública, por ofender a
própria dignidade humana e o nome do país, que,
não bastando o constrangimento de ter entre os
seus filhos escravas sexuais levadas para os
países ricos europeus, sofre agora a ignomínia
de ver brasileiros miseráveis sendo levados para
o exterior para vender órgãos de seu corpo.
- Ordem de habeas corpus  denegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos
do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas cons-
tantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

Recife, 10 de fevereiro de 2004.

DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FERREIRA - Re-
lator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA:

Cuida a hipótese de ação de habeas corpus liberatório impe-
trado pelos advogados Dr. Bóris Trindade, OAB-PE nº 2032; Dr.
Eduardo Trindade, OAB/PE nº 16427, e Dr. Jório Valença Filho,
OAB/PE nº 20373, em favor do paciente Eliezer Ramon, israelen-
se, casado, PhD em Laboratórios Médicos, residente e domicilia-
do em 101 Keren Kayemet, Tel Aviv, 69695, Israel , atualmente re-
colhido no COTEL, em face da prisão preventiva decretada pela
Exma. Juíza Federal da 13ª Vara/PE, autoridade coatora no pre-
sente writ.

Os impetrantes pugnam pelo trancamento da ação penal em
curso no Juízo Federal da 13ª Vara/PE, bem como exclusão do
paciente no processo, com a concessão de alvará de soltura,  ale-
gando: 1) incompetência do juízo a quo para processar e julgar o
feito, sob o fundamento de que a lei que dispõe sobre tráfico de
órgãos não cuida da repressão ao tráfico de pessoas para fins de
exploração, dentre elas a remoção ilegal de órgãos humanos; 2)
falta de justa causa e nulidade da ação penal por suposta inépcia
da denúncia; 3) que os fatos narrados na denúncia, em relação ao
paciente, não constituem crime.

Nos fatos , o paciente, bioquímico ou biomédico, amigo íntimo
do réu Gedalya Tauber, há aproximadamente quarenta anos (infor-
mação que consta do auto de qualificação e interrogatório da acu-
sada Teresinha Medeiros de Souza), sendo doutor em Laboratóri-
os Médicos, era o componente da organização a quem incumbia
prestar assistência técnica a “Gady”, sobretudo no que concerne
à análise dos exames feitos pelos indivíduos aliciados. Sua vinda
ao Brasil possuía objetivo específico: avaliação, sob o aspecto
médico, das condições oferecidas por hospitais e clínicas brasilei-
ros de sediar os transplantes ilegais – como foi afirmado por Ivan
Bonifácio da Silva, nas declarações prestadas perante o Juízo
Federal da 13ª Vara/PE e corroborado pelos documentos apreen-
didos, quando de sua prisão.

Eliezer Ramon, ora paciente, foi denunciado pelo Ministério
Público Federal nos autos da ação penal já na fase de ouvida das
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testemunhas arroladas pela acusação, em face de pretenso en-
volvimento com quadrilha especializada no tráfico internacional de
órgãos humanos, especificamente rins – tipificado como crime nos
artigos 14, § 2º, III e 15, caput, parágrafo único, da Lei nº 9.434/97 –
tráfico de órgãos em concurso com o crime de quadrilha – artigo
288 do CPB.

A e.Turma de Férias, em despacho de fls.147, determinou a
notificação da autoridade coatora, que prestou informações  às
fls. 150/165, com juntada de novas informações às fls. 271/292,
para prestar informações.

O Exmo. Procurador da República, Dr. Sady D’Assumpção
Torres Filho, ofertando o Parecer de fls.166/170, opinou pela dene-
gação da ordem do presente writ, entendendo, entre outras: 1) in-
dícios suficientes de autoria e materialidade criminosas a ensejar
a manutenção do decreto preventivo, vez que a garantia da ordem
pública que serve de fundamento para a prisão preventiva se faz
presente a fim de preservar a dignidade da pessoa humana e o
nome do país na comunidade internacional; 2) que a Justiça Fede-
ral é competente para processar e julgar os crimes previstos em
tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução
no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro,
ou reciprocamente; 3) impossibilidade de trancamento de ação
penal quando se têm, em tese, indícios suficientes de autoria e
materialidade delituosas.

É o relatório. Em mesa, para julgamento.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA (Relator):

Cuida a hipótese de ação de habeas corpus liberatório impe-
trado pelos advogados Dr. Bóris Trindade, OAB-PE nº 2032; Dr.
Eduardo Trindade, OAB/PE nº 16427, e Dr. Jório Valença Filho, OAB/
PE nº 20373, em favor do paciente Eliezer Ramon, israelense,
casado, PhD em Laboratórios Médicos, residente e domiciliado
em 101 Keren Kayemet, Tel Aviv, 69695, Israel, atualmente recolhi-
do no COTEL, em face da prisão preventiva decretada pela Exma.
Juíza Federal da 13ª Vara/PE, autoridade coatora no presente writ.
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Nos fatos , o paciente, bioquímico ou biomédico, amigo íntimo
do réu Gedalya Tauber há aproximadamente quarenta anos (infor-
mação que consta do auto de qualificação e interrogatório da acu-
sada Teresinha Medeiros de Souza), sendo doutor em Laboratóri-
os Médicos, era o componente da organização a quem incumbia
prestar assistência técnica a “Gady”, sobretudo no que concerne
à análise dos exames feitos pelos indivíduos aliciados. Sua vinda
ao Brasil possuía objetivo específico: avaliação, sob o aspecto
médico, das condições oferecidas por hospitais e clínicas brasilei-
ros de sediar os transplantes ilegais – como foi afirmado por Ivan
Bonifácio da Silva, nas declarações prestadas perante o Juízo
Federal da 13ª Vara/PE e corroborado pelos documentos apreen-
didos, quando de sua prisão.

Eliezer Ramon, ora paciente, foi denunciado pelo Ministério
Público Federal nos autos da ação penal já na fase de ouvida das
testemunhas arroladas pela acusação, em face de pretenso en-
volvimento com quadrilha especializada no tráfico internacional de
órgãos humanos, especificamente rins – tipificado como crime nos
artigos 14, § 2º, III e 15, caput, parágrafo único, da Lei nº 9.434/97 –
tráfico de órgãos em concurso com o crime de quadrilha – artigo
288 do CPB.

A princípio, observo constar textualmente da denúncia acosta-
da aos presentes autos, às fls. 22/65, em relação ao paciente Elie-
zer Ramon.

“(...) Dessas idéias iniciais é possível, sem grande
esforço, dividir os denunciados em categorias dife-
renciadas, conforme a atividade que desenvolviam
dentro da organização criminosa, a partir das quais
também é possível inferir, com extrema facilidade,
os vários crimes por eles cometidos.
São elas:
a) o gerente (especialmente da ramificação brasi-
leira da organização), posto ocupado pelo denun-
ciado Gedalya Tauber, o comprador, a quem era atri-
buída a qualidade de ‘o homem do dinheiro’;
b) os assessores, categoria composta pelos denun-
ciados Eliezer e Moisés – que prestavam uma es-
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pécie de assessoria especial e direta a Gedalya Tau-
ber em áreas específicas –,  assim como pelo de-
nunciado José Sylvio – que assistia os diretores na
viabilização dos exames preliminares, especialmen-
te Ivan Bonifácio, como médico e amigo pessoal
deste. Os assessores auferiam vantagens com as
comercializações dos órgãos humanos, sobretudo
de natureza patrimonial.
Eliezer Ramon, bioquímico ou biomédico, amigo ín-
timo do réu Gedalya Tauber há aproximadamente
quarenta anos (informação que consta do auto de
qualificação e interrogatório da acusada Teresinha
Medeiros de Souza), sendo doutor em Laboratórios
Médicos, era o componente da organização a quem
incumbia prestar assistência técnica a “Gady”, so-
bretudo no que concerne à análise dos exames
feitos pelos indivíduos aliciados. Sua vinda ao Brasil
possuía objetivo específico: avaliação, sob o aspec-
to médico, das condições oferecidas por hospitais
e clínicas brasileiros de sediar os transplantes ile-
gais – como foi afirmado por Ivan Bonifácio da Silva,
nas declarações prestadas perante o Juízo Federal
da 13ª Vara/PE e corroborado pelos documentos
apreendidos, quando de sua prisão. Eliezer Ramon,
ora paciente, foi denunciado pelo Ministério Público
Federal nos autos da ação penal já na fase de ouvi-
da das testemunhas arroladas pela acusação, em
face de pretenso envolvimento com quadrilha espe-
cializada no tráfico internacional de órgãos huma-
nos, especificamente rins – tipificado como crime
nos artigos 14, § 2º, III e 15, caput, parágrafo único,
da Lei nº 9.434/97”.

Não há olvidar que, embasando o pedido de habeas corpus,
que visa ao trancamento de uma ação penal, na ausência de justa
causa, abre-se em tal ação a necessidade do exame do mérito,
exame este, no entanto, que necessariamente não será em pro-
fundidade, vez que a inexistência da justa causa a justificar a coa-
ção ilegal deve exsurgir de um exame dos elementos probatórios
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e de direito à primeira vista. Quanto à alegação de atipicidade da
conduta imputada ao denunciado, ora paciente, tal questão não
afeta a própria validade da denúncia, vez que, assim se apresen-
tando ao juízo de primeiro grau, aquele, dentro do princípio da uni-
dade da denúncia, poderá determinar ao MP o aditamento da peça
acusatória de modo a nela inserir a tipificação adequada, ou o pró-
prio juiz, autorizado pelo artigo 383 do CPPB, dar aos fatos defini-
ção jurídica diversa da que constar na denúncia, pois, como é ce-
diço, o magistrado, ao apreciar a denúncia, deve, nessa medida,
estar atento não só para a presença das condições da ação, como
também para o aspecto formal da petição inicial, cujos requisitos
mínimos vêm estabelecidos pelo artigo 41 do CPPB . A errônea
classificação do crime na denúncia não acarretará sua rejeição se
os fatos estiverem descritos. Como é cediço, o réu se defende
dos fatos articulados na denúncia e não da classificação do crime
dada pelo Ministério Público, até porque o juiz pode dar ao fato
definição jurídica diversa (artigo 383 do CPPB).

Também entendo que o disposto no artigo 41 do CPPB há de
ser visto em conjugação com o artigo 43 do mesmo diploma legal,
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, os es-
clarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação
do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Mas, por
outro lado, a denúncia, ou a queixa, será rejeitada quando o fato
narrado devidamente não constitui crime, em tese; tem-se um fato
que se constitui crime e já estiver extinta a punibilidade; e por ma-
nifesta ilegitimidade da parte, por faltar condições exigidas pela lei
para a aplicação penal.

Não seria forçoso acrescentar que se admite o trancamento
de uma ação penal quando a ausência de justa causa for clara,
evidente, inequívoca, ou seja, quando se pode retirar da simples
exposição dos fatos a presença da atipicidade da conduta, a au-
sência de autoria ou a absoluta inexistência do dolo. E nenhum
desses, inegavelmente, é o caso dos autos. Por haver  indícios
que apontam na direção de que o paciente é co-autor dos delitos
descritos na denúncia e considerando-se, ainda, possuir a inicial
da ação penal os requisitos básicos exigidos por lei para a sua
validade.
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Não há esquecer que, quando do oferecimento da denúncia,
alguma dúvida existir envolvendo os fatos e a pessoa do crimino-
so, desde que presentes indícios de autoria e crime em tese, essa
dúvida milita in pro societate. Assim, prudente será prosseguir-se
na ação penal e se esperar pela decisão final que nela será profe-
rida, seja no sentido de condenar, seja no de absolver o denuncia-
do, ora paciente da imputação formalizada.

O entendimento jurisprudencial acerca da matéria trazida nos
presentes autos, entre outros, assim se pacifica:

“(...) Justifica-se a concessão do writ requerido sob
a alegação de falta de justa causa, se, nem mesmo
em tese, o fato imputado constitui crime, ou, então,
quando se verifica, prima facie, não configurada a
participação delituosa do paciente”. (C. STJ in JSTJ
33/341).

(...)

“(...) Habeas corpus para trancar ação penal, por
falta de justa causa. Inidoneidade do writ por envol-
ver análise aprofundada da prova”. (STF HC 59516-
2/SP. DJU 05/02/82).

 (...)

“(...) Habeas corpus. Trancamento de ação penal.
Fatos controvertidos. Dilação probatória. Inidoneida-
de do writ.
- O Inquérito policial, procedido de natureza pura-
mente informativa, não é peça indispensável à pro-
moção da ação penal, exigindo-se, tão-somente, que
a denúncia seja embasada em elementos demons-
trativos da existência do fato criminoso e de indícios
de sua autoria. Em sede de habeas corpus, não se
tranca ação penal sob a alegação de falta de justa
causa se a mesma funda-se em denúncia que im-
puta ao réu fato em tese definido como crime, salvo
se demonstrado, de modo evidente, sem discussão
probatória, não ser o denunciado o autor do delito”.
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(STJ – RHC 5644-RJ; 6ª Turma; Relator Ministro Vi-
cente Leal).

(...)

Os impetrantes, também, alegam incompetência da Justiça
Federal, pugnando, desta forma, pela nulidade da decisão que re-
cebeu a denúncia e, por conseqüência, o processo. Não há como
se acolher tal pretensão, pois, na dicção do artigo 109, inciso V, da
CF/88, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes
previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada
a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no
estrangeiro, ou reciprocamente.

Em relação à alegação de que os fatos não constituem crime,
a Constituição Federal, ora vigente e conhecida como a Constitui-
ção Cidadã, que, nos termos do seu artigo 1º, ao afirmar ser a
República Federativa do Brasil um Estado Democrático de Direito,
estabelece como fundamentos de tal Estado, no mesmo pé de
igualdade de sua soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa
humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o plu-
ralismo político, constituindo-se como seus objetivos fundamen-
tais, nos termos do artigo 3º, entre outros, construir uma socieda-
de livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, er-
radicar a pobreza e a marginalização, reduzindo as desigualdades
regionais e sociais, e promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de
discriminação.

É esta mesma Constituição Federal que, ao cuidar dos direi-
tos e garantias fundamentais e, especificamente, dos direitos e
deveres individuais e coletivos, no seu artigo 5º, inciso XLIII, esta-
belece que a lei considerará crimes inafiançáveis, insusceptíveis
de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpe-
centes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e
os que, podendo evitá-los, se omitirem.

Por seu turno, a lei que dispõe sobre os crimes hediondos,
nos termos do artigo 5º, XLIII, da CF/88, exatamente a Lei nº 8.072,
enumerava, na sua redação originária, como tais, os crimes de
latrocínio (art.157, § 3º, in fine), extorsão qualificada pela morte
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(art.158, § 2º), extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada
(art.159, caput e seus §§ 1º, 2º, 3º), estupro (art. 213, caput, e sua
combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único), atentado
violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, ca-
put, e parágrafo único), epidemia com resultado morte (art. 267, §
1º), envenenamento de água potável ou de substância alimentícia
ou medicinal, qualificado pela morte (art. 270, combinado com o
art. 285), todos do Código Penal (Decreto Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940), e de genocídio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889,
de 1º de outubro de 1956), tentados ou consumados.

Atente-se, por outro lado, que, enquanto a Constituição Fede-
ral teve a sua promulgação em outubro de 1988, a Lei nº 8.072 é
de 25 de julho de 1990, razão por que o anterior parágrafo primeiro
de tal dispositivo, com a edição das Leis nºs 8.930/94 e 9.630/98,
que alteraram dispositivos do Código Penal Brasileiro, passou a
ter nova redação, de modo a se adaptar à realidade da Lei Penal
vigente, e assim enumerou em seus incisos o homicídio, quando
praticado como atividade típica de grupo de extermínio e o homi-
cídio qualificado; o latrocínio; a extorsão qualificada pela morte; a
extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada; o estupro; o
atentado violento ao pudor; epidemia com resultado morte; a falsi-
ficação, a corrupção, adulteração ou alteração de produtos desti-
nados a fins terapêuticos ou medicinais e, ainda, em seu  parágra-
fo único, o crime de genocídio.

Não há como deixar de identificar, na prática dos crimes aci-
ma enumerados pela Lei 8.072/90 e pela Lei nº 7.960/89, uma ofen-
sa gritante e não aceita por qualquer civilização à própria dignida-
de da pessoa humana e a ferir, na base, a própria cidadania, sem
a qual desaparece o próprio Estado de Direito e a razão da própria
existência do Estado, pois um País, onde a prática de tais crimes
não tem uma reprimenda adequada, inclusive com leis proces-
suais atinentes ao procedimento a ser observado pelo juízo cog-
noscitivo penal, é um Estado que transforma em balela o objetivo
por ele assumido de construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, onde se garante o desenvolvimento nacional e se queira
erradicar a pobreza e a marginalização com a redução das desi-
gualdades sociais e regionais, pois um Estado desta estirpe ja-
mais promoverá o bem do povo.
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É de estranhar-se, por outro lado, como não se incluir, entre
os crimes hediondos, aqueles tratados na Lei nº 9.434/97, e que
cuida exatamente sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do
corpo humano para fins de transplantes e tratamentos, e que tem
como prática criminosa, nos precisos termos, dentre outros, de
acordo com o artigo 15 de tal lei, artigo pelo qual o ora paciente foi
denunciado, tem-se também como crime a compra ou venda de
tecidos, órgãos ou partes do corpo humano – reclusão de 3 a 8
anos e multa de 200 a 360 dias-multa. E, ainda, nos termos dos
artigos 16 a 20, são penalizados com reclusão de 1 a 6 anos e
multa de 150 a 300 dias-multa a realização de transplante ou en-
xerto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de que
se tem ciência de terem sido obtidos em desacordo com o dispo-
sitivo desta lei, com reclusão de 6 meses a 2 anos e multa de 100
a 150 dias-multa, o recolhimento, transporte, guarda ou distribui-
ção de partes do corpo humano de que se tem ciência de terem
sido obtidas em desacordo com os dispositivos desta lei; com pena
de detenção de 6 meses a 2 anos, a realização de transplante ou
enxerto em desacordo com o disposto no artigo 10 desta lei, no
seu parágrafo único; com idêntica pena, deixar de recompor cadá-
ver, devolvendo-lhe aspecto condigno para sepultamento ou dei-
xar de entregar ou retardar sua entrega aos familiares ou interes-
sados e com multa de 100 a 200 dias-multa a publicação de anún-
cio ou apelo público em desacordo com o artigo 11.

Esclarecidas tais questões, impõe-se, diante da profundidade
do trabalho apresentado pelos impetrantes, fazer um estudo da
Convenção de fls.101/130 e do Protocolo de fls.131/141. Na Con-
venção, há definição de quais são os grupos delitivos organizados
– os crimes contra “colarinho branco”, crimes contra “lavagem de
dinheiro”, todos esses que tiveram nascedouro, em tese, dentro
dessas convenções contra o tal grupo delitivo organizado. O Pro-
tocolo aditivo de fls.131/141 é destinado para prevenir, reprimir e
sancionar o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crian-
ças, que, inclusive, complementa a Convenção das Nações Uni-
das contra a delinqüência organizada transnacional. Assim, a Con-
venção teria um caráter genérico, e o Protocolo um direcionamen-
to especial. É uma delinqüência transnacional já, em tese, abran-
gida pela primeira Convenção, mas tratada de modo específico.
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Nesse aspecto, interessa atentar-se para o disposto no artigo
3º do Protocolo (fls. 133), pois os impetrantes, ao sustentarem
que esse adicional não trata como crime o transplante de órgãos
pessoais, afirma: “(...) Esse protocolo, conforme seu texto original
em anexo, não se presta para o caso submisso, eis que essa re-
moção ilegal de órgãos humanos não está incluída entre elas”.

Ora, o contido no artigo 3º do Protocolo diz: “(...) Por tráfico de
pessoas se entenderá a captação, o transporte, o traslado, a aco-
lhida ou a recepção de pessoas, recorrendo à ameaça, ou ao uso
da força, ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao
engano, ao abuso de poder ou de uma situação de vulnerabilidade,
ou à concessão ou recepção de pagamentos ou benefícios, para
obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre
outra com fins de exploração. Essa exploração incluirá, como míni-
mo, a exploração da prostituição alheia ou outras formas de explora-
ção sexual, os trabalhos e serviços forçados, a escravidão ou as
práticas análogas à escravidão, a servidão ou a extração de órgãos”.

Logo, esse Protocolo, que tem um caráter adicional, vem es-
clarecer o que genericamente ou de um modo global já se trouxe
na Convenção Internacional para combater esses crimes que eles
chamam de transnacionais. O protocolo vem, no caso, tratar nas
suas definições, especificamente, no seu artigo 3º, do que se deva
ter como essa trata de personas, que a Convenção visa a coibir.
Em face do abuso ser internacional, ou transnacional, como acon-
tece com os crimes de lavagem de dinheiro e outros que simples-
mente não têm mais os limites nacionais, veio para especificar o
que seria essa trata de personas, que vem a exigir uma reação do
Direito Penal no campo internacional, especificando, inclusive, a
extração de órgãos.

Com muito respeito, secundando-me nos elementos trazidos
neste writ, acho que está presente um crime que nasceu dessa
Convenção, sendo, conforme acima demonstrado, inconteste a
competência da Justiça Federal – artigo 109, V, CF/88.

Os impetrantes, ainda, trazem um estudo comparativo entre o
disposto no tipo penal dos artigos 14 e 15 da Lei 9.434/97, e, nesse
aspecto, entende que o artigo 15 fala em pessoas mortas e não
em pessoas vivas. Com muito respeito, entendo o contrário, por-
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que, na verdade, o artigo 14 da Lei 9.434/97 fala diretamente em
termos da remoção, do ato do médico, do cirurgião ou daquele
que, sendo médico ou não, decide tirar órgãos ou partes do corpo.

Entendo, como já fundamentado acima, que a tipificação está
correta. Não vejo como, em termos de habeas corpus, trancar a
ação. Por que relaxar a prisão preventiva decretada se estou dian-
te, em tese, de um crime cuja punição é um reclamo internacio-
nal? Aqui, insisto, naquela definição do que seja a garantia da se-
gurança – da ordem pública –, que não só é prevenir que o agente
volte a delinqüir, mas é assegurar-se a tranqüilidade da sociedade
em face da gravidade do crime e de sua repercussão, e, na hipóte-
se, o crime, em tese, é daqueles que despertam o clamor, a revol-
ta pública e exige uma atuação do Estado.

Diante de tais considerações, não há falar-se em trancamen-
to de ação penal, seja pela inépcia da denúncia, conforme acima
demonstrado, ou ilegalidade ou abuso de poder por parte do ato
praticado pela  autoridade coatora. Ademais, a gravidade dos cri-
mes, em tese,  apontados ao paciente é daquelas que, inclusive,
nos termos do artigo 312 do CPPB, autorizam a manutenção da
prisão preventiva, já decretada e mantida pela Juíza a quo, não só
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplica-
ção da lei penal, principalmente em relação aos estrangeiros, como
é o caso do ora paciente, como e principalmente, em razão de
tratar-se de crime cuja prática afeta a garantia da ordem pública,
por ofender a própria dignidade humana e o nome do país, que,
não bastando o constrangimento de ter entre os seus filhos escra-
vas sexuais levadas para os países ricos europeus, sofre agora a
ignomínia de ver brasileiros miseráveis sendo levados para o exte-
rior para vender órgãos de seu corpo. Assim, concluo o voto por
denegar a ordem, tanto por entender que a competência é incon-
teste da Justiça Federal, por ser manifesta a justa causa para a
persecutio criminis, e quanto à própria manutenção do decreto pre-
ventivo.

Ex positis, denego a ordem de habeas corpus, de modo a pros-
seguir-se com a ação penal em que é réu Eliezer Ramon, em cur-
so perante o Juízo Federal da  13ª Vara de Pernambuco.

É o meu voto.
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HABEAS CORPUS  Nº 1.806-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Impetrantes: DRS. GILBERTO VIEIRA LEITE NETO E OUTRO
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - SE
Paciente: JOSÉ EDNIRSON DA FONSECA

EMENTA:  HABEAS CORPUS. PENAL E PRO-
CESSUAL PENAL. CRIMES DO ART. 2º DA LEI
Nº 8.176/1991 E DO ART. 55 DA LEI Nº 9.605/1998.
CONFLITO DE NORMAS.
- O trancamento de ação penal é medida judicial
extrema, que somente se permite nos restritos
casos de atipicidade flagrante da conduta, de
ausência de elementos mínimos a supedanear a
acusação ou ocorrência de extinção de punibi-
lidade.
- Não há conflito entre os comandos do art. 2º da
Lei nº 8.176/1991 e do art. 55 da Lei nº 9.605/1998,
de vez que ditos instrumentos tutelam bens jurí-
dicos distintos (enquanto aquele comando trata
de ilícito de usurpação contra o patrimônio pú-
blico, este cuida de delito contra o meio ambien-
te). Ocorre, em casos tais, a figura jurídica do
concurso formal, hipótese em que o agente,
mediante uma só ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes. Precedentes do e. STJ e dos
demais TRFs.
- Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indi-
cadas, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da
5ª Região, por unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus,
na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 29 de abril de 2004 (data do julgamento).
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DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA:

Gilberto Vieira Leite Neto e Samuel Pedro Daud propõem ação
de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de José Ednir-
son da Fonseca, de qualificação nos autos, apontando como auto-
ridade coatora o MM. Juiz Federal Vladimir Souza Carvalho, Titular
da 2ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, que recebeu proemial
acusatória do Ministério Público Federal, imputando ao paciente a
prática dos crimes previstos nos art. 55 da Lei nº 9.605/1998 e 2º
da Lei nº 8.176/1991 (Ação Penal nº 2001.85.00.003601-5).

Em suma, defendem os impetrantes haver equívoco na capi-
tulação da conduta do paciente, em face de “um conflito aparente
de normas, onde os dois dispositivos imputam penas distintas para
uma mesma conduta” (fls. 03).

Pugnam, por fim, pela concessão da ordem para se determi-
nar o trancamento da ação penal indigitada, “remetendo o proces-
so, se for o caso, para nova denúncia, ou alternativamente, seja
modificado (sic) a tipificação da conduta prevista na denúncia para
unicamente a prevista no art. 55 da Lei 9.605/98, determinando
que seja ofertado (sic) a suspensão condicional do processo, nos
termos da Lei nº 9.099”. (Fls. 05).

O eminente Desembargador Federal Francisco Wildo, no exer-
cício eventual da relatoria do feito, como integrante da Turma de
Férias, indeferiu o pedido de liminar (fls. 207/208).

A autoridade apontada coatora prestou, às fls. 210/211, as in-
formações requisitadas.

O Ministério Público Federal pronunciou-se por meio do pare-
cer de fls. 215/220, de ementa:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS COR-
PUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIMES
CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E O MEIO AM-
BIENTE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. INO-
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CORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONCURSO FOR-
MAL DE CRIMES. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O habeas corpus só pode ser utilizado, excepcio-
nalmente, como meio processual idôneo para o tran-
camento de inquérito policial ou de ação penal aca-
so provadas, de plano, a evidente ausência de auto-
ria do crime ou a materialidade do delito, hipóteses
estas que não restaram demonstradas nos autos.
2. Para a existência de conflito ou concurso aparen-
te de normas, é necessário que haja unicidade de
fato e pluralidade de normas que identificam o mes-
mo fato, o que não teria ocorrido, pois o denuncia-
do, ora paciente, teria praticado, por meio de uma
única ação, dois crimes: a) extração de recursos
minerais (areia e cascalho) sem autorização (li-
cença municipal, licenciamento ambiental junto
ao órgão estadual de meio ambiente), previsto
no art. 55 da Lei nº 9.605/98, e b) exploração de
bens pertencentes à União, sem autorização
legal, previsto no art. 2º da Lei nº 8.176/91.
3. Apesar de aparentemente idênticas as condutas
descritas e previstas nas leis citadas, observamos
que se trata de normas que visam a proteger bens
jurídicos distintos (o meio ambiente e o patrimônio),
o que justificaria a incidência das duas normas in-
criminadoras, em curso formal.
4. Verifica-se, in casu, a tipicidade da conduta prati-
cada pela paciente, que, em concurso formal, pre-
visto no art. 70 do Código Penal, praticou dois cri-
mes previstos na nossa legislação penal.
5. Opinativo pela denegação da ordem”.

Relatei.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA (Relator):

Admito escorreitas as conclusões do ilustrado agente minis-
terial, não merecendo sucesso a tese expendida na exordial desta
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ação mandamental.

Impende, por primeiro, rememorar que o trancamento de ação
penal é medida judicial extrema, que somente se permite nos res-
tritos casos de atipicidade flagrante da conduta, de ausência de
elementos mínimos a supedanear a acusação ou ocorrência de
extinção de punibilidade.

Nesse contexto, tenho que não pode prosperar a pretensão
dos impetrantes, não me convencendo qualquer dos argumentos,
por entrever presentes os requisitos, ausentes as causas de rejei-
ção da denúncia e caracterizada a justa causa para a ação.

Cuido que não há se falar, na espécie, em conflito entre os
dois dispositivos legais elencados na proemial acusatória, de vez
que ditos instrumentos tutelam bens jurídicos distintos.

O art. 2º da Lei nº 8.176/1991, que “Define crimes contra a
ordem econômica e cria o Sistema de Estoques de Combustí-
veis”, estabelece:

“Art. 2º Constitui crime contra o patrimônio, na mo-
dalidade de usurpação, produzir bens ou explorar
matéria-prima pertencentes à União, sem autoriza-
ção legal ou em desacordo com as obrigações im-
postas pelo título autorizativo.
Pena: detenção, de um a cinco anos e multa.
§ 1° Incorre na mesma pena aquele que, sem auto-
rização legal, adquirir, transportar, industrializar, ti-
ver consigo, consumir ou comercializar produtos ou
matéria-prima, obtidos na forma prevista no caput
deste artigo.
§ 2° No crime definido neste artigo, a pena de multa
será fixada entre dez e trezentos e sessenta dias-
multa, conforme seja necessário e suficiente para a
reprovação e a prevenção do crime.
§ 3° O dia-multa será fixado pelo juiz em valor não
inferior a quatorze nem superior a duzentos Bônus
do Tesouro Nacional (BTN)”.

O art. 55 da Lei nº 9.605/1998, que “Dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesi-
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vas ao meio ambiente”, ordena:

“Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de
recursos minerais sem a competente autorização,
permissão, concessão ou licença, ou em desacor-
do com a obtida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem
deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada,
nos termos da autorização, permissão, licença, con-
cessão ou determinação do órgão competente”.

Destarte, parece-me inequívoco, inclusive das próprias emen-
tas das normas sob comento, que, enquanto aquele comando tra-
ta de ilícito de usurpação contra o patrimônio público, este cuida
de delito contra o meio ambiente. E, em casos tais, encontramos,
não o instituto do conflito de normas, mas a figura jurídica do con-
curso formal, hipótese em que o agente, mediante uma só ação
ou omissão, pratica dois ou mais crimes.

Em verdade, desmerece a questão maiores digressões, sen-
do certo que as Cortes Federais, inclusive o e. STJ, já pacificaram
o tema com remansada jurisprudência, consoante demonstram
os arestos a seguir transcritos:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTRAÇÃO DE
AREIA  SEM AUTORIZAÇÃO. DERROGAÇÃO. LEX
MITIOR. ART. 2º DA LEI Nº 8.176/91 E ART. 55 DA
LEI Nº 9.605/98. INOCORRÊNCIA DA NOVATIO
LEGIS IN MELLIUS.
I - Quando as normas incriminadoras tutelam bens
jurídicos diversos, inocorre o denominado conflito de
leis penais no tempo. Não há, no caso, derrogação.
II - O art. 2º da Lei nº 8.176/91 indica o delito da usur-
pação como forma de infração contra o patrimônio
público, consistente em produzir bens ou explorar
matéria-prima pertencente à União, sem autoriza-
ção legal ou em desacordo com as obrigações im-
postas por título autorizativo. O art. 55 da Lei nº 9.605/
98, por sua vez, descreve crime contra o meio am-
biente. Recurso provido”.
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(STJ - REsp nº 440986/SP - Quinta Turma, unâni-
me - Rel. Min. Felix Fischer - DJ 24/11/2003, pág.
345).

“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXTRAÇÃO DE
AREIA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPE-
TENTE COM FINALIDADE MERCANTIL. USURPA-
ÇÃO X EXTRAÇÃO. CONFLITO APARENTE DE
NORMAS. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE
OBJETOS JURÍDICOS. CONCURSO FORMAL
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PRO-
VIDO.
I - O art. 2º da Lei 8.176/91 descreve o crime de
usurpação, como modalidade de delito contra o pa-
trimônio público, consistente em produzir bens ou
explorar matéria-prima pertencente à União, sem
autorização legal ou em desacordo com as obriga-
ções impostas pelo título autorizativo. Já o art. 55 da
Lei 9.605/98 descreve delito contra o meio ambien-
te, consubstanciado na extração de recursos mine-
rais sem a competente autorização, permissão con-
cessão ou licença, ou em desacordo com a obtida.
II - Se as normas tutelam objetos jurídicos diversos,
não há que se falar em conflito aparente de normas,
mas de concurso formal, caso em que o agente,
mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes.
III - Recurso conhecido e provido para cassar o acór-
dão recorrido, dando-se prosseguimento à ação
penal”.
(STJ - REsp nº 547047/SP - Quinta Turma, unâni-
me - Rel. Min. Gilson Dipp - DJ 3/11/2003, pág. 348).

“CRIMINAL. RHC. CRIME CONTRA A ORDEM ECO-
NÔMICA E CONTRA O MEIO AMBIENTE. TRANCA-
MENTO DE AÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE DES-
CLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MA-
TERIALIDADE DEMONSTRADAS, EM TESE. AU-
SÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO-EVIDENCIADA DE
PLANO. IMPROPRIEDADE DO WRIT. RECURSO
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DESPROVIDO.
I. Denúncia imputando ao paciente a possível práti-
ca de delitos contra a ordem econômica e contra o
meio ambiente, em razão da extração de areia em
cava submersa, sem autorização do órgão compe-
tente, que teria provocado lesão ao patrimônio da
União e danos ao meio ambiente.
II. Comprovada, a princípio, a prática  de  dois  tipos
penais – um cuja tutela recai sobre a ordem econô-
mica e o sistema de estoque de combustíveis e,
outro, que disciplina as sanções penais e adminis-
trativas a serem aplicadas em caso de condutas
lesivas ao meio ambiente –, não se justifica o tran-
camento da ação penal.
III. A falta de justa causa para a ação penal só pode
ser reconhecida quando, de pronto, sem a necessi-
dade de exame valorativo dos elementos dos autos,
evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de
indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a
extinção da punibilidade.
III. O habeas corpus constitui-se em meio impróprio
para a análise de questões que exijam o exame do
conjunto fático-probatório, tendo em vista a incabí-
vel dilação que se faria necessária.
IV. Maiores considerações sobre a inadequação da
figura típica imputada ao recorrente e acerca da des-
classificação da conduta que refogem à via eleita.
V. Recurso desprovido”.
(STJ - RHC nº 14783/SP - Quinta Turma, unânime -
Rel. Min. Gilson Dipp - DJ 28/10/2003, pág. 302).

“HABEAS CORPUS. EXTRAÇÃO DE AREIA SEM
AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEIS 8.176/91 E 9.605/98.
CONCURSO FORMAL.
I - Diversos os bens objeto de proteção penal, a Lei
8.176/91 objetivando a tutela do patrimônio da União
e a Lei 9.605/98 visando aos interesses sociais na
preservação do meio ambiente, ao praticar o fato
imputado, ofende o agente distintas objetividades



257

penalmente protegidas.
II - Hipótese de ação materialmente única que pro-
duz um evento lesivo dos interesses patrimoniais
da União e outro ofensivo aos objetivos da proteção
ambiental.
III - Pressuposto que o evento lesivo é elemento cons-
titutivo do fato delituoso, resta afastada a hipótese
de crime único, configurando-se o concurso ideal.
IV - Ordem denegada”.
(TRF-3ª Região - HC nº 15465/SP - Segunda Tur-
ma, unânime - Rel. Des. Federal Peixoto Junior - DJ
21/11/2003, pág. 291).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS COR-
PUS. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. CRIME
DE USURPAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. LEIS NºS
8.176/91 E 9.605/98. CONCURSO FORMAL HETE-
ROGÊNEO. CONFLITO DE NORMAS INEXISTEN-
TE.
1. O art. 2º da Lei nº 8.176/91 e o art. 55 da Lei nº
9.605/98 são normas que não se excluem, pois cada
qual tutela um bem jurídico próprio.
2. A extração de areia sem autorização do DNPM -
Departamento Nacional de Produção Mineral confi-
gura o ilícito previsto no art. 2º da Lei nº 8.176/91.
3. A extração de areia sem autorização da Secreta-
ria Estadual de Meio Ambiente e da CETESB carac-
teriza o crime capitulado no art. 55 da Lei nº 9.605/98.
4. Sendo distintas as autorizações exigidas, não há
falar em normas penais coincidentes e tampouco
em conflito aparente de normas; o agente pode pra-
ticar um, outro ou ambos os delitos, conforme pos-
sua apenas parte das autorizações necessárias ou
não possua qualquer delas.
5. No caso dos autos, os pacientes foram acusa-
dos de extrair e lavrar areia em cava submersa, sem
autorização, permissão, concessão ou licença do
órgão patrimonial da União. Conduta que se amolda
à previsão do art. 2º da Lei nº 8.176/91. Ordem de-
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negada”.
(TRF-3ª Região - HC nº 14812/SP - Primeira Tur-
ma, unânime - Rel. Des. Federal Nelton dos Santos
- DJ 26/09/2003, pág. 432).

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS COR-
PUS. CRIME DE EXTRAÇÃO DE AREIA SEM A
DEVIDA AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEIS 8.176/91 E
9.605/98. CONCURSO FORMAL. BENS JURÍDI-
COS TUTELADOS DISTINTOS. CAPITULAÇÃO
PENAL CORRETA. NÃO CABIMENTO DA TRAN-
SAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE  DE SUSPEN-
SÃO CONDICIONAL DO PROCESSO CONDICIO-
NADA  AO EXAME DOS DOCUMENTOS CONSTAN-
TES DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 60
DA LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS. INCIDÊNCIA DO
ART. 55 DA REFERIDA LEI. PRINCÍPIO DA ESPE-
CIALIDADE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS.
IMPROPRIEDADE DO USO DO HABEAS COR-
PUS PARA ADENTRAR AO EXAME DA PROVA.
I - O bem jurídico tutelado pela norma prevista no
artigo 2º da Lei 8.176/91 é o patrimônio da União, ao
passo que o art. 55 da Lei 9.605/98 objetiva a tutela
do meio ambiente. Portanto, havendo ofensa a bens
jurídicos diversos, mostra-se indubitável a teórica in-
cidência em dois crimes, sob regime de concurso
formal, o que impede a transação penal pretendida
pelo impetrante.
II - Correta a capitulação penal exposta na exordial
acusatória, vez que atribui aos denunciados a práti-
ca de extração de areia, cuja conduta caracteriza
dois delitos absolutamente distintos, embora resul-
tantes de um mesmo ato, em virtude de serem dis-
tintas as objetividades penalmente protegidas.
III - A suspensão condicional do processo depende
do exame dos documentos constantes dos autos.
IV - Ao reverso do quanto alegado na impetração, o
art. 60 da Lei dos Crimes Ambientais não se aplica
no caso vertente, visto que direcionado generica-
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mente a qualquer construção, instalação ou funcio-
namento de obras, estabelecimentos ou serviços
potencialmente poluidores, sem autorização dos
órgãos ambientais competentes, cedendo passo, in
casu, ao art. 55 da mesma lei, que é específico a
punir a pesquisa, lavra ou extração de recursos mi-
nerais sem a mesma autorização, aplicando-se o
princípio da especialidade na solução do conflito
aparente de normas.
V - Não se mostra possível, em sede de habeas
corpus, adentrar ao exame da prova existente nos
autos, devendo a defesa produzir suas alegações
na própria ação penal.
VI - Ordem denegada. Cassada a liminar”.
(TRF-3.ª Região - HC n.º 10391/SP - Segunda Tur-
ma, unânime - Rel. Des. Federal Carlos Loverra -
DJ 12/09/2003, pág. 459).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EX-
TRAÇÃO DE AREIA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. CONCURSO
FORMAL ENTRE O DELITO TIPIFICADO NO ARTI-
GO 55 DA LEI Nº 9.605/98 E O ARTIGO 2º DA LEI Nº
8.176/91. NÃO OCORRÊNCIA DE CONCURSO
APARENTE DE NORMAS. OFENSA A BENS JURÍ-
DICOS DISTINTOS. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus não se presta a correção da
classificação jurídica dada aos fatos irrogados, mor-
mente porque esta pode ser objeto de alteração até
a prolação de sentença (CPP, art. 383), entretanto,
in casu, voltando-se a insurgência quanto ao reco-
nhecimento do concurso formal entre os crimes ti-
pificados no artigo 2º da Lei nº 8.176/91 e no artigo
55 da Lei nº 9.605/98, que acabou por vedar aos
pacientes a aplicação do instituto da transação pe-
nal, a questão deve ser objeto de análise neste writ.
2. O artigo 2º da Lei nº 8.176/91 objetiva a tutela do
patrimônio da União e o artigo 55 da Lei nº 9.605/98
visa à preservação do meio ambiente, sendo distin-
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tos os objetos jurídicos tutelados pelas referidas
normas, não havendo que se cogitar da existência
de conflito aparente de normas. Tanto é certo que
se exige, cumulativamente, autorização de entida-
des distintas (DNPM e agência ambiental), porquanto
requer análise sob diferentes ângulos.
3. Havendo a extinção de punibilidade em relação
ao crime tipificado no artigo 55 da Lei nº 9.605/98,
deve ter prosseguimento o feito em relação ao cri-
me remanescente.
4. Liminar revogada, denegando-se a ordem impe-
trada.
(TRF-3ª Região - HC nº 14095/SP - Primeira Tur-
ma, unânime - Rel. Des. Federal Fausto de Sanctis
- DJ 1/9/2003, pág. 280).

“PENAL. EXTRAÇÃO DE AREIA. CRIME CONTRA
A ORDEM ECONÔMICA E CONTRA O MEIO AM-
BIENTE. ART. 2º DA LEI Nº 8.176/91 E ART. 55 DA
LEI N.º 9.605/98. CONCURSO FORMAL. MATERIA-
LIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEVOLU-
ÇÃO DA AREIA AO LEITO DO RIO.
1. Deve ser reconhecido o concurso formal entre os
ilícitos previstos no art. 2º da Lei nº 8.176/91 e no
art. 55 da Lei nº 9.605/98. Não há falar em revoga-
ção de um dispositivo legal pelo outro, já que diver-
sos os bens jurídicos tutelados pelas normas pe-
nais.
2. No presente caso, restaram devidamente com-
provadas a materialidade e a autoria dos ilícitos em
questão, tendo em vista que a acusada efetivamen-
te determinou a extração de areia no leito do rio Ita-
jaí-Açu, sem a devida autorização dos órgãos com-
petentes. Assim, com uma só ação, usurpou bem
do patrimônio da União, lesando a ordem econômi-
ca, e executou a extração de recursos minerais, em
prejuízo do meio ambiente.
3. A reparação do dano (devolução da areia) apenas
pode ser considerada para fins de aplicação da pena,
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em nada alterando a consumação do fato crimino-
so, que se perfectibilizou no momento em que hou-
ve a retirada da areia do leito do rio, sem a devida
autorização.
4. Pena de multa fixada em 27 dias-multa, corrigido
o erro material verificado na sentença.
5. Apelação parcialmente provida”.
(TRF-4ª Região - ACR n.º 10724/SC - Sétima Tur-
ma, unânime - Rel. Des. Federal Fabio Rosa - DJ
18/06/2003, pág. 754).

“HABEAS CORPUS. EXTRAÇÃO DE AREIA DE
RIO. DENÚNCIA IMPUTANDO OS CRIMES PRE-
VISTOS NO ART. 2º DA LEI 8.176/91 E NO ART. 55
DA LEI 9.605/98. CONCURSO APARENTE DE LEIS.
INEXISTÊNCIA. CONCURSO FORMAL.
1. A paciente foi denunciada pelos crimes previstos
no art. 2º da Lei 8.176/91 e no art. 55 da Lei 9.605/98
por determinar a extração de areia do rio Itajaí-Açu,
entendendo que haveria concurso aparente de leis
penais, devendo prevalecer o art. 55 da Lei 9.605/
98, que teria revogado o art. 2º da Lei 8.176/91.
2. No caso em exame, pune-se pela usurpação com
lesão à ordem econômica, porque se retira a areia,
e, ao mesmo tempo, pune-se pela simples extra-
ção da areia em defesa do meio ambiente. À condu-
ta de extrair a areia (art. 55 da Lei 9.605/98) soma-
se a de usurpar o patrimônio público (art. 2º da Lei
8.176/91), não havendo identidade de preceitos e,
portanto, nenhum motivo para cogitar-se de revoga-
ção de uma regra por outra.
3. Inexistência de concurso aparente de leis. O con-
curso é formal, pois com um comportamento lesou-
se o patrimônio e o meio ambiente, não havendo de
operar-se a desclassificação pretendida.
4. Ordem denegada”.
(TRF-4ª Região - HC n.º 2930/SC - Sétima Turma,
unânime - Rel. Des. Federal Fabio Rosa - DJ 12/09/
2001).
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À vista do exposto, denego a ordem requerida.

Assim voto.

HABEAS CORPUS  Nº 1.812-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA
Impetrantes: DRS. ERIVANDA CAVALCANTE MENDES DE VAS-

CONCELOS E OUTRO
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 11ª VARA - CE
Paciente: GILVAN MOREIRA FEITOSA (RÉU PRESO)

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO A AGÊN-
CIA DO BANCO DO BRASIL. POSSE DE ARMA
DE USO PROIBIDO DE PROCEDÊNCIA ES-
TRANGEIRA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETA-
DA PELA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRABANDO
NÃO CARACTERIZADO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DO DECRETO
DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA DO PACIENTE. CONCESSÃO DA
ORDEM PARA REMESSA DOS AUTOS À JUSTI-
ÇA COMPETENTE.
- A posse e o uso de armas e munições estran-
geiras utilizadas em roubo a agência do Banco
do Brasil não deslocam a competência para a
Justiça Federal para o processo e julgamento da
ação penal.
- Ausente a caracterização do crime de contra-
bando prévio e conexo ao roubo a agência do
Banco do Brasil, competente é a Justiça Esta-
dual para o processamento e julgamento da ação
penal.
- Nulidade do decreto de prisão preventiva em
face da incompetência absoluta da Justiça Fe-
deral.
- A declaração de nulidade do decreto de prisão
preventiva não enseja, por si só, a libertação do
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custodiado, preso em flagrante, especialmente
se persistentes os motivos que embasaram a
custódia do paciente, que devem ser examina-
dos pela Justiça Estadual.
- Concessão da ordem de  habeas corpus para
declarar a nulidade do decreto de prisão preven-
tiva deferida pelo Juiz Federal e determinar a re-
messa dos autos para a Justiça Estadual.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, conceder, em parte, a ordem
de habeas corpus, nos termos do relatório e voto anexos, que pas-
sam a integrar o presente julgamento.

Recife, 18 de março de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA – Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA:

Trata-se de habeas corpus impetrado por Erivanda Cavalcan-
te Mendes de Vasconcelos e Marcos Sampaio de Sousa em favor
de Gilvan Moreira Feitosa, contra ato do MM. Juiz Federal da 11ª
Vara da Seção Judiciária do Ceará, que indeferiu o pedido de revo-
gação da prisão preventiva do paciente, fundamentando-se no art.
312 do CPP.

A impetração pretende a concessão de liberdade provisória,
sob as alegações de:

a) incompetência da Justiça Federal, porque o porte de arma
de fogo de fabricação norte-americana adquirida no Paraguai por
um dos membros da quadrilha responsável pelo assalto à agência
do Banco do Brasil de Jardim/CE, realizado no dia 5 de novembro
de 2003, não teria o condão de deslocar a competência da Justiça
Estadual para a Federal com relação aos co-réus;

b) ilegalidade na decretação da prisão preventiva de ofício, sem
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prévio requerimento à autoridade judicial pelo Delegado da Polícia
Federal encarregado da investigação do caso;

c) ausência de flagrante, porque o paciente foi preso quase
três dias após o assalto;

d) excesso de prazo, porque o paciente se encontra preso há
mais de 81 dias e o interrogatório ainda não foi marcado;

e) o paciente tem endereço certo, bons antecedentes e prima-
riedade, além de não pretender ausentar-se do distrito de culpa ou
criar obstáculos para a instrução criminal, restando ainda ausen-
tes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Não houve pedido liminar.

As informações prestadas pela autoridade impetrada esclare-
cem que o paciente foi preso em flagrante, no dia 8 de novembro
de 2003, por haver dado fuga a outro integrante da quadrilha, me-
diante combinação prévia, em situação de flagrância presumida,
sendo apresentado à autoridade do local em que foram presos os
outros integrantes da quadrilha.

Atestam o recebimento da denúncia, com a determinação, pelo
Juízo competente, da citação do paciente para interrogatório e de-
fesa prévia, e sustentam a competência da Justiça Federal por-
que, apesar de nenhum dos membros da quadrilha ter sido denun-
ciado pelo crime de contrabando (art. 334 do CPP), é da compe-
tência da Polícia Federal a investigação sobre a entrada no país de
arma de procedência estrangeira e importação proibida, salientan-
do que o STJ tem decidido que na determinação de competência
por conexão ou continência deve prevalecer a de maior gradua-
ção,com extensão aos co-réus.

Explicam que o constrangimento ilegal por excesso de prazo
só pode ser reconhecido quando a demora é injustificada, não sen-
do absoluto o prazo de oitenta e um dias para a conclusão crimi-
nal, salientando que o art. 312 do CPP admite a decretação de
prisão preventiva de ofício.

Manifestou-se a douta PRR pela denegação da ordem, com o
objetivo de garantir a ordem pública e a instrução criminal, argu-
mentando que, havendo prova da materialidade do delito e indícios
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da autoria, deve ser mantida a custódia cautelar do paciente – fls.
125/129.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA (Relator):

O paciente, inicialmente preso em flagrante delito, teve a sua
prisão preventiva decretada pela prática dos crimes previstos nos
arts. 157, § 2º, I e II, e 288, parágrafo único, do CP, sendo indeferi-
do pelo Juízo de primeiro grau o pedido de liberdade provisória, ao
fundamento de estarem presentes os requisitos para a prisão pre-
ventiva.

Assim dispôs a decisão atacada – fls. 19/20:

“(...)
Percebe-se, portanto, a existência de fortes indícios
de que os requerentes realmente participaram do
referido assalto, estando as diligências policiais ain-
da em curso o que, conforme bem afirmado pelo
Ministério Público Federal às fls. 123, caracteriza a
ocasião como inoportuna para a libertação dos re-
querentes, vez que ‘poderá comprometer as diligên-
cias tendentes à prisão dos principais mentores dos
delitos em foco, em prejuízo da instrução criminal e
da aplicação da lei penal’.
Outrossim, não revelou a defesa nenhum elemento
novo que justificasse a improcedência dos fatos e
deduções da decisão de prisão preventiva”.

Inicialmente, salientam os impetrantes a incompetência da
Justiça Federal porque o paciente não foi denunciado pelo crime
do art. 334 do CP (contrabando), de forma que a Justiça Estadual
seria a competente para processar e julgar a ação penal.

Dispõe o inc. IV do art. 109 da Constituição Federal:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e
julgar:
(...)
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IV - os crimes políticos e as infrações penais prati-
cadas em detrimento de bens, serviços ou interes-
se da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, excluídas as contravenções e
ressalvada a competência da Justiça Militar e da Jus-
tiça Eleitoral;
(...)”.

Discute-se se o porte de arma de uso proibido e de procedên-
cia estrangeira adquirida em possível contrabando tem o condão
de tornar competente a Justiça Federal para processar e julgar
roubo de agência do Banco do Brasil, crime este da competência
da Justiça Estadual.

A jurisprudência de nossos Tribunais inclina-se no sentido de
que a presença de arma de fogo de uso proibido ou restrito de
procedência estrangeira, adquirida em contrabando anterior, devi-
damente caracterizado, correlacionado à prática de outros crimes
comuns (entendidos estes como os que não ofendem bens, servi-
ços ou interesses da União) atrai a competência para a Justiça
Federal, que deve, inclusive, processar e julgar os crimes cone-
xos, de acordo com a Súmula  nº 122 do STJ.

Tal entendimento deve ser examinado cuidadosamente para
evitar a remessa para a Justiça Federal de toda e qualquer ação
criminal que envolva a apreensão de armas de uso proibido ou
restrito de procedência estrangeira proveniente, em tese, de pos-
sível contrabando, especialmente quando os armamentos são uti-
lizados para a prática de crimes que sejam de competência da
Justiça Estadual.

Com a edição da Lei nº 9.437/97 que, em seu art. 10, descre-
veu como crime autônomo o porte ilegal de armas de uso permiti-
do, aumentando a pena em caso de porte de arma de uso restrito
ou proibido, sem prejuízo das penas por eventual crime de contra-
bando ou descaminho, fixando como competente a Justiça Esta-
dual para processar e julgar as ações referentes a este delito, a
jurisprudência, esclarecendo a questão, passou a decidir reitera-
damente que a competência da Justiça Federal restaria caracteri-
zada apenas quando a conduta delituosa atingisse bens, interes-
ses ou serviços da União de forma direta e específica, sendo insu-



267

ficiente a presença de um interesse genérico, de forma que o mero
indício ou a probabilidade de que as armas de procedência estran-
geira tenham sido adquiridas mediante contrabando não seriam
suficientes para ensejar a competência da Justiça Federal.

Com este posicionamento, visa-se a impedir que o cometi-
mento de qualquer delito comum com arma de fogo de uso proibi-
do ou restrito e de procedência estrangeira enseje de forma auto-
mática a competência da Justiça Federal, apenas em face da exis-
tência, unicamente em tese, de um possível crime de contrabando
anterior, este sim, crime de competência da Justiça Federal que
atrairia o conhecimento dos crimes a ele conexos.

No caso, os impetrantes alegam que meros indícios de crime
de contrabando cometido por outro integrante da quadrilha que não
o paciente não ensejam a competência da Justiça Federal.

Para que fique extreme de dúvidas a competência da Justiça
Federal é preciso que o conjunto probatório presente nos autos
permita a verificação da subsunção do fato descrito nos autos com
a descrição fática do crime de contrabando (art. 334 do CP). Deve
haver nos autos mais do que prova indiciária da existência do cri-
me de contrabando, especialmente quando se sabe que este deli-
to, na generalidade dos casos, não permite a individualização do
contrabandista, especialmente em se tratando do comércio ilegal
de armas de fogo.

No caso dos autos, a única indicação da possível existência
do delito de contrabando está na declaração do denunciado Celvo
Gonçalves da Silva, quando da prisão em flagrante, de que teria
adquirido o Rifle RUGER, calibre 223, de fabricação norte-ameri-
cana, no Paraguai, pela quantia de US$ 2.200,00 (dois mil e du-
zentos dólares americanos) – fls. 31.

A denúncia não descreve a conduta típica do crime de contra-
bando, expondo apenas que o fuzil foi, de acordo com as afirma-
ções de Celvo Gonçalves da Silva, adquirido no Paraguai, equivo-
cando-se ainda quanto à origem da arma, que segundo o laudo
pericial da Polícia Federal é de procedência norte-americana – fls.
43 e 102.

Para ensejar a competência da Justiça Federal, é necessária
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a configuração do crime de contrabando com todos os seus ele-
mentos típicos e a descrição, na denúncia, das ações praticadas
pelos agentes, de forma que se perceba claramente a subsunção
do fato nela descrito com a norma penal em comento (art. 334 do
CP) e, por fim, é preciso existir uma relação direta entre o contra-
bando ou descaminho e o outro crime cometido pelo agente.

A remota ou possível existência de um crime de contrabando,
especialmente se ainda não caracterizado, não tem o condão de
ensejar a competência da Justiça Federal, ainda que a quadrilha
que praticou o roubo estivesse de posse de arma de uso proibido
de procedência estrangeira, até mesmo porque hoje em dia é pú-
blico e notório que as quadrilhas estão fortemente armadas, mui-
tas vezes com armas e munições privativas das Forças Armadas
de vários países.

Por isso, ausente a descrição dos elementos objetivos e subje-
tivos que provem a ocorrência efetiva do crime de contrabando
prévio e conexo ao roubo à agência do Banco do Brasil, a posse e
o uso de armas e munições estrangeiras não ensejam, por si só, a
competência da Justiça Federal para o processamento e julga-
mento da ação penal. É preciso a conexão necessária e a descri-
ção típica do delito de contrabando juntamente com os outros de-
litos praticados, no caso, o roubo à agência do Banco do Brasil.

No mesmo sentido inclina-se a jurisprudência do col. Superior
Tribunal de Justiça, anotada por Mirabete:

“Crime de porte de arma de uso restrito  – STJ:
 ‘(...). Criminal. Conflito de competência. Arma de uso
restrito ou proibido. Contrabando não caracteriza-
do. Inocorrência de lesão ou perigo de lesão aos bens
tutelados. Competência da Justiça Comum Esta-
dual.
 I – O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou
proibido não enseja, por si só, a competência da
Justiça Federal, mormente quando não caracteriza-
da a conexão com os delitos de contrabando, des-
caminho ou tráfico internacional de entorpecentes.
II – Não ocorre, em princípio, lesão ou perigo de le-
são à integridade territorial, à Soberania Nacional,
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ao Regime Representativo e Democrático, à Fede-
ração, ao Estado de Direito, ou à pessoa do Chefe
dos Poderes da União.
III – Conflito conhecido para declarar a competência
do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Campo
Grande/MS’.
(RHC 9.276-SP - DJU de 25-9-2000, p. 65).

STJ :
 ‘(...) Processual Penal. Conflito de Competência.
Posse de armamento proibido. Contrabando ou des-
caminho.
I - Havendo denúncia, perante a Justiça Estadual,
pelo porte de arma ilegal, e não havendo, in casu, a
conexão em relação ao crime de contrabando ou
descaminho, a competência para julgar aquele deli-
to é da Justiça Estadual, não se aplicando a Súmula
nº 122/STJ.
 II – Inexistência de conexão necessária com os de-
litos de contrabando ou descaminho. Conflito conhe-
cido, declarando-se competente a Justiça Estadual’.
(CC 25.402-MT – DJU de 25-2-2000, p. 63)”.
(Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas,
9ª ed. 2001, pág. 275).

Forçoso concluir pela incompetência da Justiça Federal, devi-
do à ausência de prova da caracterização de crime de contraban-
do (art. 334 do CP).

Sobre a concessão de habeas corpus, dispõe o art. 648 do
CPP:

“Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:
(...)
III – quando quem ordenar a coação não tiver com-
petência para fazê-lo;
(...)”.

Da leitura deste inciso depreende-se que o constrangimento
ilegal que enseja a concessão da ordem de habeas corpus se dá
com a prisão decretada por quem não detém o poder jurisdicional
competente.
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Nesse sentido anota Mirabete a seguinte jurisprudência:

“Prisão preventiva decretada por autoridade in-
competente  – TJRJ: Habeas corpus. Constrangi-
mento ilegal. Caracterização. Prisão preventiva de-
cretada por Juiz que, ao depois, se afirmou incom-
petente. Inadmissibilidade da mantença da custódia
cautelar. Ordem concedida. Voto vencido. Caracte-
riza-se como constrangimento ilegal reparável por
habeas corpus a mantença da prisão preventiva
decretada por Juiz que, ao depois, se afirmou in-
competente para processar e julgar o feito. (RT 749/
732)”.
(Ob. cit., pág. 1.716).

No caso dos autos, após a prisão em flagrante, foram os réus
apresentados à Justiça Federal, com pedido de decretação da pri-
são preventiva formulado pelo Ministério Público Federal, e a auto-
ridade judicial, acolhendo os argumentos do MPF, decretou a pri-
são preventiva do paciente. Em seguida, foi recebida a denúncia
feita pelo MPF - fls. 19/25, 42/46 e 40/41.

Ante a incompetência absoluta da Justiça Federal para pro-
cessar e julgar a ação penal, os atos acima praticados encon-
tram-se eivados de nulidade por incompetência de Juízo, matéria
de ordem pública.

Cabível, portanto, a concessão da ordem de habeas corpus
para declarar a nulidade da prisão preventiva e dos atos a ela sub-
seqüentes, porque tais atos apenas podem ser praticados pelo
Juízo competente, no caso, a Justiça Estadual.

Devo salientar que a anulação do decreto de prisão preventiva
não enseja, por si só, a libertação do custodiado, preso em fla-
grante, especialmente se persistentes os motivos que embasa-
ram a custódia do paciente. Da leitura do auto de prisão em fla-
grante depreende-se a existência de uma quadrilha com armas
pesadas, formada com o intuito de realizar grandes roubos, na
qual o paciente está atuante e com participação definida, de forma
que inexiste ilegalidade na manutenção do confinamento do pa-
ciente em decorrência da prisão em flagrante.
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As alegações de nulidade da prisão em flagrante apontadas
na inicial do habeas corpus devem ser analisadas pela Justiça
Estadual, ante a incompetência absoluta da Justiça Federal.

Ante o exposto, concedo, em parte, o habeas corpus para de-
clarar a nulidade do decreto de prisão preventiva e os atos a ele
subseqüentes, mantendo a custódia do paciente, com a remessa
dos autos à Justiça Estadual.

É como voto.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 85.181-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVAR-
RO

Impetrantes: FRANCISCO MARTINS AMARAL E OUTROS
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA – PE
Advogada: DRA. NAIR LÚCIA LOPES PEREIRA DE OLIVEIRA

(IMPTES.)

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. IN-
QUÉRITO POLICIAL GRAVADO DE SIGILO. RE-
TIRADA DE CÓPIA DO TEOR DOS AUTOS POR
ADVOGADO CONSTITUÍDO PELOS INDICIADOS.
INDEFERIMENTO. MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. POSSIBILIDADE DA SUA UTILIZAÇÃO ANTE
A INEXISTÊNCIA DE RECURSO PREVISTO NA
LEI PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO LIVRE
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INOCORRÊNCIA.
LESÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
CARACTERIZADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
- Cabível o mandado de segurança contra ato
judicial quando não exista na lei processual pre-
visão de recurso ou correição – exegese da
Súmula 267 do STF.
- Possibilidade de restrição de acesso a autos de
inquérito policial gravado, fundamentadamente,
de sigilo, sendo este imprescindível às investi-
gações. Prevalência do interesse público sobre
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o privado.
- Sendo o inquérito policial procedimento admi-
nistrativo de investigação, não há que se falar
em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, que
se exercitará em ação judicial que eventualmen-
te seja instalada.
- Alegado cerceamento do livre exercício da ad-
vocacia não configurado.
- Precedentes do colendo STJ (RHC 133360-PR,
ROMS 127754-PR, ROMS 15167-PR, ROMS
13010-PR).
- Ordem de segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por maioria, denegar a ordem, nos termos do
voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas cons-
tantes nos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

Recife, 23 de março de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado em causa pró-
pria pela advogada Nair Lúcia Lopes Pereira de Oliveira e por Fran-
cisco Martins Amaral e outros, representados pela referida causí-
dica, contra ato apontado coator do MM. Juiz da 4ª Vara Federal da
Seção Judiciária de Pernambuco, consistente no indeferimento do
pedido de extração de cópia dos autos do Procedimento Criminal
(inquérito policial) nº 2001.83.00012510-0.

Alega a Dra. Nair Lúcia Lopes Pereira de Oliveira que se habi-
litou no procedimento criminal acima mencionado, através de peti-
ção outorgada pelos outros impetrantes, requerendo cópia do pro-
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cesso, a fim de obter subsídios para embasar os esclarecimentos
que foram solicitados pela Delegacia da Receita Federal em Ca-
ruaru a estes últimos, nos autos do Procedimento Fiscal nº
0410200200100089-4.

Assevera que a decisão do MM. Juiz a quo de indeferir dito
requerimento consistiu num verdadeiro cerceamento do seu direi-
to líquido e certo de exercer livremente sua profissão, assegurado
constitucionalmente (art. 5º, XIII, e 133 da CF/88) e pelos incisos
XIII e XV do art. 7º da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), bem como o
direito líquido e certo de seus constituintes exercerem eficiente-
mente defesa perante a Receita Federal. Aduz, ainda, que o deci-
sum vergastado não respeitou a publicidade inerente aos processos
em geral, decorrente do comando inserto no art. 5º, LX, da CF/88.

Requerem os impetrantes, pelas razões expostas, ordem que
lhes autorize ter acesso aos autos do Procedimento Criminal nº
2001.83.00.012510-0, em curso perante a 4ª Vara da Justiça Fe-
deral em Pernambuco, bem como a retirada de cópia do seu teor.

A douta autoridade judiciária impetrada, em suas informações,
esclarece que decretou, nos termos do permissivo contido no art.
20 do CPP, o sigilo das investigações em curso no inquérito, por-
que há quebra de sigilo bancário e fiscal de diversas pessoas, motivo
pelo qual proferiu a decisão que deu ensejo à presente impetra-
ção.

A liminar requestada foi indeferida, conforme decisão do MM.
Desembargador Federal convocado Manoel Erhardt que se vê às
fls. 40 a 43.

Com vista dos autos, a Procuradoria Regional da República
ofertou parecer pela denegação da ordem.

Concluída a instrução, determinei a inclusão do feito em pauta
para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO (Relator):

A decisão apontada como coatora foi proferida nos autos de



274

inquérito policial, hipótese em que a lei processual não especifica
qual o recurso cabível. Admissível, portanto, a presente impetra-
ção. Nesse sentido a seguinte decisão do col. STJ:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DO RECURSO
CABÍVEL. ALCANCE DO PROVIMENTO.
- Nos termos da Lei nº 8.862/94, o laudo pericial deve
ser subscrito por dois peritos oficiais, representan-
do, pois, a decisão de juiz que indefere pedido for-
mulado pelo Ministério Público para regularização
de perícia subscrita por apenas um perito, em face
da inexistência de recurso cabível, ilegalidade viável
de ser afastada via mandado de segurança.
- Como o mandamus teve sua petição inicial indefe-
rida in limine pelo eminente Juiz Relator do proces-
so no egrégio Tribunal, o julgamento do recurso or-
dinário deve se limitar à apreciação da admissibili-
dade da petição inicial e ao cabimento do mandado
de segurança.
- Recurso provido”.
(ROMS 70741-MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ed-
son Vidigal, julg. 08/08/200, DJU de 25/09/2000, unâ-
nime).

Passo então a examinar o pedido formulado.

O eg. Plenário deste Tribunal, no julgamento de questão se-
melhante à ora trazida a julgamento, decidiu conforme acórdão
que está ementado nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLI-
CIAL. SEGREDO DE JUSTIÇA.
- Direito do advogado de examinar as peças infor-
mativas, obter cópias e tomar apontamentos (Lei
8.906/94, art. 7º, XIII e XIV).
- Ordem concedida”.
(MS 78.896-CE, Rel. Des. Federal Lázaro Guima-
rães, julg. 21/08/2002, DJU de 17/10/2002, por maio-
ria).
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Foram votos vencidos no referido julgamento os proferidos
pelos eminentes Desembargadores Federais Francisco Cavalcanti,
José Baptista de Almeida Filho e Castro Meira.

No presente caso, entendo que a ordem deva ser denegada.

Com efeito, nas suas informações (fls. 34 a 38), a douta auto-
ridade judiciária impetrada traz os seguintes esclarecimentos:

“A determinação deste Juízo, contra a qual levan-
tam-se os impetrantes, foi tomada em procedimen-
to criminal (inquérito policial), que corre em sigilo,
envolvendo indícios de prática de crime de lavagem
de dinheiro, e no qual foi decretada quebra de sigilo
bancário e fiscal de várias pessoas, inclusive os
impetrantes”. (34).

A possibilidade de decretação do sigilo do inquérito policial está
prevista no art. 20 do CPP, que não foi derrogado pela vigente Cons-
tituição ou por qualquer outro dispositivo legal. Por outro lado, não
se afigura, in casu, ser excessiva a sua determinação, haja vista
ter ocorrido a quebra de sigilo fiscal e bancário das pessoas inves-
tigadas, que, conforme informa o MM. Juiz, não se limita aos impe-
trantes. Tenho ainda como justificável o sigilo decretado, pelo tipo
de delito que se investiga – o chamado crime de “lavagem de di-
nheiro”.

Não demonstram, outrossim, os impetrantes, qual o nexo en-
tre o inquérito policial e os documentos nele existentes com os
esclarecimentos que terão que prestar à Delegacia da Receita
Federal em Caruaru. Aliás, como bem frisou a douta representan-
te do Parquet Federal no Parecer ofertado, sequer fazem prova da
existência do referido procedimento fiscal.

Por fim, conforme já mencionado na decisão que indeferiu o
pedido liminar, a jurisprudência que se solidifica no colendo STJ é
no sentido de que não há ilegalidade na restrição de acesso por
advogado a autos de inquérito gravado de sigilo. A título de ilustra-
ção peço venia para citar o seguinte aresto:

“CRIMINAL. HC. CRIMES CONTRA A ORDEM TRI-
BUTÁRIA E O SISTEMA FINANCEIRO. CONTRA-
BANDO. LAVAGEM DE DINHEIRO. EVASÃO DE
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DIVISAS. AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL CON-
DUZIDO SOB SIGILO. ACESSO IRRESTRITO DE
ADVOGADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CON-
TRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊN-
CIA. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS QUE RESTRIN-
JAM A LIBERDADE OU O PATRIMÔNIO DO PA-
CIENTE. LEGALIDADE DA DECISÃO QUE OBS-
TOU A VISTA DOS AUTOS. PREPONDERÂNCIA
DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO.
RECURSO DESPROVIDO.
I – Os princípios do contraditório e da ampla defesa
não se aplicam ao inquérito policial, que é mero pro-
cedimento administrativo de investigação inquisito-
rial.
II – A restrição à liberdade profissional de advogado
só se configuraria se demonstrada a iminência de
medidas destinadas à restrição da liberdade física
ou patrimonial do seu cliente, a demandar a efetiva
ação do profissional do direito – o que não ocorreu
in casu.
III – Não há ilegalidade na decisão que, consideran-
do estar o inquérito policial gravado de sigilo, negou,
fundamentadamente, vista dos autos inquisitoriais
ao advogado.
IV – Sendo o sigilo imprescindível para o desenrolar
das investigações, configura-se a prevalência do
interesse público sobre o privado.
V – Recurso desprovido”.
(RHC 13360-PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta
Turma, julg. 27/05/2003, DJU de 04/08/2003, unâni-
me).

Ante o exposto, não constatando a alegada ofensa a direito
líquido e certo dos impetrantes pela decisão judicial vergastada,
denego a ordem de segurança requerida.

É como voto.
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MEDIDA CAUTELAR Nº 1.868-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVAR-
RO

Requerente: CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA
Requerida: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC
Advs./Procs.: DRS. MANOEL INOCÊNCIO SAMPAIO FALCÃO E

OUTROS (REQTE.) E TÂNIA MARIA GOMES COE-
LHO DE ALBUQUERQUE E OUTROS (REQDA.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CI-
VIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE
AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DOS EFEI-
TOS DO ACÓRDÃO RESCIDENDO. PRAZO DO
ART. 806 DO CPC. INÍCIO A PARTIR DA
EFETIVAÇÃO DA CAUTELAR. SERVIDOR PÚ-
BLICO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO POR INTE-
RESSE DO SERVIÇO. DIREITO DO DEPENDEN-
TE ESTUDANTE À MATRÍCULA EM INSTITUI-
ÇÃO DE ENSINO LOCALIZADA NA CIDADE DA
NOVA RESIDÊNCIA. MUDANÇA DE CURSO.
POSSIBILIDADE QUANDO  HAJA AFINIDADE
CURRICULAR (CAPUT DO ART. 49 DA LEI 9.394/
96). PROVA QUE DEVE SER PRÉ-CONSTITUÍDA
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
- O prazo do art. 806 do CPC para o protocolo da
ação principal somente começa a correr a partir
da efetivação da medida cautelar. No caso, esse
prazo ainda não teve início porque o pedido
liminar foi indeferido.
- Nas transferências  ex officio de servidor, a ma-
trícula de seus dependentes em instituição de
ensino localizada no novo local de domicílio dar-
se-á na forma da lei ( caput do art. 49 da Lei 9.394/
96).
- Acórdão proferido em mandado de segurança
que reconheceu o direito de aluno matriculado
no curso de Odontologia da UNIFOR a se matri-
cular no campus de Sobral da UFC em curso
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afim, e que, no entanto, denegou a ordem para
determinar a matrícula especificamente no cur-
so de Medicina, ante a falta de prova de ser este
o único curso oferecido na área de estudo e da
afinidade curricular entre os citados cursos, con-
forme exigido no caput  do art. 49 da Lei 9.394/96.
- No mandado de segurança, o direito líquido e
certo deve ser demonstrado documentalmente
na impetração.
- Plausibilidade da procedência da rescisão do
julgado que não se vislumbra.
- Periculum in mora  também não constatado,
ante o reconhecimento do direito à matrícula e,
conseqüentemente, ao prosseguimento dos es-
tudos em curso afim.
- Ação cautelar julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da
5ª Região, à unanimidade, julgar improcedente a ação cautelar,
nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taqui-
gráficas constantes nos autos, que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.

Recife, 3 de março de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO:

Trata-se de ação cautelar preparatória de ação rescisória, pela
qual pretende o autor obter a suspensão dos efeitos do acórdão
proferido pela eg. Segunda Turma no julgamento da Apelação em
Mandado de Segurança nº 83.898-CE, da qual foi Relator o emi-
nente Desembargador Federal Lázaro Guimarães.

No mandado de segurança que tramitou perante o Juízo da



279

4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, sob o nº
2002.81.00.008700-6, o ora requerente, estudante do curso de
Odontologia na UNIFOR, com fundamento no art. 49 da Lei 9.394/
96, pediu e obteve do MM. Juiz a quo ordem judicial para se matri-
cular no curso de Medicina do campus da UFC na Cidade de So-
bral-CE, tendo em vista a transferência do seu pai, que é médico e
servidor efetivo do INSS, por interesse de serviço, de Fortaleza
para dita cidade de Sobral.

A eg. Segunda Turma, no julgamento do apelo da UFC, em
que pese ter reconhecido o direito à pretendida transferência de
universidade, entendeu de prover o recurso para denegar a ordem
em razão de não haver prova nos autos da compatibilidade curri-
cular entre os cursos de Odontologia e Medicina, a fim de que se
pudesse constatar a presença da afinidade exigida no parágrafo
único do art. 49 da Lei 9.394/96 para a mudança de curso (fls. 22).

Alega o requerente, em síntese, que essa decisão violou o dis-
posto no art. 1º da Lei 9.536/97, razão pela qual moverá ação res-
cisória buscando a sua desconstituição – não há registro até o
momento do seu protocolo.

Pretende, na presente cautelar, sustar a execução do acórdão
rescindendo, a fim de que possa efetuar a sua matrícula no curso
de Medicina da UFC, campus de Sobral, conforme a ordem que foi
concedida pelo Juiz a quo no mandado de segurança.

Indeferi o pedido liminar requestado, conforme decisão que se
vê às fls. 26 a 28.

Devidamente citada, a Universidade Federal do Ceará apre-
sentou resposta, pugnando pela improcedência do pedido (fls. 33
a 41).

Concluída a instrução, determinei a inclusão do feito em pauta
para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO (Relator):

Ressalto, de início, que a presente ação cautelar preparatória
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foi protocolada em 02/12/2003 (fls. 02) e não há registro, até a
presente data, do protocolo da ação principal.

O julgamento da medida cautelar, no entanto, não resta preju-
dicado, uma vez que o pedido liminar nela formulado foi indeferido,
estando, portanto, ainda por inteiro o prazo estabelecido no art.
806 do CPC para o ajuizamento do feito principal, que, conforme
estabelece o referido dispositivo legal, começa a fluir da efetivação
da medida cautelar concedida – liminarmente ou no julgamento do
mérito da ação preparatória –, conforme sedimentada jurisprudên-
cia sobre a matéria.

Passo, então, a examinar o pedido.

O acórdão que se pretende desconstituir recebeu a seguinte
ementa:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. VEDA-
ÇÃO REGIMENTAL DE TRANSFERÊNCIA DE CUR-
SO. LIMITES DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.
- A disciplina que veda em absoluto a transferência
de curso choca-se com o art. 49 da Lei 9.394/96,
que a admite, mediante critérios para seleção.
- Mudança que exige prévia seleção e avaliação
quanto à compatibilidade curricular.
- Apelação e remessa providas”. (Unânime - fls. 22).

Como se vê, a decisão da eg. Turma reconheceu o direito à
transferência do aluno para o campus da UFC em Sobral, no en-
tanto, para a efetivação de matricula especificamente no curso de
Medicina, entendeu que o impetrante não fez prova da afinidade
entre o curso de Odontologia, do qual o requerente era ou é aluno,
e o de Medicina.

Diferentemente do que alega o autor, entendo que não incor-
reu o acórdão em afronta a qualquer dispositivo legal. O parágrafo
primeiro do art. 49 da Lei 9.394/96 dispõe expressamente que “as
transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei”. Não se pode
olvidar, pois, o comando do caput do próprio art. 49 da Lei 9.394/96
(de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que somente per-
mite a transferência de alunos regulares para cursos afins.

O requerente, conforme se constata do voto do eminente De-
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sembargador Federal Lázaro Guimarães, Relator da apelação no
mandado de segurança, fls. 18 e 19, não fez prova da compatibili-
dade curricular entre os cursos de Odontologia e Medicina, no qual
pretende ingressar por ordem judicial.

A prova no mandado de segurança, como é sabido, deve ser
pré-constituída. Nesse sentido, peço venia para citar o seguinte
excerto de julgado do colendo STJ:

“- É cediço que, em mandado de segurança, não
cabe dilação probatória. Todos os fatos devem es-
tar documentalmente comprovados no momento da
impetração, ou seja, junto com a inicial devem estar
presentes os elementos necessários para o exame
das provas pré-constituídas no mandado de segu-
rança. Uma vez juntados os documentos, o Juízo
analisará a existência do direito líquido e certo. E o
resultado desse exame será fundamental para a
concessão da segurança (...)”.
(STJ, Segunda Turma, REsp nº 153.621-SP, Rel. Min.
Franciulli Neto, julg. 06/06/2002, DJU 23/09/2002,
unânime).

Por outro lado, sobre o mérito da questão, há precedentes das
egs. Turmas desta Corte em sentido contrário à pretensão do re-
querente, conforme o aresto que, a título de ilustração, passo a
transcrever:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ESTU-
DANTE.  TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. ART. 99
DA LEI 8.112/90 E ART. 90 DO REGIMENTO INTER-
NO DA UFPB. MUDANÇA DE CURSO. EXISTÊN-
CIA NO MUNICÍPIO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO
CONGÊNERE OFERTANTE DO CURSO DE ORI-
GEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada por
descaber invocação do vício quando o juiz examina
o pedido e decide com base em argumentos diver-
sos dos apresentados na exordial.
2. Aluna do curso de Enfermagem da UFSC preten-
de a transferência para o curso de Medicina da UFPB,
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diante da inexistência de mesmo curso nesta Uni-
versidade e por entender ser este afim daquele.
3. Não há identidade ou equivalência entre os cur-
sos de Enfermagem e Medicina. São cursos distin-
tos, com identidade didática e científica próprias,
ambos exigindo conhecimentos específicos dos alu-
nos para o seu normal aprendizado.
4. A apelante não pretende apenas matricular-se em
instituição de ensino congênere. Pretende também
uma mudança de curso, sem amparo em norma
legal ou administrativa. A proteção à unidade fami-
liar e a garantia deferida ao estudante não chegam
a esse ponto.
Apelação improvida”.
(AMS 73644-PB, Primeira Turma, Rel. Des. Federal
Castro Meira, julg. 19/04/2001, DJU 01/06/2001,
unânime).

Não constato, pois, no caso, o fumus boni iuris necessário à
concessão da cautelar pretendida.

O periculum in mora também não vislumbro presente, porque
o acórdão vergastado em nada obstaculizou o direito do requeren-
te a continuar seus estudos na UFC, campus de Sobral, desde
que respeitada a legislação de regência, que exige a compatibili-
dade curricular reconhecida entre o curso de origem (no caso
Odontologia) e o curso no qual venha o aluno transferido a efetuar
matrícula.

Por fim, gostaria de ressaltar que, conforme já tive oportunida-
de de expressar em Pareceres ofertados enquanto membro do
Ministério Público Federal e em artigos que publiquei, entendo que
a concessão de medidas cautelares ou antecipações de tutela em
ações rescisórias somente deve ocorrer em casos muitos espe-
ciais, quando a decisão judicial seja manifestamente teratológica,
o que, é evidente, entendo não ocorrer in casu.

Com essas considerações, julgo improcedente a ação caute-
lar.

É como voto.
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RECURSO CRIMINAL Nº 206-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO
DE OLIVEIRA LIMA

Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA
Recorrido: GILVAN FELISARDO SOARES
Defensor: DERLI DALLEGRAVE (RECDO.)

EMENTA: PENAL. RECURSO CRIMINAL. FRAU-
DE CONTRA A PREVIDÊNCIA. RECONSIDE-
RAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
ADEQUAÇÃO DO TIPO PARA ESTELIONATO
QUALIFICADO (ART. 171, § 3º, DO CP). EXTIN-
ÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA
PENA IN ABSTRACTO. MANUTENÇÃO DA DE-
CISÃO.
- O fornecimento de certidão de nascimento ideo-
logicamente falsa, para obtenção de benefício
previdenciário indevido, coaduna-se com o des-
crito no tipo constante no art. 171, § 3º, do CP,
sendo que a aplicação do art. 95,  j, da Lei nº 8.212/
91, tem relevância jurídica limitada à seara ad-
ministrativa.
- O tipo penal em tela (estelionato contra a previ-
dência) tem como pena máxima, abstratamente
prevista na Lei Substantiva Penal, 6 (seis) anos e
8 (oito) meses de reclusão e multa, já conside-
rando a causa de aumento prevista no § 3º do
art. 171 do Código Penal.
- Assim, transcorridos mais de 12 anos entre o
fato e o recebimento da denúncia, deve ser tida
por extinta a punibilidade, em face da prescrição
pela pena in abstracto , pois excedido o prazo le-
galmente previsto como suficiente à persecução
penal (art. 109, III, I, c/c 111,  todos do CPB).
- Recurso criminal improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que fi-
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guram como partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar
provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do
Relator e das notas taquigráficas, que passam a integrar o pre-
sente julgado.

Recife, 23 de março de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE  OLI-
VEIRA LIMA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBER-
TO DE OLIVEIRA LIMA:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministé-
rio Público Federal contra decisão monocrática de fls. 140/141, da
lavra do MM. Juiz Federal da 2ª Vara de Pernambuco, Dr. Francis-
co Alves dos Santos Júnior, que rejeitou a denúncia apresentada
contra Gilvan Felizardo Soares, sob o fundamento de que a su-
posta conduta delitiva estaria melhor tipificada no art. 95, j, da Lei
nº 8.212/91, reconhecendo, ainda, a extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in abstracto.

A recorrente refuta a configuração da causa extintiva, pugnan-
do, preliminarmente, pela nulidade do decisum, uma vez que de-
pois de recebida a denúncia não poderia a mesma ser rejeitada
em primeira instância, devendo qualquer equívoco cometido, quan-
do do recebimento, ser corrigido por ocasião da sentença, ou atra-
vés de recurso, na instância superior. No mérito, salienta que a
tipificação a ser aplicada ao caso é a prevista no art. 171, § 3º, do
CP, bem como a impropriedade de se considerar a data do início
do recebimento do benefício previdenciário fraudulento como ter-
mo inicial para contagem do lapso prescricional.

Mantida a decisão vergastada (fls. 149), os autos foram envia-
dos a esta Corte Regional, sendo, primeiramente, distribuídos para
o Desembargador Federal José Maria Lucena, e, após, constata-
da a prevenção desta Relatoria, depois de nova distribuição, vie-
ram-me enfim conclusos.
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Instada a manifestar-se, fls. 151/155 e 221/228, a douta Pro-
curadoria Regional Federal opinou pelo provimento do recurso mi-
nisterial, para que seja anulada a decisão recorrida, mantendo-se
o despacho anterior que havia recebido a denúncia, dando-se, en-
tão, prosseguimento à ação penal anteriormente  instaurada.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBER-
TO DE OLIVEIRA LIMA (Relator):

Deixo de reconhecer qualquer nulidade na decisão vergasta-
da, porquanto, como se verá, não há mais a mínima viabilidade na
persecutio criminis pretendida pelo MP, donde não se falar em pre-
juízo de qualquer natureza que lhe pudesse ter afetado os interes-
ses neste processo.

O Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido es-
trito, objetivando a reforma da decisão monocrática pertinente à
rejeição da denúncia apresentada contra Gilvan Felisardo Soares,
na qual o douto Magistrado a quo entendeu que a conduta narrada
na inicial acusatória adequar-se-ia ao previsto no art. 95, j, da Lei
nº 8.212/91, restando por reconhecer extinta a punibilidade do acu-
sado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Esta-
do.

Conquanto parcialmente equivocada a decisão recorrida, não
merece prosperar o recurso ministerial. Digo o porquê.

O agir do denunciado, conforme narrado na exordial, ao forne-
cer certidão de nascimento ideologicamente falsa em favor de
Raimunda Gonçalves de Lima para obtenção de benefício previ-
denciário indevido, coaduna-se com o descrito no tipo constante
no art. 171, § 3º, do CP, que dispõe, in verbis:

“Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e mul-
ta.
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§ 3º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é
cometido em detrimento de entidade de direito pú-
blico ou de instituto de economia popular, assistên-
cia social ou beneficência”.

Sobre esta matéria, transcrevo decisão do eg. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO
QUALIFICADO: OBTENÇÃO, MEDIANTE FRAUDE,
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 171, § 3º,
DO CÓDIGO PENAL. ART. 95, ALÍNEA J, DA LEI
8.212/91. ENQUADRAMENTO TÍPICO.
- O crime de obtenção fraudulenta de benefício pre-
videnciário tem enquadramento típico no art. 171, §
3º, do Código Penal.
- A multa cominada por infração ao art. 95, letra j, da
Lei 8.212/91, tem natureza meramente administra-
tiva: nullum crimen, nulla poena sine lege.
- Logo, se a Lei 8.212/91 descreveu conduta que se
subsume perfeitamente ao tipo penal de estelionato
qualificado (art. 171, § 3º, do CP), sem fixar a pena
respectiva, é exatamente porque já se encontra ela
prevista no referido preceito do Código Penal, o qual
deve incidir na espécie.
- Inteligência do enunciado de nº 24 da Súmula des-
ta Corte.
- Recurso conhecido e provido”.
(REsp 249351/PE – Min. José Arnaldo da Fonseca
– T5 Quinta Turma – DJ em 19/02/2001).

A norma invocada pelo douto Juízo a quo, entretanto, tem níti-
da feição administrativa, sendo de possível aplicação, em cúmulo,
com a norma penal ora analisada. Daí o erro da primeira instância.

Mas nem isso garante o sucesso do recurso.

Compulsando os autos, vislumbro que a fraude perpetrada em
detrimento da autarquia previdenciária gerou o pagamento indevi-
do, a título de proventos de aposentadoria rural, a partir de agosto/
84, fls. 02, marco inicial a ser considerado para contagem do lap-
so prescricional, pois o crime de estelionato é, definitivamente, clas-
sificado como instantâneo, sendo que a percepção das múltiplas
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parcelas tem, no máximo, o condão de exaurir o crime desde an-
tes consumado.

Do cotejo do teor do entendimento supracitado dessume-se
que não há mais como prosseguir a persecução penal, dada a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva regulada pela pena
em abstrato (mesmo em se considerando – esse o ponto mais
importante – o crime de estelionato).

Assim, como a pena máxima prescrita para a infração penal
em tela é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, ou seja, não excede a
8 (oito) anos, o lapso prescricional deve contar-se segundo o dis-
posto no art. 109, III, do CP, sendo, pois, de 12 (doze) anos.

Passados, então, mais de 12 (doze) anos desde o fato (agos-
to/1984) até a data do recebimento da denúncia (04/06/1997), deve
ser tida por extinta a punibilidade, pois excedido o prazo legalmen-
te previsto como suficiente à persecução penal.

Mantida a prescrição retroativa pela pena in abstracto reco-
nhecida na decisão recorrida, embora por outros fundamentos
(nova tipificação – estelionato qualificado), impõe-se negar provi-
mento ao recurso.

Ante tais considerações, nego provimento ao recurso em sen-
tido estrito, para manter a extinção da punibilidade do réu Gilvan
Felisardo Soares, reconhecida na decisão recorrida, embora por
outros fundamentos.

É como voto.
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RECURSO CRIMINAL Nº 627-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA

Recorrente: APOLO SANTANA VIEIRA
Recorridos: JUSTICA PÚBLICA E OUTROS, MARCO ANTÔNIO

BORGES DE SIQUEIRA E ÊNIO MOTA JÚNIOR
Advogados: DRS. ADEMAR RIGUEIRA NETO E OUTROS (REC-

TE.) E MARCO AURÉLIO ALMEIDA CAMPOS E
OUTROS (RECDOS.)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RE-
CURSO CRIMINAL. TEMPESTIVIDADE. AUDIÊN-
CIA DE CONCILIAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. CALÚ-
NIA. AUDITORES DA RECEITA FEDERAL. ESTRI-
TO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. QUEI-
XA-CRIME. REJEIÇÃO. REGULARIDADE.
- É tempestivo o recurso em sentido estrito in-
terposto dentro do qüinqüídio previsto no art. 586,
caput , do CPP.
- Nos termos do art. 521 do CPP, cabe ao juiz
presidente do feito avaliar se a reconciliação en-
tre querelante e querelado é ou não possível, em
face do que poderá perfeitamente desistir de pro-
mover o entendimento entre as partes.
- Inexiste crime quando o agente pratica o fato
em estrito cumprimento do dever legal. Inteligên-
cia do art. 23, III, do CPB.
- Hipótese em que os requeridos, Auditores Fis-
cais da Receita Federal, têm, por dever de ofício,
a obrigação de fiscalizar e registrar quaisquer
indícios de atos ilícitos com que se depararem,
bem como de elaborar, nesse caso, o que a lei
denomina de representação fiscal para fins pe-
nais (RFFP), dirigida ao MPF.
- Preliminares rejeitadas. Recurso criminal
improvido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram
como partes as acima identificadas, decide a Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar
as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao re-
curso criminal, nos termos do relatório, do voto do Relator e das
notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar
o presente julgado.

Recife, 25 de maio de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE
FARIA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Apolo
Santana Vieira contra decisão da lavra do MM. Juiz Federal da 4ª
Vara - PE, que rejeitou a queixa-crime ofererecida em face de Mar-
co Antônio Borges de Siqueira e Ênio Mota Júnior pela prática do
delito capitulado no art. 138 do CPB.

O apelante levanta, preliminarmente, a existência de nulidade
no processo, porquanto não foi realizada audiência de conciliação,
a qual se encontra prevista no art. 520 do CPP. No mérito, aduz,
em resumo, que: as imputações criminosas feitas contra ele en-
contram-se documentadas no Relatório de Perdimento nº 1, de 19
de junho de 2001, integrante do Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal nº 0417800/00000/01, bem como no
Relatório de Valoração Aduaneira nº 003/01; do exame probatório
dos autos, percebe-se que a intenção dos querelados era clara no
sentido de “denegrir a honra e a reputação do recorrente, imputan-
do-lhe falsamente a prática dos delitos de sonegação fiscal, con-
tra a fé pública e contra a Administração Pública, tipificados no art.
1º da Lei nº 8.137/90 e nos arts. 297, 299, 304 e 334 do Código
Penal”; a queixa-crime somente poderia ser rejeitada em caso de
inépcia da inicial, não sendo essa a hipótese dos autos.

Contra-razões.
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Oficiando como custos legis, o douto representante do Par-
quet opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA (Relator):

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Apolo
Santana Vieira contra decisão em que se rejeitou a queixa-crime
por ele proposta para apurar possível prática de crime capitulado
no art. 138 do Código Penal Brasileiro.

 Antes de se adentrar no mérito da querela, faz-se necessário
apreciar as preliminares suscitadas pelas partes.

Quanto à preambular de intempestividade, observo que a mes-
ma não merece prosperar.

Compulsando os autos, observo que o autor foi intimado da
prolação da referida decisão em 27/09/03, um sábado (v. fl. 263).
Dessa forma, o prazo para recorrer da mesma encontra-se com-
preendido entre 30/10/03, terça-feira, e 06/10/03, terça-feira, já que
o dia 04/10/03 caiu num sábado.

Na hipótese, o recurso foi protocolado em 06/10/03 (fl. 265),
adequando-se, portanto, ao qüinqüídio prescrito no art. 586, caput,
do Código de processo Penal.

Além disso, verifico que as correspondentes razões recursais
também foram ajuizadas oportunamente.

Com efeito, intimado para tanto em 01/11/03 (fl. 267), um sá-
bado, o recorrente apresentou as respectivas razões em 04/11/03
(fl. 272), restando atendido o prazo de dois dias fixado no art. 588
do CPP.

 Do mesmo modo, não deve prevalecer a prefacial de nulida-
de, aduzida pelo querelante, em face da não realização da audiên-
cia de conciliação prevista no art. 520 do Estatuto Processual Pe-
nal.

 Isso porque, de acordo com o disposto no art. 521 do CPP
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(leia-se: “se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar
provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles, na
sua presença”), cabe ao juiz presidente do feito avaliar se é ou não
possível a reconciliação entre o querelante e o querelado, em face
do que poderá perfeitamente desistir de promover o entendimento
entre as partes.

Assim sendo, rejeito tais preliminares e passo a apreciar o
mérito da demanda.

 Nesse mister, observo que os querelados, Auditores Fiscais
da Receita Federal, são acusados de imputar falsamente ao que-
relante a prática de diversos crimes através do Relatório de Perdi-
mento nº 1, de 19 de junho de 2001 (v. fls. 35/64), bem como do
Relatório de Valoração Aduaneira (fls. 65/105), de 30 de maio de
2001. Dito crime encontra-se tipificado no art. 138, caput, do Códi-
go Penal, in verbis:

“Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamen-
te fato definido como crime:
Pena - detenção, de seis (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa
a imputação, a propala ou divulga.
§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos”.

Examinando os autos, verifico que deve ser aplicada à hipóte-
se vertente a causa excludente de ilicitude/antijuridicidade dispos-
ta no art. 23, III, do CP, qual seja, a que exclui o crime quando o
agente pratica o fato em estrito comprimento de dever legal.

Ora, cabe aos querelantes, no exercício de sua função públi-
ca, fiscalizar e registrar quaisquer indícios de atos ilícitos com que
se depararem, bem como elaborar, nesse caso, o que a lei deno-
mina de representação fiscal para fins penais (RFFP), dirigida ao
MPF. Ilustrativamente, trago à colação o art. 83, caput, da Lei nº
9.430, de 27 de dezembro de 1996:

“Art. 83. A representação fiscal para fins penais rela-
tiva aos crimes contra a ordem tributária definidos
nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro
de 1990, será encaminhada ao Ministério Público
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após proferida a decisão final, na esfera administra-
tiva, sobre a exigência fiscal do crédito tributário cor-
respondente. (...)”

Dessa forma, só haveria crime de calúnia se os servidores do
Fisco, ora recorridos, tivessem se excedido dolosamente na im-
putação de condutas potencialmente criminosas ao querelante,
o que não ocorreu na espécie.

Além disso, como se pode ver do tipo penal supratranscrito,
para a configuração do crime de calúnia é imprescindível que o
agente tenha plena consciência da falsidade da imputação por ele
formulada contra a vítima. Tal requisito não restou atendido na es-
pécie, uma vez que da leitura dos relatórios produzidos pelos re-
corridos vislumbra-se o seu total convencimento acerca dos fatos
ali narrados.

Note-se que, conforme destacado no parecer ministerial de
fls. 322/328, a fiscalização empreendida pelos recorridos não se
restringiu à empresa D’Marcas Comércio Ltda., da qual o recor-
rente é sócio, e contou com o respaldo do Banco Central e do
Ministério Público Federal.

Como visto, a decisão monocrática que rejeitou liminarmente
a queixa-crime em tela não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida em sua integralidade.

Esta egrégia Corte vem adotando esse entendimento em fei-
tos idênticos a este, onde figuram como partes os dirigentes do
grupo Alpha Pneus e os atuais querelados. Veja-se, por exemplo, o
seguinte aresto:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. QUEIXA-CRIME PROPOSTA CONTRA
AUDITORES DA RECEITA FEDERAL. CRIME DE
CALÚNIA. QUEIXA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. PRELIMINARES AFASTADAS. RE-
CURSO IMPROVIDO.
- A jurisprudência dos tribunais firmou-se no sentido
de entender que a apresentação extemporânea, ou
mesmo a não apresentação das razões, não obsta
o conhecimento do recurso em sentido estrito.
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- Conforme dicção dos artigos 520 e 521 do CPP,
deve o juiz ouvir querelante e querelado em audiên-
cias distintas e, apenas se concluir provável a re-
conciliação, promover a reunião das partes em au-
diência para tentativa de reconciliação.
- Preliminares rejeitadas.
- Para que se configure o crime de calúnia é neces-
sário animus injuriandi vel diffamandi, que consiste,
justamente, na consciência e vontade de atingir a
honra do sujeito passivo.
- Não há crime na hipótese em que os Auditores Fis-
cais, no estrito cumprimento do dever legal, fazem
afirmações em relatórios ou, ainda, procedem a re-
presentações junto ao Ministério Público para fins
penais, na forma do art. 83 da Lei 9.430/96.
- Recurso improvido”.
(TRF-5ª R., 4ª T., RCCR 425/PE, Rel. Des. Federal
Manoel Erhardt, DJU 02/09/03, p. 693).

Confiram-se também os seguintes precedentes desta Casa:
RCCR 429/PE; RCCR 430/PE; RCCR 431/PE; RCCR 432/PE;
RCCR 433/PE; RCCR 434/PE e RCCR 435/PE.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.

RECURSO DE HABEAS CORPUS
EX OFFICIO Nº 1.683-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE
CAVALCANTE

Parte Autora: UNIÃO
Parte Ré: JUÍZO FEDERAL DA 13ª VARA - PE
Paciente: ANTÔNIO DA SILVA LIMA
Advs./Procs: DRA. TATIANA MARIA DE ASSIS (PACIENTE)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HABEAS CORPUS. MILITAR. ABERTURA DE
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SINDICÂNCIA POR INOBSERVÂNCIA DE NOR-
MAS INTERNAS DE DISCIPLINA. INCOMPETÊN-
CIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. DESVIO DE
FINALIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
- Habeas corpus  deferido para apurar a conduta
do paciente, 2º Sargento do Exército, que enviou
correspondência ao Comandante Militar do Nor-
deste, em nome de associação de praças que
preside, sem observância das normas atinentes
aos canais de comunicação entre militares de
diferentes patentes.
- “Em relação à punição disciplinar militar, só se
admite a análise da legalidade do ato, via ‘habeas
corpus’, quando encontrar-se em jogo a liber-
dade de ir e vir do cidadão”. (STJ, HC nº 20692/
SP, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
julg. em 19/02/2002, publ. DJU de 10/03/2003, pág.
314).
- “A proibição inserta no artigo 142, parágrafo 2º,
da Constituição Federal, relativa ao incabimento
de ‘habeas corpus’ contra punições disciplina-
res militares, é limitada ao exame do mérito, não
alcançando o exame formal do ato administrati-
vo-disciplinar, tido como abusivo e, por força da
natureza, próprio da competência da Justiça
Castrense”.  (STJ, RHC nº 8846/SP, Sexta Tur-
ma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julg. em 14/
12/2000, publ. DJU de 24/09/2001, pág. 341).
- Não há qualquer evidência nos autos de que a
abertura da sindicância administrativo-discipli-
nar tenha sido fruto de discriminação ou perse-
guição, não se podendo falar em desvio de fina-
lidade.
- Incompetência da Justiça Federal reconhecida.
Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de ha-
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beas corpus ex officio, em que são partes as acima mencionadas,
acordam os Desembargadores Federais da egrégia Primeira Tur-
ma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade,
reconhecer a incompetência da Justiça Federal para apreciar o
feito e anular a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte
integrante deste julgado.

Recife, 11 de março de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE CAVALCAN-
TE - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍ-
DE CAVALCANTE:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela União
Federal contra a r. decisão do MM. Juiz Federal da 13ª Vara/PE
que, concedendo a ordem de habeas corpus em favor do pacien-
te, o 2º Sargento Antônio da Silva Lima, determinou a expedição do
salvo-conduto à sindicância aberta para apurar a possível quebra
da cadeia de comando em razão do envio, pelo mesmo, do Ofício
001/2003, APEB - Associação de Praças do Exército Brasileiro
(Regional Recife), ao Sr. Comandante Militar do Nordeste.

Em sua decisão, o ilustre Magistrado Federal decidiu “pelo
enquadramento do ato debatido no presente ‘writ’, como desvio de
finalidade”, não vendo “a adequação do ato proveniente do impe-
trante, que, agindo na qualidade de presidente da associação de
praças do Exército, Regional Recife, oficiou ao Chefe do Coman-
do Militar respectivo, apresentando-se, e levando ao conhecimen-
to da referida autoridade militar os documentos atinentes à asso-
ciação em questão”. (Fls. 112).

Em suas razões recursais, a União Federal defende, em sín-
tese: 1) que a r. sentença, ao decidir pela inexistência de quebra
da hierarquia militar, adentrou no mérito do ato administrativo; 2)
em se tratando de sindicância para apurar ato de indisciplina mili-
tar seria incabível o habeas corpus, a teor do art. 142, § 2º, da
Constituição Federal; 3) a ocorrência de afronta ao art. 60 da Por-
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taria nº 041, de 18/02/20021, do Regulamento Interno e dos Servi-
ços Gerais (aprovado pela Portaria nº 366, de 30/07/20022) e das
Diretrizes de Comando Militar do Nordeste, publicadas no Boletim
Interno do CMNE nº 84, de 04/05/20003; 4) o ato praticado pelo
paciente teria violado a hierarquia militar.

Contra-arrazoando o recurso, o ora recorrido defende a ma-
nutenção da r. sentença recorrida, reforçando a tese de que a aber-
tura da sindicância decorreu de perseguição e discriminação e que
não teria agido com quebra da ordem hierárquica, não podendo
ser confundida a prática de um ato em nome da Associação que
representa com atos próprios seus.

Ouvido, o douto Ministério Público Federal, em parecer do Pro-
curador Regional da República Miécio Oscar Uchoa Cavalcanti
Filho, opinou pelo provimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍ-
DE CAVALCANTE (Relator):

O MM. Juiz Federal a quo, o Dr. Frederico José Pinto de Aze-
vedo, ao sentenciar, reportou-se ao entendimento jurisprudencial
de que a proibição inserta no artigo 142, parágrafo 2º, da Constitui-
ção Federal, relativa ao incabimento de habeas corpus contra pu-
nições disciplinares militares, é limitada ao exame do mérito, não

¹ “Art. 60. A correspondência será remetida diretamente ao destinatário,
particularmente quando classificada como urgente ou urgentíssima, respeita-
dos os canais técnicos e de comando”.

² “Art. 351. Nenhum documento será encaminhado por uma autoridade:

(...)

IV – quando não forem respeitados os princípios da subordinação hierár-
quica e as normas regulamentares”.

³ “4. Normas e Procedimentos

Respeitar, rigorosamente, o canal de comando, não se admitindo ultrapas-
sagens de ações ou de informações”.
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alcançando o exame formal do ato administrativo-disciplinar.

Ademais, lembrou que a decisão do comandante da corpora-
ção de abrir sindicância para apurar infração disciplinar de um dos
seus subordinados é ato administrativo discricionário, a teor do
art. 2º das Instruções Gerais para a Elaboração de Sindicância no
Âmbito do Exército Brasileiro: A sindicância é procedimento for-
mal, apresentado por escrito, para a apuração, quando julgada
necessária pela autoridade competente , de fatos de interesse
da administração militar ou de situações que envolvam direitos.
(Grifei).

Sem embargo dos fundamentos da r. sentença recorrida, te-
nho como necessário dizer, preliminarmente, acerca do cabimen-
to da estreita via do habeas corpus na espécie.

É que, da análise dos autos, verifica-se que o paciente não
alega qualquer violação ou ameaça ao seu direito de ir e vir, limi-
tando-se a discorrer acerca do cabimento ou não da abertura de
uma sindicância para apuração de infração disciplinar, não com-
provando sequer se desse procedimento administrativo poderia
resultar a limitação ao seu direito de locomoção.

Do contrário, ataca a abertura do ato de instauração da sindi-
cância, fazendo crer que o mesmo teria ferido direito seu, mas
não demonstrando, em nenhum momento, que a sua liberdade
está em perigo de restrição indevida.

Segundo a melhor jurisprudência sobre a matéria, o remédio
constitucional do habeas corpus se presta para afastar ameaça
de violência ou ameaça do seu direito de locomoção, conforme se
extrai do seguinte precedente emanado no Colendo Superior Tri-
bunal de Justiça:

“CRIMINAL. HC. SANÇÃO DISCIPLINAR MILITAR.
AMEAÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DESCA-
BIMENTO DO HABEAS CORPUS PARA ANÁLISE
DO MÉRITO DA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. OR-
DEM DENEGADA.
I. Em relação à punição disciplinar militar, só se ad-
mite a análise da legalidade do ato, via habeas cor-
pus, quando encontrar-se em jogo a liberdade de ir
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e vir do cidadão.
II. Não evidenciada qualquer ilegalidade flagrante na
sanção disciplinar militar, no tocante à competência
do agente, ao direito de defesa e quanto às razões
que apoiaram a autoridade administrativa, tem-se o
habeas corpus como meio impróprio para atacar o
mérito da punição disciplinar militar.
III. Ordem denegada”
(STJ, HC nº 20692/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Ha-
milton Carvalhido, julg. em 19/02/2002, publ. DJU
de 10/03/2003, pág. 314).

Ademais, ainda que houvesse restado demonstrada a possi-
bilidade de restrição ao direito de locomoção do paciente, o cabi-
mento ou não da abertura da sindicância contra o paciente, tratan-
do-se de ato discricionário da Autoridade Militar, não poderia ter o
seu mérito questionado junto a esta Justiça Federal comum, em
detrimento da competência da Justiça Militar, de acordo com o
melhor entendimento jurisprudencial sobre a matéria, de que é
espécie o seguinte aresto:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊN-
CIA. JULGAMENTO. HABEAS CORPUS. PUNIÇÃO
DISCIPLINAR MILITAR.
1. A proibição inserta no artigo 142, parágrafo 2º, da
Constituição Federal, relativa ao incabimento de
habeas corpus contra punições disciplinares milita-
res, é limitada ao exame do mérito, não alcançando
o exame formal do ato administrativo-disciplinar, tido
como abusivo e, por força da natureza, próprio da
competência da Justiça Castrense.
2. Recurso improvido”.
(STJ, RHC nº 8846/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Ha-
milton Carvalhido, julg. em 14/12/2000, publ. DJU
de 24/09/2001, pág. 341).

O manejo do presente habeas corpus, portanto, foi feito sem
observância das regras de cabimento do remédio constitucional,
ou de competência ratione materiae, devendo, pois, ser anulada a
r. sentença recorrida.
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Demais disso, mesmo que se admitisse o cabimento do ha-
beas corpus, a pretensão do impetrante não mereceria provimen-
to, como bem destacou o insigne representante do Ministério Pú-
blico Federal em seu parecer.

Com efeito, ato discricionário que é, a instauração de sindi-
cância não pode ter o seu mérito sindicado pelo Judiciário, sob
pena de violação do princípio da separação dos poderes, salvo
quando houver desvio de finalidade do ato, ou seja, quando o ato é
praticado em desacordo com o interesse público.

Verifica-se, portanto, que, pelo menos em tese, a decisão de
abrir a sindicância contra o ora recorrido poderia ser objeto de im-
pugnação judicial, desde que observado o seu desacordo com o
ordenamento jurídico e com o interesse público.

No entanto, salta aos olhos a ausência de qualquer evidência
de que a abertura da sindicância já referida tenha sido determina-
da com finalidade outra que não a observância estrita das normas
legais aplicáveis à espécie, tendo por fim o interesse público na
manutenção da ordem hierárquica na organização castrense.

De fato, os dispositivos normativos a que se referiu a União
Federal, nas razões do seu recurso, expressamente vedam a cor-
respondência entre militares de patentes inferiores com os superi-
ores, salvo através dos canais técnicos e de comando; em outras
palavras, o 2º Sargento Antônio da Silva Lima, mesmo na qualida-
de de presidente da associação dos praças, em tese, violou a ve-
dação imposta a todos os militares.

Não me parece que a autoridade impetrada tenha agido com
desvio de finalidade, não havendo indícios de que o simples fato de
o ora recorrido ser líder de uma associação de classe tenha ense-
jado a abertura da sindicância.

De resto, ressalte-se que o recorrido é militar concursado e
presta serviço no Exército há tempo suficiente para entender a
rigidez com que são tratadas as questões de conduta e hierarquia
no âmbito das Forças Armadas, não me parecendo que desco-
nhecia a obrigação de respeitar, rigorosamente, o canal de co-
mando, não se admitindo ultrapassagens de ações ou de in-
formações (Boletim Interno nº 084/00, do Comando Militar do Nor-
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deste). A disciplina, especificamente o respeito à hierarquia, cons-
titui um dos princípios basilares das Instituições Militares.

Diante do exposto, reconheço a incompetência  da Justiça
Federal comum para apurar, em sede de habeas corpus, o cabi-
mento ou não da sindicância disciplinar e, em conseqüência, de-
creto a nulidade  da decisão recorrida.

É como voto.

REMESSA EX OFFICIO Nº 75.189-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVAR-
RO

Parte Autora: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVI-
ÇO PÚBLICO FEDERAL – SINTSEP/SE

Parte Ré: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBA-
MA

Advs./Procs.: DRS. CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS
BRITTO E OUTROS (PARTE A) E VANIA MENDES
DE MOURA E OUTROS (PARTE R)

Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - SE

EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. DESCONTO DE DIAS PARADOS.
GREVE DE SERVIDORES. INCONSTITUCIONA-
LIDADE DO DECRETO 1.480/95.
- O art. 37, VII, da CF, que estabelece o direito de
greve dos servidores públicos, necessita de re-
gulamentação por lei, ainda não editada, de modo
que o Decreto 1.480/95, ao estabelecer o desconto
dos dias parados, erige-se em regulamento au-
tônomo, vedado pela Lei Maior, à luz dos seus
arts. 84, IV, in fine, 5º, II, e 37, caput, e afronta o
art. 45 da Lei 8.112/90.
- Os dispositivos normativos referentes ao exer-
cício do direito de greve reclamam interpretação
consentânea ao momento presente.
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- É inconstitucional e ilegal o ato administrativo
que, à míngua de lei, estabelece desconto em
vencimentos de servidores públicos grevistas.
- Remessa oficial improvida.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à remessa ofi-
cial, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas
taquigráficas constantes nos autos, que ficam fazendo parte inte-
grante do presente julgado.

Recife, 20 de abril de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO:

Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público no Estado de Ser-
gipe – SINTSEP/SE contra ato do Superintendente do IBAMA, ob-
jetivando que se proíba o desconto dos pontos dos substituídos,
por estarem exercendo o direito de greve previsto constitucional-
mente.

Liminar deferida.

Em suas informações, alega a autoridade coatora que tanto a
jurisprudência do STF quanto a do STJ está constituída no sentido
de que devem ser descontados da remuneração os dias em que
os servidores faltaram ao trabalho sob o pretexto de estarem exer-
cendo o direito de greve.

Após ouvir o Ministério Público, que opinou pela concessão do
mandamus, o Juiz sentenciante concedeu a segurança, cujo teor
da ementa transcrevo:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SE-
GURANÇA. DIREITO DE GREVE.
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- O direito de greve previsto constitucionalmente é
subjetivo, podendo ser exercido independentemen-
te de regulamentação.
- O Decreto 1.480/95, que limita o exercício do direi-
to de greve, é inconstitucional na forma e no conteú-
do. Inteligência dos arts. 84, IV, e 37, VII, da Consti-
tuição.
- Segurança concedida”.

Sem recurso voluntário, subiram os autos.

É o relatório.

 VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO (Relator):

Desde logo – e porque não adianta agredir a realidade –  admi-
to que o Supremo Tribunal Federal já deixou bem claro que servi-
dor público só pode fazer greve quando houver lei a respeito.

Seria possível ingressar numa aprofundada discussão de ca-
ráter constitucional, questionando tal posicionamento. Entretanto,
isso sequer é necessário. Pois se é preciso lei para que o servidor
faça greve, também é preciso lei para puni-lo com corte em seus
vencimentos ou proventos. O art. 45 da Lei 8.112/90, efetivamen-
te, veda, salvo imposição legal ou mandado judicial, a incidência
de qualquer desconto em remuneração ou provento de servidor.

E, obviamente, o Decreto 1.480/95 não é lei em sentido for-
mal. Supostamente editado para regulamentar comandos da Lei
8.112/90, esquecido de que esta nada disciplinou quanto a greve
de servidores públicos, findou em verdade regulando o tema, se-
diado no art. 37, VII, da Constituição, que exige detalhamento legis-
lativo.

Assim, apesar das tentativas em negá-lo, o Decreto 1.480/95
constitui-se, em verdade, num regulamento autônomo, proibido pela
Constituição, nos seus arts. 84, IV, in fine, 5º, II, e 37, caput, como
tem reconhecido, reiteradamente, o Excelso Pretório. As informa-
ções buscam negar que o seja, mas se contradizem, como fize-
ram aquelas prestadas pelo representante do IBAMA, in verbis:
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“A bem da verdade, elucide-se que o Decreto 1.480:
a) no art. 1º: veda o abono, a compensação ou o
cômputo de faltas ao serviço, por motivo de partici-
pação de servidor em movimento de paralisa-
ção de serviços públicos, enquanto não edita-
da a lei disciplinadora da greve a que alude o
art. 37, VII, da Constituição ( ...)
(...)
Daí concluir que o Decreto nº 1.480 não cuida do
disposto no art. 37, VII, da Constituição  (...)”.
(Cf. fl. 95. Grifou-se).

No entanto, após ter citado o trecho do próprio decreto em que
este nominalmente refere o dispositivo constitucional em questão,
as informações são incoerentes ao afirmar que o decreto, por não
ter estabelecido termos e limitações ao exercício do direito de gre-
ve pelos servidores públicos, não cuida do ali disposto.

Cuida, sim, é óbvio – e o faz indevidamente.

Ademais, estabelece, sim, ao contrário do que se pretende,
“termos e limitações” à greve de servidor. Que termos são esses?
Os seguintes: servidor que fizer greve, os dias parados serão con-
siderados faltas. E estabelece condições. Quais? Essas faltas não
podem ser compensadas nem abonadas.

São justos esses termos e essas condições?

Não interessa. Mas interessa que a lei não criou tais termos e
condições. A lei, porque esse é o único instrumento normativo pre-
visto na Constituição para criá-los. Jamais um decreto.

Que o Supremo Tribunal Federal diga que é preciso lei para
que o servidor faça greve, tudo bem. Tudo bem quer dizer: não se
vai entrar nesse mérito... Mas isso não é uma carta branca para o
Executivo, sem previsão legal, estipular punições financeiras para
os servidores grevistas.

O mais são considerações cerebrinas, ora traçadas com base
no Direito do Trabalho – quando o Direito do Trabalho interessa –,
ora com fulcro no Direito Constitucional – quando às vezes o obje-
tivo é ferir o próprio Espírito da Constituição –, para pôr os servido-
res numa servidão (perdão pelo trocadilho), sob o tacão do Gover-
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no e sem a menor possibilidade de sequer usar sua organização
como instrumento democrático de pressão social e política.

Admitir a constitucionalidade do Decreto 1.480/95 é admitir o
regulamento autônomo, que o Constituinte de 1988, em boa hora,
expungiu do nosso ordenamento. É acabar de vez com qualquer
possibilidade de democracia e independência e harmonia entre
Poderes, porque o Executivo passaria não somente a legislar como
a valer-se de tal poder para direcionar os julgamentos.

A demora do legislador em regular o art. 37, VII, da Constitui-
ção, não pode servir de pretexto para que se extraia do sistema
conclusão exatamente inversa à pretendida pelo constituinte. Por-
que não acredito que ninguém defenda que este pretendeu proibir
o direito de greve aos servidores públicos. Não. É evidente que o
concedeu. Faltou apenas estabelecer condições e limites para seu
exercício. Eis a realidade.

Nesse diapasão, não é possível que, sendo a questão subme-
tida à Justiça, esta venha justamente a optar pela interpretação
que mais se choque com tal realidade. Ao contrário, deve buscar
harmonizar-se com ela.

Ora, a Constituição é de 1988. Quando foi promulgada, a dita-
dura havia entregado os pontos fazia pouco mais de três anos.
Greve era uma palavra que ainda assustava. Assanhava as “vivan-
deiras dos bivaques dos granadeiros”, para lembrar uma frase
marcante do ex-Presidente Marechal Castello Branco. Greve ain-
da lembrava a muitos a “doutrina da segurança nacional”. Por isso
se compreende a cautela do constituinte de 1988 que, embora te-
nha sido firme o bastante para permitir a greve, não foi positivo o
suficiente para estabelecê-la de modo cabal no próprio texto da
Constituição.

Temia-se que as greves pudessem paralisar o país, causar
revoltas. O Brasil, desde a década de 20, sempre temeu a “greve
geral”, que partido ou sindicato algum conseguiu organizar até hoje.

Atualmente, as greves são pontuais. Não assustam mais nin-
guém. Perturbam, sim. Às vezes chegam até a prejudicar um pou-
co determinadas camadas da população. Mas não têm mais, de
modo algum, aquele color atemorizante de antanho.
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Quando se faz greve, hoje, é por salário. É por melhores con-
dições de trabalho e de vida. Obviamente, com isso, não se está
negando o teor político que toda greve, necessariamente, tem. Mas
não há mais aquele ranço partidário, sectário, obrigatoriamente
ideológico das greves de antes. Ao menos, não no grosso dos gre-
vistas, porque é claro que alguns sempre o mantêm.

O que é necessário perceber é que as greves, nos últimos
anos, situam-se em outro contexto. Num contexto diferente da-
quele vivido ao tempo da última Assembléia Nacional Constituinte.

Apesar de nova, a Constituição de 1988 parece antiquada em
alguns pontos porque foi anterior à queda do muro de Berlim, à
derrocada do grande conflito ideológico-militar que pautou a hu-
manidade após a Segunda Guerra Mundial. Então, é preciso vê-la
com outros olhos, ou, pelo menos, com um olhar renovado.

Na lição de hodierna doutrina processual constitucional espa-
nhola:

“no es la concepción del Código según la mens le-
gislatoris de los días de la promulgación la que debe
inspirar la interpretación de las nuevas normas le-
gales, sino justamente lo contrario, ya que incluso
los precptos codificados deben ser interpretados se-
gún las nuevas concepciones jurídicas. De manera
que esta interpretación coetánea a la resolución
es la que debe primar . Y volvemos a insistir en
que tal interpretación no puede estar aislada (...). ...
no basta para realizar completamente la labor inter-
pretativa los elementos gramaticales y lógicos, pues
si la Ley ha de estar en contacto con la vida real,
que constituye su razón de ser, es preciso que los
resultados que se obtengan merced a esos dos ele-
mentos sean reforzados y controlados por aplicaci-
ón del que suele llamarse elemento sociológico, in-
tegrado por aquella serie de factores ideológicos,
morales y económicos que revelan y plasman las
necesidades y el espíritu de la comunidad en cada
momento (...)
(...)
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De tal suerte que al juzgador o intérprete, no sola-
mente se le exige la ponderación  del hecho social
del momento, sino que se le veda la aplicación o
interpretación que vaya en contra de la realidad so-
cial.”
(Isidoro Álvarez Sacristán, La Justicia y su Eficacia
– De la Constitución al Proceso, Colex, Madri, 1999,
pp. 189/190. Grifos originais).

Pois bem: no momento presente, até os Juízes, que, sobre
serem servidores públicos latissimo sensu, são agentes políticos,
fazem greve – ainda que sob a capa de dia nacional de mobiliza-
ção, paralisação ou seja o que for – e não têm sequer uma hora
descontada em seus vencimentos. Como se vai interpretar a Cons-
tituição de molde a descontar dias parados de servidores públicos
stricto sensu, com muito menor poder de prejudicar a sociedade e
o Estado do que os magistrados?

É preciso tirar a poeira, não apenas dos livros de leis, mas
também aquela que se acumula em nossas cabeças, quando nos
acostumamos a pensar por formas, fôrmas e fórmulas vetustas,
esquecidas da vida real lá fora. É preciso ver o direito de greve sob
um ângulo mais atual.

É preciso encarar o momento atual vivido pelo servidor públi-
co brasileiro: vários anos sem reajuste de salários, submetido a
toda sorte de pressões, sendo podado em diversas vantagens e
ainda apresentado à Nação como parasita inútil e custoso, culpa-
do exclusivo das mazelas do serviço público.

É necessário levar o seu lado humano e profissional, o seu
direito à dignidade – princípio fundamental da Constituição – e à
participação política, que incorpora o direito constitucional de re-
sistência, de reivindicação, de indignação e de luta por melhoria de
suas condições de vida.

Tenho que não merece prosperar a jurisprudência do STJ que
reconheceu a possibilidade de exercício da greve, porém, admite
o desconto pelos dias parados, conforme se depreende da emen-
ta do ROMS-15.662-PR, que trago à colação:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDO-
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RES ESTADUAIS. GREVE. PARALISAÇÃO. DES-
CONTO DE VENCIMENTOS. LEGALIDADE.
O direito de greve assegurado na Carta Magna aos
servidores públicos, embora pendente de regula-
mentação (art. 37, VII), pode ser exercido, o que
não importa na paralisação dos serviços sem o con-
seqüente desconto da remuneração relativa aos dias
de falta ao trabalho, à mingua de norma infraconsti-
tucional definidora do assunto. Precedentes.
Recurso ordinário desprovido”.
(STJ, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 11/03/2003, publ.
07/04/2003).

Considero, assim, uma incongruência tal jurisprudência, pois,
a partir do momento em que se reconhece a possibilidade de direi-
to de greve, não se pode aplicar o desconto pelos dias parados.

Em conclusão: o art. 37, VII, da CF, que estabelece o direito de
greve dos servidores públicos, necessita de regulamentação por
lei, ainda não editada, de modo que o Decreto 1.480/95, ao estabe-
lecer o desconto dos dias parados, erige-se em regulamento autô-
nomo, vedado pela Lei Maior, à luz do seus arts. 84, IV, in fine, 5º, II,
e 37, caput, e afronta o art. 45 da Lei 8.112/90. Todos os dispositi-
vos normativos referentes ao exercício do direito de greve recla-
mam interpretação consentânea ao momento presente. Posto isso,
é inconstitucional e ilegal o ato administrativo que, à míngua de lei,
estabelece desconto em vencimentos de servidores públicos gre-
vistas.

Com essas considerações, nego provimento à remessa ofi-
cial.

É como voto.
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REMESSA EX OFFICIO Nº 198.931-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Parte Autora: JOSÉ ARIMATÉA DE SOUZA
Partes Rés: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA

AS SECAS – DNOCS E ASSOCIAÇÃO DOS CO-
LONOS DE PAU DOS FERROS

Advs./Procs.: DRS. JOSÉ NAERTON SOARES NERI E OUTROS
(PARTE A) E SILVIO CÂMARA DE OLIVEIRA (PAR-
TES R)

Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VEÍCULO CEDIDO A TERCEIRO.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. APRESENTAÇÃO PELO
PROPRIETÁRIO DE APENAS UM ORÇAMENTO.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
AUTARQUIA.
- O princípio constitucional da responsabilidade
objetiva do Estado alcança qualquer incidente de
trânsito envolvendo veículo pertencente à Admi-
nistração Pública, ainda que o motorista seja seu
preposto ou não (STJ, RESP nº 218.046/MG, Pri-
meira Turma, unânime, julgado em 15/06/2000,
DJ de 14/08/2000). Preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam  da autarquia rejeitada.
- Para a concretização da responsabilidade obje-
tiva do Estado deve ser verificada a existência
dos dois pressupostos positivos, nexo causal e
dano, e a eventual presença de pressuposto ne-
gativo, a saber, causa de exclusão de responsa-
bilidade, tais como, culpa da vítima, caso fortui-
to ou força maior.
- Caso em que o nexo causal e o efeito danoso
sobre o veículo do particular restam devidamente
comprovados por cópia de laudo pericial.
- Inexistência de qualquer alegação de fato
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excludente de responsabilidade do Estado, ou de
sua indicação pelos responsáveis pela emissão
do parecer técnico.
- É idôneo, para fins de quantificação do mon-
tante indenizatório, o orçamento apresentado
pelo proprietário realizado por concessionária da
empresa fabricante do veículo abalroado, desde
que não questionado pelo ente público com fun-
damentação objetiva a denunciar qualquer indí-
cio de superfaturamento (STJ, RESP nº 260.742/
RJ, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta
Turma, unânime, julgado em 10/04/2001,  DJ de
13/08/2001).
- O direito regressivo do ente público em rela-
ção ao terceiro que se encontrava em posse do
veículo, figurando na relação processual como
denunciado à lide, deve ser analisado sob o pris-
ma da responsabilidade subjetiva, nos termos do
Código Civil, o que remete ao conceito de culpa.
- Caso em que o laudo pericial registra que o
abalroamento ocorreu em virtude de falta de ha-
bilitação e desconhecimento das normas de trân-
sito pelo condutor do veículo. Existência concreta
de direito de regresso do Estado em relação ao
terceiro, devendo este ressarcir aquele pelo pa-
gamento da indenização e dos ônus sucumben-
ciais.
- Remessa oficial improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima
indicadas, decide a Primeira Turma do egrégio Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, por unaminidade, negar provimento à re-
messa oficial, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas
constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Recife, 20 de maio de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ  MARIA
LUCENA :

Trata-se de remessa ex officio de sentença proferida nos au-
tos da Ação Ordinária nº 98.0004646-1, proposta por José Arima-
téa de Souza.

Narra o autor que, em 3 de junho de 1993, seu automóvel,
marca Chevrolet, modelo Monza, placa BM-0005, ano de fabrica-
ção e modelo 1993, cor verde, foi abalroado por caminhonete tipo
D20, de propriedade do DNOCS. Este sinistro teria sido de culpa
exclusiva do condutor do veículo da autarquia, daí ter manejado a
presente ação de indenização por danos materiais.

Em sua peça contestatória, alega o DNOCS, preliminarmen-
te, sua ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, a improce-
dência da demanda, com a seguinte linha de argumentação, in
verbis (fls. 38):

“De fato, compete ao DNOCS comprovar a sua isen-
ção no acidente citado, de maneira a caracterizar a
sua completa ilegitimidade para figurar no pólo pas-
sivo da presente ação, pois o veículo causador do
acidente estava, à época, cedido à ASSOCIAÇÃO
DOS COLONOS DE PAU DOS FERROS, confor-
me se observa no convênio anexo”.

Em face da denunciação à lide, foi intimada a referida Asso-
ciação a se manifestar, quedando-se silente, conforme certidão
de fls. 71v.

Conclusos para julgamento, o douto Juiz Federal Francisco
Barros Dias, da 3ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Nor-
te, condenou o DNOCS – Departamento Nacional de Obras con-
tra as Secas a indenizar o autor e, regressivamente, a Associação
dos Colonos de Pau dos Ferros, denunciada à lide, a reaver para a
autarquia federal o montante pago, inclusive o ônus sucumbencial
(fls. 74/79).

Relatei.
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VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA (Relator):

Examino, preliminarmente, a alegação de ilegitimidade passi-
va do DNOCS, ao argumento de que o automóvel causador do
sinistro estava em posse de terceiro.

Rui Stoco, in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, traz
a seguinte lição às fls. 765, item 5.01, da “Aplicação da teoria da
responsabilidade objetiva nos acidentes de trânsito”, in verbis:

“Seguindo a tradição nascida com a Constituição
de 1946, a atual manteve o princípio da responsabi-
lidade objetiva do Estado por danos causados por
seus agentes.
Ora, pouco importa que tais danos decorram,
ad exemplum , de acidente de trânsito ocorrido
com veículo público, dirigido por preposto da
Administração.
Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete
fazê-lo, diz o antigo adágio.
Não se pode deslembrar que a responsabilidade do
Estado se assenta no risco administrativo e inde-
pende da prova da culpa, bastando que se demons-
tre o nexo causal entre o acidente e o dano.
Aliás, sequer se exige a prova de culpa do servidor
causador do dano.
Em casos que tais, o ônus da prova é invertido: ao
Estado é que compete provar a existência de uma
das causas de exclusão de responsabilidade, como
a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a for-
ça maior.
Fora daí, por força da teoria do risco administrativo,
ao Estado cabe responder pelos danos decorren-
tes de acidentes de veículos de sua propriedade.
Sua responsabilidade é objetiva”.

Nessa trilha, interpretando com mais precisão ainda o alcan-
ce da responsabilidade objetiva do Estado, eis excerto do seguinte
aresto do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Minis-
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tro Humberto Gomes de Barros:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA
PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE SETE LA-
GOAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. RES-
PONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DO
RISCO. DANO MATERIAL EM FORMA DE PENSÃO.
LIMITE DO PENSIONAMENTO. PERCENTUAL.
DANO MORAL. CABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDI-
CIÁRIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO
MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. SÚMULA STJ-7.
I - É indiferente, para configurar a responsabilidade
da Administração, em acidente ocorrido com veícu-
lo público, se o motorista era ou não seu preposto.
(omissis)”.
(RESP nº 218.046/MG, Primeira Turma, unânime,
julgado em 15/06/2000, DJ de 14/08/2000).

Rejeito, portanto, a preliminar aduzida, passando ao mérito.

Em se tratando de responsabilidade objetiva do Estado, deve
ser verificada a existência dos dois pressupostos positivos, nexo
causal e dano, e a eventual presença de pressuposto negativo, a
saber, causa de exclusão de responsabilidade, tais como, culpa
da vítima, caso fortuito ou força maior.

Pois bem, o nexo causal está devidamente comprovado por
cópia do laudo pericial do Instituto Técnico e Científico da Polícia –
ITEP, de Mossoró, da Secretaria de Segurança Pública, que repou-
sa nos autos, às fls. 13/29, cuja conclusão ora transcrevo (fls. 15):

“Realizada a reprodução simulada do acidente, em
três fases distintas, alicerçados nos elementos co-
ligidos e devidamente analisados, são os Peritos
acordes em apontar como causa determinante do
evento o comportamento irregular do condutor do
veículo V! (Francisco Gama Silva), visto que, por
falta de habilitação e desconhecimento das normas
de trânsito, provocou o acidente”.

Por seu turno, o dano sofrido pelo veículo da vítima está regis-
trado através de fotografias que instruíram o laudo mencionado
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(cópias às fls. 28/29).

Aliás, o próprio DNOCS alcançou a mesma conclusão, por
meio de processo de sindicância arquivado, ao fim, por ter a Asso-
ciação dos Colonos de Pau dos Ferros reconhecido “a obrigação,
efetuando a recuperação do veículo [da autarquia], sem ônus para
o departamento” (fls. 32).

No tocante à ocorrência fática de qualquer excludente de res-
ponsabilidade da autarquia, observo que não foi ela suscitada em
nenhum momento, nem tampouco o laudo pericial a indicou.

Portanto, o DNOCS deve responder objetivamente pelo dano
causado ao autor.

Passo, agora, ao montante indenizatório arbitrado, CR$
65.200,00 (sessenta e cinco mil e duzentos cruzeiros), valor origi-
nal em 20 de junho de 1993.

Anota Arnaldo Rizzardo, in A Reparação nos Acidentes de Trân-
sito, 9ª ed. (fls. 198/200):

“Os pretórios tradicionalmente têm consagrado que,
na falta de perícia preambular, os danos sejam esti-
mados mediante três orçamentos de firmas idône-
as e capacitadas. De posse da previsão de gastos,
está apto o interessado a ingressar em juízo, inde-
pendentemente de ter levado a efeito a reparação.
(...)
Uma presunção em favor da seriedade dos dados
técnicos, significativos dos gastos nos serviços de
recuperação, diz respeito à fonte que forneceu os
orçamentos. Se forem elaborados por revendedo-
res autorizados, aptos a reporem o veículo em boas
condições, têm preferência sobre outros, proveni-
entes de estabelecimentos não categorizados. Evi-
dentemente, o conceito, a organização interna dos
serviços, a divisão dos setores para cada ramo de
atividade, a independência entre as funções, de
modo que um funcionário discrimine determinados
trabalhos relativos à sua especialização, e outro, os
concernentes ao seu ramo, vindo o setor de preços
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a estabelecer o montante dos custos de peças e
serviços, tudo induz a emprestar alta credibilidade
ao orçamento, mesmo porque se torna difícil, ou
muito complexa, qualquer tentativa de embuste ou
adulteração de valores.
A parte não está obrigada a oferecer necessariamen-
te três orçamentos. Mesmo um já é suficiente, des-
de que não seja impugnado pelo litigante contrário e
não se apresente exagerado ou dissociado aos de-
mais elementos da prova”.

Nesse exato sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMO-
BILÍSTICO. DANOS. COMPROVAÇÃO. ORÇA-
MENTO IDÔNEO.
- A apresentação de orçamento idôneo, não elidido
por elementos hábeis pela parte contrária, é sufici-
ente para a comprovação dos danos alegados pelo
autor.
- Recurso especial conhecido, em parte, e provido”.
(STJ, RESP nº 260.742/RJ, Relator Ministro Barros
Monteiro, Quarta Turma, unânime, julgado em 10/
04/2001, DJ de 13/08/2001).

No caso em tela, o autor promoveu a juntada de orçamento da
R. Coelho – Veículo e Peças Ltda., concessionária da empresa
Chevrolet, fabricante do automóvel abalroado (fls. 11/12). Este va-
lor não foi questionado pela parte adversária, nem há qualquer in-
dício de superfaturamento.

Nessa moldura, a douta sentença não merece correção.

Passo, por fim, à análise da questão atinente ao direito regres-
sivo do DNOCS ao ressarcimento do montante indenizatório e ônus
de sucumbência pagos perante a Associação dos Colonos de Pau
dos Ferros, denunciada à lide.

Aqui a relação jurídica deve ser vista sob o prisma da respon-
sabilidade subjetiva – culpa, consoante o art. 159 do revogado
Código Civil de 1916, norma em vigor ao tempo dos fatos narrados
na exordial.
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Eis sua dicção:

“Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntá-
ria, negligência, ou imprudência, violar direito, ou
causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o
dano”.

Sem mais delongas, é bastante relembrar que o laudo do ITEP
apontou a culpa do motorista do veículo em posse da Associação,
em virtude de “falta de habilitação e desconhecimento das normas
de trânsito”.

Logo, patente a culpa dele, irretocável a douta sentença ao
impor para a Associação dos Colonos de Pau dos Ferros, a título
de regresso, o ressarcimento dos valores despendidos pelo
DNOCS ao indenizar o proprietário do veículo.

Com tais fundamentos, então, nego provimento à remessa
oficial.

Assim voto.
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cia de conciliação. Inexigibilidade. Calúnia.
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primento do dever legal. Queixa-crime. Re-
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Nulidade da sentença. RHC 1683-PE ....... 293

Cv Responsabilidade civil. Dano moral. Impos-
sibilidade momentânea de saque com car-
tão magnético em conta corrente. Devolu-
ção de cheque sem provisão de fundos.
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moral. AC 324484-PE................................ 147

Cv e PrCv Revisão do contrato. Pedido difuso. Inad-
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estrangeira. Prisão preventiva decretada
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interesse do serviço. Direito do dependen-
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Ct e Adm Transferência de turno. Ensino superior. In-
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pios da razoabilidade e da proporcionalida-
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Ct e Adm Tribunal de Contas da União. Determinação
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