
REVISTA DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

5ª REGIÃO

JURISDIÇÃO
Pernambuco - Alagoas - Ceará

Paraíba - Rio Grande do Norte e Sergipe

Número 60 - Abril/Junho - 2005

R. TRF 5ª Região, nº 60, p. 1 - 333, Abril/Junho - 2005





REVISTA DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

5ª REGIÃO

Diretor da Revista
DESEMBARGADOR FEDERAL

JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO

Repositório de jurisprudência credenciado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), sob o nº 53

(Portaria nº 02/2002, DJ de 02/05/2002, pág. 403).

Administração

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
Cais do Apolo, s/nº – Bairro do Recife

CEP 50030-908 - Recife - Pernambuco



GABINETE DA REVISTA:

Diretor
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO

Supervisão de Coordenação de Gabinete e Base de Dados
CARME MARIA VASCONCELOS MOTTA

Supervisão de Pesquisa, Coleta, Revisão e Publicação
MARIA CAROLINA PRIORI BARBOSA

Apoio Técnico e Diagramação
ARIVALDO FERREIRA SIEBRA JÚNIOR

NIVALDO DA COSTA VASCO FILHO

Endereço eletrônico: www.trf5.gov.br
Correio eletrônico: revista.dir@trf5.gov.br

IOB Thomson
IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda.

Síntese Publicações
Gilberto Fischel - Presidente
Elton José Donato - Diretor

Francisco Martins da Silva - Gerente Editorial
Norberto Lednick Junior - Analista Editorial

IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda.
Rua Antonio Nagib Ibrahim, 350 - Água Branca

05036-060 - São Paulo - SP

Vendas e assinaturas: Fone: 0800-7072244
Assinaturas: Fone: (11) 2131-5300

www.iob.com.br

Revista do Tribunal Regional Federal da 5ª Região v.1 (1989)
Recife, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 1989

Trimestral

A partir do v. 4, n. 1, de 1992, a numeração passou a ser contínua.
ISSN 0103-4758

1. Direito - Periódicos. I. Brasil. Tribunal Regional Federal da 5ª Região

CDU 34(05)



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO

Desembargador Federal
FRANCISCO QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI - 03.07.00  -

Presidente

Desembargador Federal
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA - 17.05.01 - Vice-Presidente

Desembargador Federal
LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA - 03.07.00 - Corregedor

Desembargador Federal
RIDALVO COSTA  - 30.03.89

Desembargador Federal
PETRUCIO FERREIRA DA SILVA - 30.03.89

Desembargador Federal
JOSÉ LÁZARO  ALFREDO GUIMARÃES  - 30.03.89

Desembargador Federal
JOSÉ MARIA  DE OLIVEIRA LUCENA  - 29.04.92

Desembargador Federal
FRANCISCO GERALDO APOLIANO  DIAS - 13.03.96

Desembargador Federal
UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE  - 03.12.97

Desembargadora Federal
MARGARIDA CANTARELLI  - 09.12.99

Desembargador Federal
JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO - 03.07.00

Diretor da Revista



Desembargador Federal
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - 03.07.00

Desembargador Federal
PAULO  DE TASSO BENEVIDES GADELHA  - 19.09.01

Desembargador Federal
FRANCISCO WILDO LACERDA DANTAS - 15.08.03

Desembargador Federal
MARCELO NAVARRO  RIBEIRO DANTAS - 03.12.03



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO

TRIBUNAL PLENO
(quartas-feiras)

Presidente: Desembargador Federal FRANCISCO CAVALCANTI
Vice-Presidente: Desembargador Federal PAULO ROBERTO OLIVEIRA

Corregedor: Desembargador Federal LUIZ ALBERTO GURGEL

PRIMEIRA TURMA
(quintas-feiras)

Desembargador Federal FRANCISCO WILDO - Presidente
Desembargador Federal JOSÉ MARIA LUCENA
Desembargador Federal UBALDO CAVALCANTE

SEGUNDA TURMA
(terças-feiras)

Desembargador Federal NAPOLEÃO MAIA FILHO - Presidente
Desembargador Federal PETRUCIO FERREIRA

Desembargador Federal JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO

TERCEIRA TURMA
(quintas-feiras)

Desembargador Federal GERALDO APOLIANO - Presidente
Desembargador Federal RIDALVO COSTA
Desembargador Federal PAULO GADELHA

QUARTA TURMA
(terças-feiras)

Desembargador Federal MARCELO NAVARRO - Presidente
Desembargador Federal LÁZARO GUIMARÃES

Desembargador Federal MARGARIDA CANTARELLI





SUMÁRIO

I - Doutrina ...............................................................................   13

II - Jurisprudência ....................................................................   49

III - Índice Sistemático ............................................................. 317

IV - Índice Analítico ................................................................... 321





DOUTRINA





13

A RESPONSABILIDADE PROCESSUAL AGRAVADA NO
DIREITO ITALI ANO

Francisco Antônio de Barros e Silva Neto *

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1.1. A FORMAÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL ITALIANO

Na Itália, como cediço, o processo de formação do Estado
nacional ocorreu tardiamente, sobretudo quando comparado às
nações ibéricas.

Desse modo, não obstante as referências feitas ao Código de
Processo Civil sardo, apenas se pode falar em uma legislação
propriamente italiana a partir do processo de unificação legislativa,
no qual se deu a substituição da codificação piemontesa pela le-
gislação pré-unitária (Picardi, 1989:3 ).

No tocante especificamente ao processo civil, serve de marco
o ordenamento judiciário de 1865, de “caráter contingente e provi-
sório”, destinado apenas a “realizar rapidamente uma unificação
legislativa” (Picardi, 1989:5 ).

Entretanto, em face das dificuldades na discussão e aprova-
ção de textos legislativos que substituíssem o mencionado estatu-
to, “ao início da XI legislatura, tomou-se consciência de que, para
resolver o grave problema da unificação legislativa, a única via pra-
ticável era aquela de tornar tout court definitivo aquele ordenamen-
to judiciário de 1865, que foi concebido como provisório” (Picardi,
1989:6).

* Mestre e Doutorando em Direito Público – UFPE. Professor Honorário da
Escola de Advocacia Prof. Ruy Antunes. Membro do Instituto dos Advogados de
Pernambuco. Juiz Federal.
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O ordenamento judiciário, portanto, passou a ser paulatina-
mente estendido às demais províncias, permanecendo em vigor
até a década de 1940.

“Com o R. D. n. 6030, de 27 de novembro de 1870, tal ordena-
mento foi estendido à Província de Roma e, com a Lei n. 1.871, de
26 de março de 1871, às províncias vênetas e de Mantova. Analo-
gamente, após a 1a Guerra Mundial, o ordenamento judiciário de
1865 foi estendido às demais províncias, com o R. D. n. 2325, de 4
de novembro de 1928” (Picardi, 1989:6 ).

De qualquer sorte, mesmo antes de sua extensão à totalidade
das províncias italianas, foram apresentadas várias propostas de
alteração daquela legislação processual e, sucessivamente, diver-
sos projetos de Código de Processo Civil.

Em 1908, por exemplo, veio ao lume o denominado “Projeto
Orlando”, um esboço de lei intitulado “Novas disposições em torno
da ordem e da forma dos juízos”, que o então Ministro de Graça e
Justiça, Vittorio Emanuele Orlando, apresentou à Câmara em 16
de março daquele ano.

Como narra Bruno Cavallone , este projeto não chegou a ser
discutido, em virtude da antecipação do fim da legislatura. Entre-
tanto, o mesmo Ministro apresentou à nova Câmara, em 24 de
maio de 1909, um projeto mais amplo, intitulado desta vez “Refor-
ma do Código de Processo Civil”, cujo conteúdo, em realidade,
era “obra exclusiva” de Lodovico Mortara (1989:830-9).

Destaca-se, então, um fator importante para a compreensão
do desenvolvimento da legislação processual da Itália, qual seja o
“poder de veto” exercido pelas disputas entre os grandes proces-
sualistas italianos.

No caso do Projeto Orlando, por exemplo, a doutrina aponta
como importante causa de sua rejeição as considerações críticas
expendidas por Giuseppe Chiovenda, “eterno adversário” de Lodo-
vico Mortara, autor intelectual do projeto.

Em seu artigo “O estado atual do processo civil na Itália e o
projeto Orlando de reformas processuais”, Chiovenda  afirmava
que o projeto em questão não resolveria os sérios problemas do
processo civil italiano, defendendo o seu próprio programa de re-
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formas, baseado no princípio da oralidade (1912b:111-47 ).

“O que é singular, por outro lado, é o modo pelo qual Chioven-
da manifestou seu desfavor. O ensaio que ele aparentemente de-
dicou ao projeto em questão, de fato, fala quase por inteiro de ou-
tra coisas: e precisamente de como as condições do processo
civil na Itália estivessem então sob certo aspecto deplorável, tam-
bém à luz de uma, tanto esquemática quanto aventurosa, ‘simula-
ção’ comparada do desenvolvimento de uma mesma lide diante
das cortes italianas, das alemãs, das austríacas e das inglesas”
(Cavallone, 1989:836 ).

O ensaio de Chiovenda reservou “três páginas apenas e só
para dizer que algumas das inovações por ele sugeridas [pelo pro-
jeto Orlando], como a abolição do juramento decisório e da oposi-
ção contumacial, bem como a extensão da faculdade de determi-
nar o comparecimento pessoal das partes a qualquer tipo de cau-
sa, apreciáveis em si como inspiradas na grande reforma kleinia-
na, não poderiam, porém, vingar no diverso contexto do nosso pro-
cesso e, sobretudo, possuíam o erro – como outras normas tidas
por ‘excelentes’ – de não vir acompanhadas por outras reformas”
(Cavallone, 1989:838 ).

Essas “três páginas” de críticas ao projeto Orlando, de qual-
quer sorte, tiveram o condão de contribuir decisivamente para a
rejeição de um projeto de lei apresentado pelo Ministro da Justiça,
o que demonstra o peso concedido à communis opinio doctoris
naquele contexto histórico.

E não se trata de um exemplo isolado: além das críticas reci-
procamente formuladas ao Projeto Mortara e ao Projeto Chioven-
da, pelos dois grandes processualistas do período, tem-se que os
projetos posteriores não lograram maior sorte.

“O projeto Redenti veio à luz em 1936, quando ainda estavam
vivos Mortara e Chiovenda, mas não agradou nem a Mortara, nem
a Chiovenda (...), o projeto preliminar Solmi veio à luz após o fale-
cimento de Mortara e Chiovenda, mas não agradou nem a Carne-
lutti, nem a Calamandrei (...)” (Cipriani, 1995:337 ).

Franco Cipriani  chega ao ponto de definir o processo de ela-
boração do Código de Processo de 1940 como uma “partida entre
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Dino Grandi e os processualistas italianos, que com as suas dis-
putas impediam o regime, desde 1924, de dar à Itália um novo
CPC” (1995:327).

Com efeito, ao assumir o Ministério da Justiça, Dino Grandi
encontrou o referido processo paralisado, em decorrência das crí-
ticas apresentadas pela doutrina ao projeto apresentado por seu
antecessor, Arrigo Solmi. Para o novo ministro, portanto, seria es-
sencial obter “o placet, espontâneo ou forçado, dos processualis-
tas”, que simplificaria bastante a aprovação do novo estatuto (Ci-
priani, 1995:351 ).

A estratégia de Grandi era “claramente inspirada no antigo dito
divide et impera: rotura no fronte Carnelutti-Calamandrei, que ha-
via feito naufragar o projeto preliminar Solmi, e máximo favor a
Calamandrei, a ‘mente’, o único capaz de fazer naufragar o seu
Código”(Cipriani, 1995:360 ).

“Este risco e a referente preocupação foram confessados pos-
teriormente, em março de 1940, por Calamandrei (...), cuja cola-
boração com Grandi representou, no conturbado pós-guerra, um
espinhoso argumento pelo qual muitos a consideraram uma sua
incoerência. Calamandrei se defende sustentando que sua cola-
boração foi meramente técnica (...), mas é de se crer que ele fos-
se bem consciente de que o problema não fosse apenas técnico.
(...) Com o detalhe de que não seria próprio que em 1939 um pro-
fessor universitário poderia impunemente se permitir declinar o
convite do Ministro da Justiça de ajudá-lo a preparar um Código”
(Cipriani, 1995:341-2 ).

Como resume Franco Cipriani , por uma dessas coincidênci-
as da vida, o atual Código de Processo Civil italiano foi promulgado
na mesma data do encontro entre Mussolini e Hitler em Florença e
do “traiçoeiro ataque à Grécia”, “o que significa que o CPC nasceu
em um dos dias mais obscuros da história da Itália” (1989:364).

Entretanto, do ponto de vista do conteúdo da nova legislação,
“quis-se robustecer as garantias dos cidadãos mediante um refor-
ço da atividade da magistratura. Tratava-se, e se trata ainda, de
um objetivo plenamente condivisível, feito urgente/atual pela expe-
riência autoritária do fascismo, mas em sintonia com as transfor-
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mações que interessaram, em menor ou maior medida, a todas
as democracias contemporâneas” (Guarnieri, 2001:8-9 ).

1.2 O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1865: A LITIGÂNCIA
TEMERÁRIA

O Código sardo de 1859 já previa a condenação à reparação
de danos decorrentes de lides “evidentemente injustas”, expres-
são que foi substituída pelo art. 370, do Código de Processo Civil
de 1865, por “lide temerária”: “trattandosi di lite temeraria la parte
socombente può esser condannata al risarcimento dei danni”.

Na clássica definição de Chiovenda , “lide temerária é a lide
na qual a injustiça é mais completa, porque está no próprio ânimo
do litigante: a temeridade é a consciência do injusto, do não ter
direito” (2001:321).

Deste modo, não é necessário o animus nocendi ou o espírito
vexatório para caracterizar a litigância temerária, sendo suficiente
o dolo genérico, consistente na consciência do próprio erro, a ser
analisada pelas circunstâncias da própria lide.

Em sentido semelhante, Carnelutti  consignava que, “como a
temeridade é atributo de uma conduta, é evidente que se refere ao
elemento formal do litígio, ou seja, à pretensão ou à discussão
(contestação)” (1944:129).

Entretanto, Chiovenda se refere a casos intermediários, nos
quais a lide não é em si mesma temerária (no sentido de que a
simples análise de seu conteúdo não é suficiente para demonstrar
que a parte é ou não consciente do próprio erro), como por exem-
plo nos casos em que a temeridade “dependesse do conhecer ou
não uma circunstância de fato”. Nesses casos, “seria temerário o
litigante que negasse um fato próprio seu, que resultasse provado,
ou um fato que ele deveria conhecer, ou afirmasse um fato que
deveria conhecer como inexistente”, assimilando o dolo à culpa
grave (2001:322).

Nesses casos de lide temerária, enfim, “o fundamento ordiná-
rio e puramente objetivo da condenação nas despesas, a sucum-
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bência, passa a segundo plano e resta absorvido pela intervenção
de tais condições subjetivas do sucumbente que o tornam respon-
sável pela lide não pela simples inanimada relação de causalida-
de, mas como autor voluntário e consciente da injustiça declarada
pelo magistrado” (Chiovenda, 2001:318 ).

De qualquer sorte, até bem próximo a 1930, como aponta
Manlio La Rocca , o tema da dolo processual era analisado apenas
pelas várias monografias sobre as despesas e os danos no pro-
cesso, ou na vertente do dolo revocatório, disciplinado pelo art.
395, do Código de Processo Civil. Apenas pouco antes de 1930
“manifestou-se um certo fervor de estudos sobre o dolo processu-
al em geral, como comportamento ilícito da parte no processo”,
em virtude da famosa causa D’Angelo-Pecoraino (1963:90).

Lipari  resume o referido caso, julgado em 12 de setembro de
1925 pela Corte de Cassação: “para dissolver consensualmente o
matrimônio, mediante um acordo entre os cônjuges, a esposa pro-
pôs uma demanda de nulidade do matrimônio por violência, e a
sustentou com afirmações e provas falsas, sem contradição do
marido. (...) O tribunal acolheu a demanda e dissolveu o matrimô-
nio, mas no ínterim a esposa, arrependida pelo grave passo co-
metido, que prejudicava também os filhos, recorreu em apelo con-
tra a sentença de primeiro grau, denunciando a precedente e frau-
dulenta colusão. A Corte de Apelo rejeitou o incidente, afirmando
que a esposa não era legitimada a impugnar a sentença, porque
não era sucumbente, e a Cassação atuou no mesmo sentido”
(1926:38-9).

A doutrina em peso criticou a decisão, passando a analisar os
diversos aspectos do dolo processual, sobretudo quando bilateral,
ou seja, ostentado por ambas as partes.

Lipari , por exemplo, inicia o seu estudo advertindo que, en-
quanto alguns ordenamentos são “severíssimos na repressão do
dolo processual e pretendam ao final que as partes respondam
pela simples negligência”, outros não abordam o problema, de-
monstrando certo “relaxamento” quanto à matéria, “que eqüivale
praticamente à indiferença pelo problema e sua solução” (1926:3).

Sobre o sistema italiano, conclui que, embora não haja uma
norma genérica vedando o dolo processual, tal proibição pode ser
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dessumida dos vários dispositivos de repressão da má conduta
processual (Lipari, 1926:22 ).

No mesmo sentido, Gino Zani considera que o modelo pro-
cessual italiano veda o dolo processual em todas as suas mani-
festações, identificando-as mediante dois componentes.

O conceito de dolo processual seria resultante de dois ele-
mentos: “um subjetivo: o animus decipiendi, de um dos litigantes
(dolo unilateral) ou de ambos (dolo bilateral); o outro, objetivo: a
mise en scene, a atividade dirigida a surpreender a boa-fé do juiz e
atuada por um apenas, no primeiro caso, ou por ambos os conten-
dores no segundo” (Zani, 1931:145 ).

Umberto Guido  igualmente assimila o dolo processual à ativi-
dade enganadora praticada pelo litigante, tendente a provocar um
errôneo convencimento do juiz. E essa atividade enganadora deve
possuir um duplo requisito: “elemento subjetivo, isto é, a intenção
de prejudicar; elemento objetivo, isto é, a circunstância nociva”
(1933:38).

Interessante destacar que, na mesma obra, Guido responde
aos que entendem que a repressão ao dolo processual é desne-
cessária, em face dos poderes instrutórios do juiz, mediante os
quais a farsa seria descoberta e, portanto, o seu potencial lesivo
seria disperso.

Com efeito, o referido autor já verificava que tais poderes eram
excessivamente limitados e que, ainda que fossem mais amplos,
“com a possibilidade de seu uso não se garante a proposição de
que o juiz não possa jamais ser enganado. Os mais vastos pode-
res tornam menos provável tal evento, mas não o excluem” (Gui-
do, 1933:42 ).

Por outro lado, concordando com Chiovenda, defende que “a
malícia provém objetivamente da análise da própria lide, e por isso
o Código sardo falava em lides evidentemente injustas”, expres-
são que corresponderia perfeitamente à lide temerária utilizada pelo
Código então vigente (Guido, 1933:49 ).

A tese, porém, não era alvo de unanimidade. Questionava-se,
em alguns setores da doutrina, o âmbito a ser dado ao conceito de
temeridade, afirmando-se que o conceito de má-fé, por mais am-
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plo que fosse, não poderia exorbitar do “momento psicológico da
ciência àquele objetivamente determinado do dever saber (e não
ter sabido por negligência ou imprudência) e tanto menos ao não
saber inculpável, como ainda agora se é prospectado” (Zani,
1931:72).

Lipari  igualmente resumia o dolo processual ao “querer cons-
ciente da contrariedade ao direito”. Logo, “para que exista temeri-
dade, não basta apenas a contrariedade objetiva da demanda ao
direito, ainda que manifesta. Falta ainda a prova do elemento sub-
jetivo do dolo e, isto é, da consciência da contrariedade da deman-
da ao direito” (1926:24, 49).

Para esses setores, “a dificuldade de reconhecimento de um
fenômeno não tem nada a ver com a sua existência” (Zani,
1931:147), o que demonstra a consciência das sérias conseqüên-
cias práticas advindas da tese, que dificultaria a identificação e a
punição da má conduta processual.

A polêmica tornava-se ainda mais grave quanto à interpreta-
ção do art. 935, do Código de Processo Civil, pelo qual, “quando o
seqüestro for declarado sem causa e, por isso, revogado, o se-
questrante poderá ser condenado em uma multa de até mil liras,
bem como ao ressarcimento dos danos”.

Observe-se que o Código não deixou clara a natureza dessa
responsabilidade: se objetiva ou subjetiva e, nesse último caso, se
era exigido o dolo ou se seria suficiente a mera identificação de
culpa.

Para Coniglio , a responsabilidade em comento deveria ser
analisada pelo prisma objetivo, dispensando a apreciação do mó-
vel subjetivo da conduta. Em suas palavras, “o erro maior da dou-
trina contrária é não entender que o princípio da culpa não serve à
solução do problema do dano produzido pelo processo, enquanto
o processo se mantém na esfera do lícito jurídico” (1927:372).

Entretanto, consoante Lipari , a Corte de Cassação assentou
precedentes admitindo a obrigação de reparar os danos não ape-
nas nos casos de dolo, mas igualmente naqueles em que o credor
sequestrante atuou de modo imprudente ou negligente. Restou,
portanto, em um meio-termo entre a responsabilidade objetiva e a
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responsabilidade decorrente de lide temerária.

No seu entender, porém, a referida interpretação “é contra a
lei, porque o ressarcimento dos danos originados pelo processo,
assim como não se admite por responsabilidade objetiva, não se
admite pela simples culpa, salvo em casos excepcionais” (Lipari,
1926:26).

No mesmo sentido, criticava Carnelutti : “a jurisprudência pre-
valecente (dominada, como dissemos, pelo princípio da respon-
sabilidade subjetiva peculiar do direito privado) interpreta o art. 935
como se concedesse ao juiz o poder de condenar o credor ao
ressarcimento apenas quando concorram, a seu cargo, dolo ou
culpa; mas este modo de pensar, que não se apoia nem no texto,
nem em sua história, é contrário aos resultados da investigação
lógica e sistemática” (1944:135).

Como se registra a seguir, a tese prevalecente na jurisprudên-
cia se consolidou no Código de 1940, pondo fim à dúvida.

2. O DEVER DE LEALD ADE E PROBIDADE PROCESSUAL

Nos vários estudos sobre o dolo processual, advindos em de-
corrência da causa D’Angelo-Pecoraino, já se observa a defesa
de limites éticos à atividade das partes, rompendo-se com a tradi-
ção liberal que apenas lhes impunha ônus e não propriamente de-
veres.

Gino Zani , por exemplo, logo no início de sua monografia, ad-
verte que “não se pode enfrentar isoladamente o problema, mas
apenas no quanto estritamente conexo à teoria geral do processo,
onde se requer para sua solução que se tenha presente, antes de
tudo, o conceito e a função deste, e aqueles correlatos de ativida-
de das partes e do juiz” (1931:6).

E em seguida completa: “observamos de resto que liberdade
política e liberdade processual não são a mesma coisa e não se
identificam em tudo, sendo escopo do direito e do processo não a
liberdade dos indivíduos, mas aquela de todos, isto é, a justiça, e
assim a igualdade da liberdade e das ações dos indivíduos, tal
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que, sob outro entendimento, liberdade processual significaria
opressão de um e vantagem do outro” (Zani, 1931:13 ).

Chiovenda , ao analisar as propostas de reforma do ordena-
mento processual italiano, igualmente destaca que “o processo
não pode se preocupar apenas com a decisão final, não pode se
limitar a sua função a preparar uma solução logicamente correta
da lide, mas deve ter em conta a posição dos litigantes durante a
causa, como cidadãos, ambos invocando a tutela do Estado”
(1912a:100).

Deste modo, segundo o mesmo autor, “com a idéia de que a
administração da Justiça seja uma função de soberania, vem-se
formando lentamente a convicção de que o juiz, como órgão do
Estado, não deva assistir passivamente à lide, para pronunciar ao
final uma sentença, como a máquina induzida pelo peso da moe-
da depositada emite um doce ou um bilhete de ingresso; mas deva
participar da lide como força viva e ativa” (Chiovenda, 1912a:101 ).

Mesmo autores menos ortodoxos, como Salvatore Satta ,
embora reconheçam no processo “indubitavelmente uma luta, que
ambas as partes conduzem no seu exclusivo interesse”, aceitam
a existência de limites a esta atividade, discutindo, porém, o âmbi-
to dessa restrição (Satta, 2000:116 ).

Em todas essas obras se verifica a flagrante influência das
reformas sofridas pelo processo civil austríaco em 1895, sob a
regência de Klein, segundo o qual,  “o direito processual não é em
verdade um fim em si mesmo, mas instrumento para o fim da
tutela do direito material, público e privado; está em resumo, por
assim dizer, a serviço do direito material, cuja efetividade tende a
garantir” (apud Cappelletti, 1974:5 ).

Observe-se que a tese socializante não implica supressão do
princípio dispositivo, subsistindo a inércia inicial do órgão jurisdici-
onal como forma de garantir sua imparcialidade. Apenas redimen-
siona os limites desse princípio, tornando-os mais condizentes com
o interesse público na justa pacificação dos conflitos.

O destaque da Zivilprozessordnung de 1895 foi, sobretudo, o
aumento dos poderes do juiz no tocante à produção e à valoração
das provas, bem como a submissão das partes a deveres éticos,
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exigindo-se, verbi gratia, que suas alegações se pautem pela ver-
dade e pela completude da narração dos fatos.

A referida codificação almejou a “moralização” e a “socializa-
ção” da conduta das partes no processo, “não apenas formal e
aparentemente, mas de modo efetivo” (Cappelletti, 1974:17-8 ),
deslocando o “centro de gravidade” do processo novamente para
a figura do magistrado, mediante a atribuição de novos e amplos
poderes.

Com a recepção dessa tese pela doutrina italiana, estava aberta
a trilha para positivação, no Código de 1940, dos deveres proces-
suais das partes e dos seus procuradores, embora sem adquirir a
mesma dimensão do modelo austríaco.

Mesmo a posição de Chiovenda, defensor das reformas ope-
radas pela Ordenação austríaca de 1895, “era aquela que poderia
atender ao seu liberalismo político, temperado por sua formação
de estudioso do processo” (Denti, 1971:13 ).

De qualquer modo, o Código italiano de 1865 não impunha
expressamente às partes qualquer dever de conduta, embora a
doutrina, a partir dos estudos relativos ao dolo processual, indu-
zisse de normas particulares um “dever jurídico de conduta hono-
rável no processo” (Lipari, 1926:70 ).

Gino Zani , outrossim, embora não considerasse presente no
ordenamento italiano um dever geral de veracidade, já reputava
ilícitas as “declarações e alegações mentirosas acompanhadas
por meios probatórios fraudulentos”, pois se prestariam à “verda-
deira violação dos fins do processo e de seu mecanismo” e à “le-
são ao interesse do Estado”. No caso, “essa conduta que sem
dúvidas é imoral se tornará ilícita, e o dever ético será substituído
pelo dever jurídico” (1931:156).

Como narra Zanzucchi , o dever de agir em boa-fé no proces-
so constou, embora com redações diferentes, no projeto Chioven-
da (art. 10, primeiro parágrafo), no projeto Carnelutti (art. 28), no
esboço Rocco (art. 25) e depois no projeto preliminar Solmi (art.
26), “o qual, como sanção correlata a esse dever das partes, dos
procuradores e dos defensores ‘de expor ao juiz os fatos segundo
a verdade’, estabelecera uma pena de notável porte, norma que foi
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genericamente criticada, como não menos foi criticado esse ge-
nérico dever de dizer a verdade” (1964:370).

De fato, em 1937, o projeto preliminar Solmi já previa o dever
das partes e dos procuradores de dizer a verdade, aplicando-se
em desfavor da mentira uma multa não superior a dez mil liras
(art. 26), o que representava expressiva soma, destinada ao “ente
de previdência dos magistrados, servidores, advogados e procu-
radores” (art. 26, segundo parágrafo).

Na visão de Franco Cipriani , era “um dever que comportava a
renegação do processo e da realidade deste mundo, mas que de-
veria aparentar um modo simples para pacificar o ambiente e para
resolver de uma vez por todas o secular problema” (1995:333).

Carnelutti , em suas considerações sobre o projeto prelimi-
nar, igualmente criticou a redação do dispositivo, afirmando que “a
fórmula ‘obrigação de expor ao juiz os fatos segundo a verdade’ é
excessivamente ampla e deve ser substituída por outra, do art. 30,
do projeto da Subcomissão Mortara: ‘obrigação de não afirmar
conscientemente fatos contrários à verdade’” (1937:69).

Ademais, advertiu que o juiz não deve aplicar sanções aos
defensores das partes, devendo no caso apenas remeter o caso
aos órgãos profissionais “para o exercício de ação disciplinar” contra
estes (Carnelutti, 1937:71 ).

 E mesmo não sendo contrário à aplicação de multas às par-
tes, ressalvou sua divergência quanto “à destinação do provento
da multa ao fundo de previdência a favor dos juízes, a qual consti-
tui um interesse, embora tênue e longínquo, do decidente quanto à
aplicação da multa” (Carnelutti, 1937:71 ).

Os arts. 88, 89 e 92, do Código de 1940, enfim, restaram com
a seguinte redação:

88. Dovere di lealtà e di probità. – Le parti e i loro difensori
hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve
riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

89. Espressioni sconvenienti od offensive. – Negli scritti pre-
sentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro
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difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensi-
ve.

Il giudice, in ogni stato dell’istruzioni, può disporre com ordi-
nanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive,
e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla
persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno an-
che non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non
riguardano l’oggeto della causa.

92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle
spese. – Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo
precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice, se le ritiene eccesive o superflue; e può, indipen-
dentemente dalla socombenza, condannare una parte al rimborso
delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere
di cui all’articolo 88, essa há causato all’altra parte.

Como afirma Satta , o art. 89 traz apenas “uma subespécie do
dever de probidade, estabelecido no art. 88” (2000:118). E mesmo
o dever de lealdade “nada mais é que um aspecto da probidade: o
legislador, porém, no art. 88, CPC, quis indicar distintamente os
dois conceitos, provavelmente para dar relevo àquele particular perfil
de retidão constituído pela sinceridade” (La Rocca, 1963:88 ).

Com efeito, “o respeito pelos outros implica, como é óbvio,
não apenas honestidade de propósitos e de ações, mas também
um contínuo exame da própria conduta, a fim de que seja confor-
me a tais princípios: o homem probo, portanto, deve sempre se
comportar de modo a não ofender também involuntariamente o
semelhante. Tal aspecto característico da probidade traduz-se no
dever de diligência e de prudência” (La Rocca, 1963:89 ).

Não obstante Liebman  afirme que “o dever estabelecido no
art. 88 é sancionado, por força das coisas, de modo imperfeito”
(1981:108), tem-se que “a sanção é independente da sucumbên-
cia e se concretiza no ressarcimento das despesas, inclusive as
irrepetíveis, causadas pela outra parte (art. 92 CPC), ressalvados
os danos maiores, se foram configurados” (Satta, 2000:117 ).

De qualquer sorte, quebrou-se o “princípio do ônus”, pelo qual
a lei de um modo geral opera os aportes de provas e de alegações
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produzidos pelas partes. De fato, “este aporte beneficia apenas
quando as alegações da parte sejam conformes a verdade e as
provas sejam genuínas; caso contrário, a atividade das partes des-
via ou ao menos retarda,  em vez de facilitar, o curso do processo”
(Carnelutti, 1944:626 ).

Para evitar tais males, o sistema processual poderia igualmente
se valer do “princípio do ônus”, rechaçando as petições que apre-
sentassem comprovada mentira. Porém, essa solução “ na práti-
ca, ofereceria o inconveniente de castigar o engano com uma even-
tual injustiça: com efeito, se não obstante a mentira a parte tivesse
razão, o ônus aproveitaria, injustamente, à parte que não tinha ra-
zão” (Carnelutti, 1944:626 ).

De fato, embora se possa falar em “inadimplemento do ônus”,
nas hipóteses em que “o sujeito não respeita o vínculo instrumen-
tal, usando meios diversos daqueles previstos pela lei para a pro-
teção jurídica do interesse”, tem-se que “as conseqüências jurídi-
cas da inobservância do ônus são as mesmas que se verificariam
se o sujeito tivesse decidido não agir para a tutela do interesse”
(La Rocca, 1963:19 ).

No caso dos deveres jurídicos, porém, “o sujeito tem um po-
der puramente material de escolha no quanto é posto diretamente
frente à alternativa: obedecer ao comando jurídico ou violar a lei”
(La Rocca, 1963:16 ).

No caso do dever de lealdade e probidade processual, há “um
dever em face do juiz, como destinatário último de cada atividade
processual: o interesse da contraparte é tutelado apenas indireta-
mente ou de reflexo, como interesse individual coexistente” (La
Rocca, 1963:49 ).

Há autores que defendem a desnecessidade dos dispositivos
em comento, considerando-os “uma visão excessivamente pessi-
mista da realidade” (Orsucci, 1943:46 ). Nesse sentido, diz-se que
“o sentimento de honra, o sentimento religioso, as conveniências
sociais, o amor pela tranqüilidade e pela paz, a exata valoração do
próprio interesse são certamente mais difundidos que a má-fé e
constituem freios assaz eficientes àquela força do mal que age
em sentido negativo nos processos e que arrisca, como vemos,
de afastar  a justiça do seu curso normal” (Orsucci, 1943:46 ).
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Trata-se, entretanto, de visão excessivamente romântica da
realidade processual, incompatível com o jogo de interesses que
se desenvolve nas lides forenses.

Sobre a matéria, tornou-se clássico o ensaio de Calamandrei
“O processo como jogo”, no qual, sob certo aspecto, revive a con-
cepção duelística do processo.

Logo no início do ensaio, o mestre de Florença adverte para o
risco do “excessivo otimismo”, avaliando que o “mais grave erro
do Código vigente” teria sido justamente o “ter imaginado juízes e
advogados melhores do que na realidade o são” (Calamandrei,
1999:222).

No decorrer de várias páginas, demonstra a existência de “re-
gras não escritas”, “encomendadas à consciência e à sensibilida-
de das ordens forenses”, desconhecidas pelos iniciantes, mas
importantes no fair play, concluindo, ao fim, que “a lealdade pres-
crita pelo art. 88 é a lealdade no jogo: o jogo, isto é, a competição
de habilidade, é lícito, mas não se permite fazer armadilhas” (Ca-
lamandrei, 1999:229 ).

Não obstante o literal teor do art. 88, do CPC italiano, defende
que “a lei não cria a cargo da parte deveres jurídicos que lhe pos-
sam ser impostos contra sua vontade, senão que coloca frente à
sua vontade, no momento em que ela vá a se determinar, uma
série de admonições e de estímulo psicológico em virtude dos quais
pode ocorrer que a parte se convença de que é interesse seu o
responder segundo a verdade ao interrogatório, se prestar volun-
tariamente às inspeções ordenadas pelo juiz e, mais em geral, ter
no processo um comportamento submisso e leal: é dizer, que se
convença de que futuramente também no processo a honestidade
termina por ser um bom negócio” (Calamandrei, 1999:246 ).

Em outros termos, assimila o dever de lealdade a um mero
ônus, imposto mediante “estímulos psicológicos” e não propria-
mente “sanções”, dependendo da voluntária aceitação pela parte
processual. E não se trata de voz isolada na doutrina italiana.

Liebman  também afirma que “o processo civil, com sua es-
trutura em contraditório, na qual é atribuída às partes a tarefa de
sustentar as próprias razões, é essencialmente refratário a uma
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rigorosa disciplina moralística do comportamento das partes. Se
qualquer litigante pode contar para vencer apenas com sua pró-
pria capacidade de fazer valer os elementos e os argumentos fa-
voráveis, não se pode pretender que forneça também aqueles que
lhe são desfavoráveis e que poderiam ajudar o adversário. Um dever
assim não teria qualquer possibilidade de ser observado e teria
como único resultado por em dificuldades a parte mais honesta.”
(1981:107).

Em seguida, reporta-se igualmente às “regras do jogo”, sendo
flagrante a influência do ensaio de Calamandrei: “se bem que no
processo se desenvolva uma luta na qual qualquer um se vale
livremente das armas disponíveis, esta liberdade encontra limite
no dever de observar ‘as regras do jogo’: estas exigem que os
contendores se respeitem reciprocamente nas suas vestes de
contraditores em juízo, segundo o princípio da igualdade de suas
respectivas posições, por isso qualquer parte de evitar de recorrer
a manobras ou artifícios que poderiam impedir a outra de fazer
valer as suas razões diante do juiz, em todos os modos e com
todas as garantias estabelecidas em lei” (Liebman, 1981:108 ).

Mesmo Carnelutti , que nas considerações sobre o projeto
preliminar Solmi defendia a instituição de um dever de veracidade,
nos moldes constantes do Projeto da Subcomissão Mortara, pos-
teriormente escreve em seu Sistema: “ao buscar sua solução, é
preciso diferenciar bem seu lado lógico do seu lado prático. Sob o
primeiro destes aspectos, a moderna concepção do processo ci-
vil elimina todos os obstáculos contra o reconhecimento da obri-
gação: como o processo tramita sob o interesse público e por isto
tende a um resultado justo, como a parte serve ao processo e não
o processo à parte, não existe a mais remota razão para subtrair a
ação da parte daqueles preceitos que o interesse público reclama
(...). Por outro lado, do ponto de vista da conveniência, a questão é
muito delicada. Com efeito, se é verdade que também a parte,
como a testemunha, é um instrumento do processo, é, sem em-
bargos, um instrumento que opera de um modo inteiramente di-
verso. As vantagens que o processo dela obtém dependem, so-
bretudo, de sua iniciativa e, portanto, de sua liberdade. Qualquer
limite imposto a esta se desenvolve por meio do contraditório, e do
contraditório, que é uma forma de luta, não se pode, senão de um
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modo relativo, desterrar sua força e astúcia. Em suma, quanto
mais se atam as mãos das partes, tanto mais, junto com o perigo
do engano e da mentira, se desvanece também o benefício de sua
ação” (1944:627).

Aldo Attardi , embora afirme que as partes não devem “prati-
car atos que comprimam ou limitem o direito de defesa da outra
parte”, nem “desenvolver atividades dilatórias ou supérfluas”, afir-
ma que “o dever de lealdade e probidade não implica, por outro
lado, uma obrigação de veracidade” (1994:370).

Calamandrei , inclusive, além de negar terminantemente o
dever jurídico de dizer a verdade, que “leva diretamente à legitima-
ção da tortura”, bem como “a obrigação jurídica de responder ou
de manter perante o juiz uma conduta que pareça inspirada em
colaboração ou submissão”, chega ao ponto de duvidar se existe
mesmo um “dever moral” de fazê-lo (1999:243-245).

Enfim, não obstante o art. 88 aparentemente proíba qualquer
conduta desleal no processo, incluindo-se as mentiras e as falsi-
dades, a doutrina italiana restringe a sua aplicabilidade, negando a
existência de um rígido controle de moralidade no processo.

3. A RESPONSABILIDADE AGRAVADA EX ART. 96, CPC

3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

No art. 96 do Código de Processo Civil italiano se encontra
outro dispositivo tendente à repressão da má conduta processual,
mediante o instituto da “responsabilidade agravada”, in verbis:

96. Responsabilità aggravata. – Se risulta che la parte soc-
combente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave, il giudice, su instanza dell’altra parte, la condanna, oltre che
alle spese, al risarcimento dei danni, che, liquida, anche d’ufficio,
nella sentenza.

Il giudice che accerta l’inexistenza del diritto per cui è stato
eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudizi-
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ale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta
l’esecuzione forzata, su instanza della parte danneggiata condan-
na al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che
ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei dani è fatta
a norma del comma precedente.

Observe-se que no seu Sistema de Processo Civil, escrito
ainda sob a vigência do Código de 1865, Carnelutti  já afirmava
que a responsabilidade por lide temerária representa uma “amplia-
ção” da responsabilidade pela despesas processuais, “pelo que
se pode chamar de pagamento agravado ou qualificado”
(1944:129).

A expressão, porém, sofre várias críticas por parte da doutri-
na. Beghini , por exemplo, não a considera exata, pois “não se
trata de um agravamento de outra preexistente hipótese de res-
ponsabilidade” (2003:8).

Massimo Bianca, por outro lado, comparando a responsabili-
dade ex art. 96, CPC, com a responsabilidade aquiliana genérica
do art. 2.043, do Código Civil italiano, conclui que “o direito de não
sofrer turbações processuais é assim tutelado menos intensiva-
mente que outros direitos, no quanto sua lesão pode ser invocada
apenas em presença de ações ou resistências dolosas ou grave-
mente culposas”.

Deste modo, entende que “ao contrário da qualificação de res-
ponsabilidade ‘agravada’ – referente ao maior ônus imposto à res-
ponsabilidade, com referência ao simples encargo das despesas
– se trata assim de uma responsabilidade atenuada” (Bianca,
1993:351).

Não se estranha, portanto, que a expressão “lide temerária”
permaneça em uso na doutrina e na jurisprudência, conquanto não
mais encontre assento no Código de Processo Civil (Beghini,
2003:7).

Por outro lado, a doutrina italiana ainda se debate quanto às
suas relações com a mencionada responsabilidade aquiliana ex
art. 2.043, do CC.

Pajardi , embora reconheça a autonomia da responsabilidade
processual agravada, concebe esse instituto como species a ge-
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nus em relação àquela responsabilidade aquiliana genérica da Lei
Civil. (1959:19).

Neste sentido, afirma que se pode falar em uma responsabili-
dade processual “apenas em relação ao meio com o qual se pro-
voca o dano, assim como quando se fala em responsabilidade
assecurativa ou automobilística não se entende aludir a um quar-
tum genus mas à espécie de um gênero” (Pajardi, 1959:22 ).

Partindo da premissa pela qual “as despesas são também
danos”, pois representam uma “diminuição patrimonial relativa a
um sujeito” (sobretudo as despesas irrepetíveis, como por exem-
plo as  comunicações telefônicas entre a parte e o próprio repre-
sentante), ao final conclui que mesmo a responsabilidade pelas
despesas processuais, ainda que não agravada pelo dolo ou culpa
grave, inclui-se também como espécie da responsabilidade civil
aquiliana (1959:21-5).

Enfim, as diferenças entre a responsabilidade aquiliana geral
e a específica (de natureza processual) se resumiriam basicamente
ao elemento subjetivo, pois a responsabilidade específica exige o
dolo ou culpa grave, enquanto a geral se contenta com a culpa
leve (Pajardi, 1959:27 ).

Embora discorde parcialmente de Pajardi, Massimo Bianca
afirma que “a responsabilidade processual é uma das hipóteses
de responsabilidade especial e, embora diferenciada no tocante
ao ilícito de que cuida o art. 2.043 do CC, inclui-se na categoria dos
ilícitos extracontratuais. Precisamente, esta integra uma ilícita in-
vasão de outra esfera jurídica, mas requer os pressupostos espe-
cíficos previstos na lei processual” (1993:348-58).

Não obstante aponte o “escasso interesse dos civilistas pela
responsabilidade processual” como indício de que esta não se in-
clui no tema da responsabilidade civil, nega terminantemente a sua
“exclusiva inserção no âmbito dos princípios processualísticos”
(Bianca, 1993:343-347 ).

É a mesma tese que defende Zanzucchi , quando afirma que
“a grandeza do dano deve ser apreciada segundo as normas con-
tidas no direito substancial”  (1964:379) e Manlio La Rocca , quan-
do afirma que a responsabilidade em comento é uma “responsabi-
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lidade substancial reflexa no processo” (1963:23).

Na jurisprudência italiana, em certa época histórica, chegou-
se a distinguir os casos de procedimento injusto e de procedimen-
to ilegítimo, ou seja, , “incoado para tutela de direitos substantivos
inexistentes” e “iniciado para a tutela de direitos existentes, mas
em desprezo às formalités do procedimento”, respectivamente.

A responsabilidade, no primeiro caso, seria subsumida ao art.
96, do CPC, e, no segundo, ao art. 2.043, do Código Civil. Entre-
tanto, a “incoerência da distinção, de qualquer modo não mais em
auge nos nossos dias, é dada pelo fato de que a gênese da res-
ponsabilidade agravada pressupõe de um lado a inexistência do
direito substancial e de outro a irritualidade do procedimento” (Cor-
dopatri, 2000:223 ).

De qualquer sorte, a Corte de Cassação assentou em outubro
de 1999 que “o art. 96 do CPC contém uma integral e completa
disciplina da responsabilidade processual, exaurindo-se todas as
hipóteses, com a conseqüente impossibilidade de se aplicar o art.
2.043 do CC”, o que põe termo à discussão (Beghini, 2003:75 ).

Por outro lado, também é freqüente na doutrina italiana se dis-
cutir a relação entre a responsabilidade agravada (art. 96) e a res-
ponsabilidade decorrente de violação ao dever de lealdade pro-
cessual (arts. 88 e 92).

Segundo Cordopatri , a correlação da responsabilidade agra-
vada com a ilicitude do ato processual, no sistema anterior ao
Código de 1940, coordenava-se “com a arcaica conotação pena-
lística da condenação nas despesas”. Com o retorno à tradição do
direito intermédio e do direito comum, “a responsabilidade emerge
da análise da modalidade do exercício de poderes e/ou faculdades
e do inadimplemento (ou irrítuo adimplemento) de deveres e/ou
obrigações processuais”, assumindo sempre “conotações de tipo
ressarcitório” (2000:57-8, 79).

Deste modo, afirma que se pode falar genericamente em um
“ilícito processual”, cuja sanção é constituída ora pelo reembolso
das despesas e ora pela responsabilidade agravada (Cordopatri,
2000:116). “A relação entre a responsabilidade processual e a res-
ponsabilidade agravada finda por ligar duas realidades de fato ho-
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mólogas, mas nas quais o status subjetivo opera com diverso gra-
diente” (Cordopatri, 2000:568 ).

Em sentido contrário, Liebman  afirmava que “o dever de com-
portamento leal não tem, por sua vez, nada a ver com a responsa-
bilidade agravada do art. 96, que se refere ao animus com o qual a
parte sucumbente é movida a agir ou a resistir em um processo”
(1981:109).

Beghini  também nega a existência de qualquer vínculo entre
a responsabilidade agravada e a violação de deveres processuais.
Em suas palavras: “enquanto o art. 96 do CPC exige a sucumbên-
cia da parte que cometeu o ilícito processual e dá lugar à obriga-
ção de ressarcimento dos danos, o art. 92, parágrafo primeiro, do
CPC, prevê que a violação do dever de lealdade e de probidade, a
prescindir da sucumbência, dá vez apenas à condenação o reem-
bolso das despesas não repetíveis” (20030:9).

Interessante observar que, consoante precedentes da Corte
de Cassação, acostados pelo mencionado autor, mesmo se veri-
ficados os pressupostos do art. 92, do CPC, “o juiz não é todavia
obrigado a pronunciar a condenação, tratando-se de uma faculda-
de discricionária – e não de um dever – cujo não  exercício não
requer, nem ao menos, para o juiz, a obrigação de motivação” (Be-
ghini, 2003:9 ).

3.2. PRESSUPOSTOS: SUCUMBÊNCIA, MÁ-FÉ E/OU CULPA
GRAVE

De qualquer modo, vinculando-se ou não a responsabilidade
agravada ao dever geral de lealdade, tem-se a necessidade de se
analisar o seu vínculo com a sucumbência e com o elemento sub-
jetivo do agente.

Nas palavras de Cordopatri , “o intérprete é constrito a nave-
gar, nos dias de hoje, entre a Caribde da avaliação (objetiva) do
erro e/ou da falta de fundamentação da pretensão, por um lado, e
a Cila da apreciação da consciência que o litigante tinha sobre tal
e, então, da escusabilidade, por outro lado” (2000:5).
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Por um lado, a mera sucumbência não poderia configurar um
fato ilícito, para fins de agravamento da responsabilidade, sob pena
de violar o direito constitucional de acesso ao Judiciário, punindo o
mero ingresso da demanda ao único fundamento de não ter o au-
tor direito à providência pleiteada.

Por outro lado, é arraigada no direito italiano a tese pela qual a
parte que possuía, ao menos em parte, o direito pleiteado no pro-
cesso, não pode ser condenada a ressarcir os danos, ainda que
tenha atuado com dolo ou culpa grave. “Tal princípio encontra sua
razão de ser no fato de que, se a demanda proposta é acolhida ao
menos em parte, isto significa que o direito deduzido em juízo sub-
sistia e que a parte deveria recorrer ao juiz para fazê-lo prevalecer”
(Beghini, 2003:97 ).

Por outro lado, não é necessário que o sucumbente seja con-
denado nas despesas para fins de responsabilidade agravada, pois
esta é cabível mesmo nos casos de compensação. “Assim pode
existir condenação aos danos sem condenação nas despesas e,
porque a compensação comporta conceitualmente uma dupla con-
denação, em definitivo pode haver condenação aos danos e às
despesas a favor da outra parte condenada apenas nas despe-
sas” (Pajardi, 1959:20 ).

Convém destacar, ademais, que a jurisprudência vem ampli-
ando o conceito de sucumbência, de modo a alcançar “todas as
hipóteses em que, em um procedimento judicial (de cognição, exe-
cutivo, cautelar ou de jurisdição voluntária), a demanda da parte
não venha acolhida, por qualquer razão, seja esta de rito ou de
mérito” (Beghini, 2003:93 ). E consoante precedente da Corte de
Cassação, assentado em agosto de 2002, a sucumbência total é
“considerada em relação ao êxito final do juízo”, que não se altera
“pelo fato de ter sido considerada infundada uma exceção proces-
sual levantada pela parte vitoriosa no mérito” (Beghini, 2003:98 ).

Nas palavras de Cordopatri , “a pretensão de relacionar a te-
meridade da lide com a pronúncia sobre o direito material” findaria
por “inserir a noção de responsabilidade agravada no contexto te-
órico de uma concessão da ação em sentido concreto”, o que não
se conciliaria com a posição ostentada pela parte nos processos
não contenciosos (2000:57).
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 Ademais, a “leitura tradicional” da sucumbência, como verda-
deira e própria declaração negativa do direito, ou seja, uma verda-
deira e própria declaração da inexistência do direito, findaria assi-
milando os elementos constantes do caput do art. 96 com os pre-
sentes em seu parágrafo primeiro.

Com efeito, a menção ao “acertamento da inexistência do di-
reito”, contida no parágrafo primeiro, restaria sem sentido caso
possuísse o mesmo valor semântico do vocábulo sucumbência,
que deve, portanto, ser interpretado “com um sentido peculiar”
(Cordopatri, 2000:561 ).

Quanto ao elemento subjetivo constante no caput do art. 96,
preleciona Liebman : “a primeira hipótese é aquela do litigante te-
merário: este é o sucumbente que agiu ou resistiu em juízo com
má-fé ou culpa grave, quando, isto é, sabia ou devia saber que
estava errado (art. 96, cpc). O fundamento desta responsabilidade
é assim subjetivo, mas a dificuldade de indagar diretamente o âni-
mo do litigante constrange a recorrer também a elementos objeti-
vos, atos a identificar a existência da lide temerária, a qual por isso
resta considerada existente quando a pretensão ou a resistência é
claramente infundada” (1981:115).

Entretanto, dois aspectos devem ser considerados.

Em primeiro lugar, como adverte Pajardi, “a lei parifica o dolo à
culpa grave, o que, ao menos sobre o plano de enquadramento
teórico, complica as coisas”.

Com efeito, “a culpa grave não se afasta do conceito de culpa,
a qual como fonte genérica de responsabilidade pressupõe o de-
ver de prever (ou de saber,  se o fato é atual ou passado): a culpa
grave implica uma violação macroscópica de tal dever, como a
culpa levíssima uma violação mínima” (Pajardi, 1959:69 ) . E con-
clui o mencionado autor: “o problema mais delicado é em ordem
ao grau particular de culpa” (Pajardi, 1959:28 ).

Por outro lado, discute-se no direito processual italiano a figu-
ra do abuso do direito, que não se enquadra com perfeição nos
padrões de subjetividade impostos pelo art. 96, do CPC italiano.

Como afirma Cordopatri , “sob o próprio plano processual, a
noção de abuso não pode ser confundida (ou feita coincidir) com a
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noção de temeridade da lide. O abuso atém ao (ato de) exercício
do instrumento processo e/ou do ato processual singular, enquan-
to a fatispécie de que trata o art. 96 do CPC reclama, para a corre-
lação imprescindível com a sucumbência, a situação jurídica subs-
tancial” (2000:139).

Em síntese, “o problema do abuso é, por assim dizer, de obje-
tivação” (Cordopatri, 2000:144 ).

O fenômeno da objetivação da responsabilidade não é estra-
nho ao direito italiano. La Rocca já destacava que, “em alguns
casos, exigências particulares induzem o legislador a dar relevo
apenas à conduta exterior de modo a eliminar as dificuldades ine-
rentes ao acertamento do elemento psicológico e tornar mais ágil
a aplicação da norma”, embora considere o elemento subjetivo
“sempre relevante em tema de responsabilidade por dano proces-
sual” (1963:41-4).

Pajardi , igualmente se referindo ao ordenamento jurídico em
geral, aponta que “a boa-fé adquiriu um valor objetivo, pelo qual
não basta que o sujeito não saiba, mas ocorre que não esteja em
culpa no não saber. Opera-se em suma uma transposição: se
substitui ao sujeito real um sujeito ideal médio, ou melhor, normal,
encontrado pela análise estatística das personalidades humanas,
e se finge que seja o segundo a operar” (1959:128).

Entretanto, em termos de responsabilidade agravada, perma-
nece exigindo o dolo subjetivo, o dolo instrumental (“o primeiro se
concreta na consciência de não ter razão ao exercitar uma ação
ou ao resistir a ela; o segundo no consciente emprego de meios
dirigidos a desviar o curso da justiça”) ou a culpa grave (Pajardi,
1959:353).

Enfim, decidiu reiteradamente a Corte de Cassação que, para
fins de responsabilidade agravada, exige-se a ausência “daquele
mínimo de diligência suficiente para se perceber a falta da funda-
mentação da própria demanda ou exceção” (Beghini, 2003:147 ).
Não se acolhe a responsabilidade objetiva, nem se aplica a conde-
nação com base na culpa leve.
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3.3. RESPONSABILIDADE AGRAVADA EM SEDE DE EXECU-
ÇÃO OU CAUTELAR

No segundo comma do art. 96, o Código de Processo Civil se
refere à responsabilidade do requerente pela transcrição de de-
mandas judiciais, pela inscrição de hipotecas judiciais, pela exe-
cução provisória de sentenças e pela efetivação de provimentos
cautelares.

A jurisprudência acolhe “uma noção muito ampla” de provi-
mento cautelar, aplicando o dispositivo em comento mesmo a ca-
sos de “provimento com natureza apenas vagamente cautelar”
(Beghini, 2003:163 ).

No mesmo sentido, Cordopatri  afirma, com base na jurispru-
dência, que o art. 96 do CPC atinge também provimentos de ins-
trução técnica preventiva, provimentos de urgência, provimentos
de nunciação, “mas, segundo alguns, não alcança o provimento
de inibitória” (2000:601).

Quanto aos seus elementos, o dispositivo se contenta com a
simples “falta da normal prudência”, não exigindo dolo ou culpa
grave. Por outro lado, faz-se menção à “declaração de inexistên-
cia de direito”, expressão que, como visto, é mais restrita que a
sucumbência.

Analisando a questão pelo elemento subjetivo, Zanzucchi  afir-
ma que o Código “graduou” as sanções, tornando-a “menos grave
no âmbito do processo de conhecimento (art. 96, princípio); mais
grave no âmbito do processo cautelar e executivo (art. 96)”
(1964:369). É, aproximadamente, a mesma visão de Salvatore
Satta, que considera a responsabilidade do art. 96, segundo com-
ma, “uma situação intermediária entre ação judicial infundada e
ação judicial proposta com má-fé ou com culpa grave” (Satta,
2000:118).

Apreciando o projeto preliminar Solmi, Carnelutti  já criticara a
inovação, considerando exagerada a inclusão da culpa leve como
fonte de responsabilidade, “em contraste com o princípio bem fir-
mado, pelo qual a responsabilidade processual por danos supõe a
temeridade da ação (dolo ou culpa grave)” (1937:73).
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Satta , entretanto, responde a crítica, demonstrando que “ o
título possui um valor meramente instrumental, não reconhece um
direito, mas confere um poder, que a parte exercita se quiser, isto
é, sob sua responsabilidade (2000:118).

De resto, a Corte de Cassação desde 1973 enunciou “o prin-
cípio pelo qual a parte que pede a tutela jurisdicional assume por
isto mesmo o risco que da sua atuação possa resultar, ainda que
mediante intervenção da discricionariedade ou erro do juiz, que de
per si não exclui a responsabilidade de quem a solicita” (Beghini,
2003:90).

Mesmo que a “execução do provimento” não tenha ocorrido
contra a vontade do sujeito chamado a adimplir, mas se dê com a
sua cooperação, permanece a responsabilidade pelos danos. Se-
gundo a jurisprudência da Corte de Cassação, basta que “o co-
mando do juiz venha a se traduzir em uma correspondente situa-
ção de fato que a este se adeqüe” quer mediante a conduta espon-
tânea do sujeito destinatário da ordem, quer pela execução força-
da própria e verdadeira (Beghini, 2003:166 ).

Quanto à exigência de “reconhecimento da inexistência do di-
reito”, observe-se que a jurisprudência italiana admite também “a
notável desproporção entre o quantum reconhecido e aquele pelo
qual foram solicitadas e executadas as medidas cautelares”, con-
soante assentado pela Corte de Cassação em fevereiro de 1994
(Beghini, 2003:100 ).

Por outro lado, quanto à relação entre o caput do art. 96 e o
seu parágrafo primeiro, Pajardi assinala que a jurisprudência se
divide em quatro linhas diferentes, in verbis:

“a) a disposição do caput do art. 96 cpc constitui um quid plu-
ris em relação àquela disposição geral do primeiro parágrafo, com
a conseqüência de que esta é limitada ao elemento da subsistên-
cia do direito, enquanto para todos os outros elementos se aplica a
norma geral que exige o dolo, a culpa grave, e não apenas a culpa
leve (normal prudência);

b) a disposição do caput do art. 96 cpc é excepcional em sen-
tido absoluto, e portanto constitui uma derrogação completa da
norma geral do primeiro parágrafo. Em conseqüência, os provi-
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mentos especiais ali previstos constituem um único caso de res-
ponsabilidade agravada, restando excluída qualquer outra referên-
cia à deficiência de elementos diversos da subsistência do direito;

c) entre as duas mencionadas soluções opostas há duas in-
termediárias. Segundo a primeira, a interpretação do caput do art.
96 cpc deve ser substancial e intensiva, a compreender, sobre a
base de uma substancialidade do direito à cautela, assim quanto à
execução, também as deficiências dos outros elementos diversos
do direito subjetivo substancial, como o periculum in mora;

d) a segunda das duas soluções intermediárias é talvez a mais
audaz e, no quanto não a aceite, para mim densa de interesse,
porque tenta por em contato direto com a responsabilidade extra-
contratual genérica. De fato, partindo dos pressupostos e em fun-
do das mesmas conclusões da tese b), acrescenta que todos os
outros casos, como o defeito de ritualidade do procedimento, são
regulados diretamente pelo art. 2.043, c. c.” (Pajardi, 1959:363-4 ).

Na sua opinião, o primeiro comma “é aplicável a qualquer pro-
cesso e assim também àquelas ações particulares elencadas no
segundo parágrafo, inclusive às cautelares”, toda vez que não ocor-
ra a declaração de inexistência do direito, mas haja sucumbência
por outros motivos (como a ausência de periculum in mora) e se
verifique dolo ou culpa grave (Pajardi, 1959:367 ).

Com efeito, prevalece na jurisprudência a tese pela qual a se-
gunda parte do art. 96 se aplica apenas aos atos praticados “com
base em um provimento revogado pela falta de direito substancial
(procedimento injusto)”, enquanto aos casos de “revogação por
falta de pressupostos específicos do provimento (procedimento
írrito)” seria aplicável a primeira parte da norma (Bianca, 1993:344 ).

Neste sentido, Beghini , por exemplo refere-se a decisões da
Corte de Cassação prolatadas em 1998, aplicando a primeira par-
te do art. 96 do CPC a transcrições ilegítimas, reservando a se-
gunda parte do dispositivo para “casos de transcrição legítima, mas
injusta” (2003:170).

Em síntese, “a Suprema Corte precisou, em relação às hipó-
teses de execução de um provimento cautelar, que os requisitos
para a condenação por responsabilidade agravada [ex art. 96, se-
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condo comma] são três: a) que o provimento mencionado seja
emitido sem fundamento jurídico, sendo inexistente o direito com
base em que foi requerido e executado; b) que o requerente tenha
agido sem a normal prudência; c) que o dano lamentado seja con-
seqüência direta da execução do provimento” (Pajardi, 1959:360 ).

3.4. ALGUNS ASPECTOS FORMAIS: PROVOCAÇÃO, COMPE-
TÊNCIA E LIQUIDAÇÃO DO DANO

Já nos primeiros estudos sobre o dolo processual discutia-se
a possibilidade ou não de o juiz, ex officio, aplicar as sanções im-
postas pelo ordenamento.

De um lado, afirmava-se que o magistrado, mesmo reconhe-
cendo a temeridade da lide, não poderia pronunciar a condenação
ao ressarcimento dos danos sem a instância da parte interessa-
da, pois “no juízo civil vige o princípio pelo qual não se pode julgar o
que não é demandado” (Guido, 1933:101 ).

Outros autores já intuíam que o reconhecimento da temerida-
de da demanda representa “uma sanção para combater a calúnia
processual”, tutelando o próprio interesse público. Deste modo,
poderia ser pronunciada sem a demanda expressa do interessa-
do, sendo lícito ao magistrado proferir igualmente a “condenação,
ao menos genérica, aos danos” (Lipari, 1926:42 ; Zani, 1931:268 ).

Atualmente, em face do literal teor do art. 96, do CPC italiano,
não é possível a condenação ex officio. Observe-se, inclusive, que
a Corte de Cassação entende que, requerida a condenação com
vistas à primeira parte do art. 96, do CPC, é extra petita a decisão
que acolhe a demanda com base na segunda parte do dispositivo,
e vice-versa (Beghini, 2003:25 ).

Outro ponto importante diz respeito à competência para apre-
ciar a demanda de ressarcimento nos danos. Gino Zani  considera
“inexata” a “ tese pela qual o acertamento da temeridade apenas
pode ser feito pelo juiz que conhece a causa na qual esta foi prati-
cada” (1931:269). E, para Pajardi , “a competência para decidir
sobre o an é funcionalmente do juiz do mérito, em sentido absolu-
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to, tratando-se de um juízo sobre o ‘seu’ processo (...). Porém a
competência sobre o quantum é funcional e assim em derrogação
às normas comuns sobre a competência, mas em favor e não em
desfavor do titular do direito, no sentido de que ele pode se benefi-
ciar ou não da concentração processual” (1959:358).

Em sentido contrário, consoante Manlio La Rocca , “a aplica-
ção da sanção no mesmo processo em que foi cometido o ilícito
não é um puro aspecto exterior do fenômeno: esse vale para ca-
racterizar um inteiro sistema de normas baseado sobre exigênci-
as particulares de imediatidade da sanção e de utilização (...) do
conhecimento direto dos fatos por parte do titular do poder de or-
dem processual. Sobre tais exigências se funda o princípio da com-
petência exclusiva do juiz do processo no qual foi cometido o ilíci-
to, para aplicação das respectivas sanções” (1963:63).

De qualquer forma, a Corte de Cassação acolhe o “princípio
da concentração necessária dos dois juízos” (Beghini, 2003:22 ).
Deste modo, consoante assentado pela mencionada Corte em
novembro de 1992, a competência para o art. 96 é “exclusiva e
inderrogável do juiz investido na causa principal”, pois, “a valora-
ção do pressuposto da responsabilidade processual é assim es-
tritamente ligada à decisão de mérito, de modo que comporta a
possibilidade, caso fosse separadamente proposta, de um con-
traste entre os julgados” (Beghini, 2003:15 ).

Este princípio, levado à risca, gera dificuldades, por exemplo,
quando o requerente da medida cautelar não ajuíza o feito princi-
pal, no qual seria apreciada a existência ou não do direito material
que embasou a concessão do provimento. Voluntariamente ou não,
o requerente estaria impedindo o requerido de ajuizar a demanda
ex art. 96, CPC, subtraindo-lhe o substrato necessário à proposi-
tura da sua ação.

Nesses casos a Corte de Cassação permite excepcionalmente
o ajuizamento da demanda de mérito pelo próprio requerido, para
nela propor a demanda pelos danos. Porém, torna-se atribuição
do requerido, agora investido na qualidade de autor da demanda
principal, demonstrar a inexistência do direito pelo qual foi conce-
dido o provimento cautelar (Beghini, 2003:49 ). A atuação do re-
querente, de qualquer modo, traz-lhe um grande bônus, desincum-
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bindo-o do ônus da prova e facilitando sua defesa na demanda de
ressarcimento dos danos.

De um modo geral, também assiste ao autor da demanda de
ressarcimento o ônus de provar a existência do dano, discutindo-
se a possibilidade ou não de liquidação por equidade.

Para Cordopatri , “o an  deve ser provado, enquanto o quan-
tum, diante da liquidação oficiosa a parte iudicis, pode ser provado
de todos os modos e inclusive subordinado à valoração eqüitativa”
(2000:599).

Beghini  sintetiza os dois entendimentos contrastantes: “se-
gundo o entendimento mais rigoroso, a parte requerente deve for-
necer a prova do montante do dano sofrido. Portanto, onde dos
atos do processo não resultem elementos objetivos pelos quais
se dessume a existência concreta do dano, nada pode ser liquida-
do, nem mesmo recorrendo a critérios eqüitativos. (...) Segundo o
entendimento majoritário, por outro lado, a expressa previsão por
parte de ambos os parágrafos do art. 96 do CPC ao poder de o juiz
liquidar o dano inclusive de ofício, baseia-se na consideração de
que tal dano – em norma – não pode ser provado no seu exato
montante e que assim deve poder ser liquidado eqüitativamente
pelo juiz” (2003:200).

Como decidiu a Corte de Cassação em 2002, “o juiz da ad-
missibilidade tem a faculdade de dessumir o mencionado dano da
noção de experiência comum e pode assim fazer referência tam-
bém ao prejuízo que a parte sofreu em si, por estar constrangida a
rebater uma iniciativa judiciária injustificada, não compensada, no
plano estritamente econômico, pelo reembolso das despesas e
dos honorários do procedimento, liquidáveis segundo tarifas que
não concernem à relação entre a parte e o seu defensor” (Beghi-
ni, 2003:201 ).

Como resume Liebman , “a condenação ao ressarcimento dos
danos é condicionada à análoga demanda e não pode ser pedida
em juízo diverso e o acertamento da temeridade da lide não é apre-
ciável em cassação” (1981:115).

Por fim, a discussão teórica se mostra relativamente inócua,
pois, como aponta Redenti  em seus “perfis práticos do processo
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civil”, teoricamente o litigante de má-fé deveria ser condenado a
reparar os males causados. “Mas este dispositivo, escrito no Có-
digo, permanece praticamente estéril” (1989:143).
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AÇÃO RESCISÓRIA Nº 4.525-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO

Autores.: REGINALDO DE ALBUQUERQUE SANTOS E OU-
TROS

Réus: AMARO GUSTAVO DA SILVA, CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL - CEF E CIA/ NACIONAL DE SE-
GUROS GERAIS - SASSE

Advs./Procs.: DRS. SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO E OUTROS
(AUTORES) E JOSIAS ALVES BEZERRA E OU-
TROS, JOÃO ALFREDO DOS ANJOS E IVAN PE-
REIRA DA COSTA JÚNIOR E OUTROS (RÉUS)

EMENTA: CIVIL E  PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA. AÇÃO COMINATÓRIA. DEMOLI-
ÇÃO DE ACRÉSCIMOS IRREGULARES FEITOS
EM APARTAMENTOS DE UM PRÉDIO RESI-
DENCIAL. AÇÃO DE NATUREZA OBRIGACIO-
NAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE.
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊN-
CIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.  NULIDADE DA SEN-
TENÇA. EFEITOS.
- Sendo a  ação originária  de natureza obri-
gacional, de caráter pessoal, desarrazoada é a
preliminar suscitada pelos réus de necessidade
da outorga uxória com relação a um dos auto-
res, ao fundamento de que a presente ação ver-
sa sobre direito real imobiliário. Preliminar que
se rejeita.
- A teor do que estabelecia o art. 177 do Código
Civil Brasileiro de 1916, vigente à época da
prolação da sentença rescindenda, o prazo para
a propositura de ação pessoal era de 20 (vinte)
anos. Prescrição alegada que não se caracteri-
za.
- Existindo provas evidentes de que, na ação
demolitória, era o réu o legítimo possuidor do
imóvel – vez que o houvera adquirido do seu pri-
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meiro proprietário, mutuário do Sistema Finan-
ceiro de Habitação, através do chamado “con-
trato de gaveta” –, não há que se falar em nulida-
de processual por falta de citação do legítimo
dono, sobretudo quando dito réu, citado, con-
testou a ação em comento sem que, em momento
algum,  tenha se insurgido contra o seu chama-
mento aos autos.
-A nulidade processual,  porventura existente em
uma ação, é óbice à formação da coisa julgada.
Inadmissível, conseqüentemente, a sua aprecia-
ção em ação rescisória. Deverá a parte prejudi-
cada suscitá-la, através de embargos à execu-
ção, em qualquer tempo em que se pretender fa-
zer cumprir o julgado, a teor do que prescreve o
art. 741, I, do CPC. Precedentes.
- Ação rescisória improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, por maioria, julgar improcedente a ação rescisória em
epígrafe, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas cons-
tantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

Recife, 26 de janeiro de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO:

Trata-se de ação rescisória proposta por Reginaldo de Albu-
querque Santos e Marta Lopes de Sá, com base no art. 485, V, do
CPC, objetivando desconstituir sentença prolatada pelo MM. Juiz
Federal da 13ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que, nos
autos da ação cominatória cumulada com perdas e danos ( Proc.
nº 1999.83.14302-5) proposta por Amaro Gustavo da Silva, julgou
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procedente o pedido, determinando o desfazimento dos acrésci-
mos irregulares empreendidos em três apartamentos do Edifício
Verde Valle, situado no Município de Jaboatão dos Guararapes,
restabelecendo-se o aspecto original do referido imóvel.

Nesta ação, alegam os autores que a sentença rescindenda
afrontou o disposto nos arts. 177 e 178 do Código Civil  Brasileiro
de 1916, vigente à época, desde que não observou os prazos pres-
cricionais neles previstos, relativos ao direito de ação.

É que, segundo aduzem, o direito para questionar a obra efe-
tuada prescreveu de duas formas: primeiro pelo decurso do prazo
de cinco anos para a interposição de ação por ofensa ou dano
causados ao direito de propriedade; e segundo pelo decurso do
prazo de dez anos para a interposição de ações relativas a direito
real.

Defendem, ainda, a nulidade da ação ordinária em comento,
por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, uma
vez que o proprietário de um dos imóveis reformados (apto. 104)
não foi chamado a integrar a lide, tendo sido citada em seu lugar a
mera locatária do imóvel.

Assim ocorrendo, entendem que não há como se falar em efi-
cácia da sentença, mas tão-somente de sua nulidade, desde que
não foi observado o disposto no art. 47 do CPC.

Citados os réus, a Caixa Econômica Federal, a Caixa Segura-
dora S/A e o Sr. Amaro Gustavo da Silva, estes contestaram a
ação às fls. 372/375,  432/438 e 381/387, respectivamente.

Em suas contestações, alegam  a CEF e a SASSE, em preli-
minar, que, versando  a presente ação sobre direito real imobiliá-
rio, a teor do art. 10 do CPC,  faz-se necessária a outorga uxória
com relação ao autor Reginaldo de Albuquerque Santos. Reque-
rem, portanto, que seja assinalado prazo razoável para a regulari-
zação da autoria, sob pena de extinção do feito sem apreciação do
seu mérito.

Quanto ao mérito, aduzem que não procede a alegação dos
autores de que houvera ocorrido a prescrição do direito de ação,
uma vez que a matéria discutida naquela ação cominatória não
tratava de direito indisponível. Por esta razão, não poderia ser a
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prescrição decretada de ofício, devendo ter sido suscitada pelos
autores em qualquer fase do processo, mas nunca após o seu
trânsito em julgado.

No tocante ao segundo fundamento para  procedência desta
ação, consubstanciado na ausência de citação de litisconsorte
passivo necessário, alegam que, se no lugar do proprietário foi
citada como litisconsorte passiva necessária uma inquilina, esta
deveria ter nomeado à autoria o proprietário, nos termos do art. 62
do CPC. Se assim não ocorreu, tal fato não dá ensejo à rescisão
do julgado, cabendo ao autor, proprietário do imóvel, cobrar da re-
ferida inquilina eventuais prejuízos, como dispõe o art. 69 do CPC.

Aduzem, por fim, que a presente ação rescisória nada mais é
do que uma tentativa de recorrer da sentença, fazendo-se utiliza-
ção do prazo de dois anos.

Protestando por todos os meios de prova em direito admiti-
dos, pugnam pela improcedência da ação.

A seu turno, o réu Amaro Gustavo da Silva, após tecer longo
arrazoado sobre a irregularidade das construções realizadas no
Ed. Verde Valle, objeto da ação cominatória por ele proposta, cuja
sentença ora se pretende rescindir, alega que o pedido de desfazi-
mento da construção irregular foi feito nos limites do prazo previs-
to em lei, ou seja, a referida ação foi proposta com menos de oito
anos da conclusão dos acréscimos realizados no prédio em ques-
tão.

Defende, ainda, que a ação em comento não versa, tão-so-
mente, sobre direito real, mas também sobre direito pessoal, o
que dilata o prazo prescricional para a sua interposição.

Quanto à alegação de ausência de citação do verdadeiro pro-
prietário de um dos apartamentos em questão, mais precisamen-
te, do apartamento nº 104, diz o réu que, na data da distribuição da
ação, o referido imóvel pertencia a Maria Paula Camilo de Moura
Melo e  Valdemir de Melo Junior, que, inclusive, na condição de
cessionário, houvera liqüidado o contrato de mútuo perante a Cai-
xa Econômica Federal. Assim, segundo alega, o autor Reginaldo
Albuquerque Santos não era o proprietário do mencionado aparta-
mento à época da propositura da ação, e que, provavelmente, o
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tenha adquirido posteriormente, através de “contrato de gaveta”.
Para comprovar as suas alegações, reporta-se ao teor da certidão
do oficial de justiça, lançada no verso do mandado de citação, de
fls. 363 dos autos da ação cominatória.

Pugna, ao final, pela improcedência da presente ação.

Intimados a falar sobre a preliminar suscitada pela CEF e pela
SASSE, referente à ausência de outorga uxória para a interposi-
ção da presente ação, rebatem os autores, afirmando que a preli-
minar não deve ser acolhida, uma vez que o objeto da presente
ação não é relativo a direito real, mas a direito obrigacional, ou
seja, o que se busca nesta ação é a rescisão de uma sentença
que determinou a demolição de uma reforma feita em alguns apar-
tamentos de um edifício. Trata-se, portanto, de uma ação pessoal,
fundada em direito obrigacional, sendo desnecessária, portanto, a
autorização da esposa do autor Reginaldo de Albuquerque San-
tos, para a proposição da presente ação rescisória.

Inexistindo provas a serem produzidas, foram apresentadas
as  razões finais pelos autores e pela CEF, às fls. 450/455 e  456,
respectivamente.

Indo os presentes autos ao Ministério Público Federal, a douta
representante do Parquet Federal, em seu parecer de fls. 459/462,
opina pela improcedência da ação, em razão da inexistência de
violação a literal disposição de lei.

Os autores, através da petição de fls. 463, pedem a juntada de
Alvará de Legalização e Aceite-se da reforma, com acréscimo,
realizada no apartamento nº 304, integrante do Ed. Verde Valle,
emitido pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, em 17 de
junho de 2003.

É o relatório.  Ao meu Revisor.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO (Relator):

Pretende-se, através da presente ação rescisória, desconsti-
tuir sentença, prolatada em ação cominatória,  cuja parte disposi-
tiva é a seguinte:
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“Julgo procedente o presente pedido, conforme os
argumentos acima expendidos, para determinar o
desfazimento dos acréscimos irregulares empreen-
didos no prédio em comento, restabelecendo-se o
seu aspecto original; inclusive no que se refere à
restauração da segurança originalmente oferecida
pela edificação; ficando todas as despesas decor-
rentes desta restauração às expensas dos condô-
minos responsáveis pelas obras irregulares”.

Antes de mais nada e por entender oportuno, ressalto que a
presente ação rescisória foi proposta por apenas um dos três réus
da referida ação cominatória: Sra. Marta Lopes de Sá, proprietária
do aptº 204,  sendo que, com relação ao outro autor desta ação,
Sr. Reginaldo de Albuquerque Santos, a sua legitimidade ad cau-
sam decorre da sua condição de  terceiro juridicamente interessa-
do, em razão de ter adquirido o apto. 104, em 25.10.2000.

Feitos tais esclarecimentos, passo ao exame da matéria.

Como se depreende da parte dispositiva da sentença acima
transcrita, buscou-se,  na referida ação cominatória, a demolição
de construções irregularmente acrescidas às áreas úteis de três
apartamentos em um prédio residencial, no bairro de Piedade, no
Município de Jaboatão dos Guararapes.

Não vejo, pois, como acatar a alegação de que tanto a ação
proposta perante o Juízo de 1º Grau, cuja sentença pretende-se
rescindir, como  a presente ação rescisória estejam fundadas em
direito real sobre imóvel.

 Na verdade, não se discutiu naquela ação, nem se discute
nesta, qualquer um dos direitos reais nominados no art. 674 do
Código Civil Brasileiro de 1916, atualmente previstos no art. 1.225
da nova legislação de regência.

Ultrapassada, portanto, esta questão relativa à natureza da
ação, desarrazoada é a preliminar suscitada pelos réus, sobre  a
necessidade da outorga uxória com relação ao autor Reginaldo de
Albuquerque Santos, ao fundamento de que a presente ação ver-
sa sobre direito real imobiliário. Afasto, pois, essa preliminar.

No tocante à alegação dos autores de que a sentença rescin-
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denda não observou os prazos prescricionais contidos nos arts.
177 e 178 do Código Civil Brasileiro, vigentes à época de sua pro-
lação, entendo que, também, não deva  prosperar.

Segundo defendem os autores, tratando-se de ação relativa a
direito real, o prazo para sua interposição seria de dez anos a con-
tar da data em que houve a alegada violação ao direito de proprie-
dade.

Ora, como já acima foi dito, a ação cominatória proposta pe-
rante o juízo a quo é de natureza obrigacional, de caráter pessoal,
e, desta forma, o prazo prescricional a lhe ser conferido é de vinte
anos, a teor do que estabelece o art. 177 do Código Civil  Brasilei-
ro, vigente à época.

A propósito, reporto-me a acórdão do eg. Superior Tribunal de
Justiça, mencionado pela ilustre Procuradora Regional da Repú-
blica em seu opinativo de fls 459/461, cuja ementa encontra-se
lavrada da seguinte forma:

“PRESCRIÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRI-
GAÇÃO DE FAZER. DESOBSTRUÇÃO DE PAR-
TE COMUM DE CONDOMÍNIO.
I – A ação cominatória fundada em convenção de
condomínio, visando a desobstruir área comum, é
de natureza pessoal e, por isso, prescreve em vinte
anos (Código Civil, art. 177). Prescrição não carac-
terizada, no caso.
II – Recurso especial não conhecido”.
(RESP 216903 – DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ri-
beiro, unânime, julg. em 15.8.00, publ no DJ de 04/
9/00)

No presente caso, a referida ação cominatória foi distribuída
em 14.12.1998, sendo que as obras acrescidas irregularmente ao
prédio remontam ao ano de 1986, consoante informam os pró-
prios autores desta ação, às fls. 08, (item 17). Assim, tendo em
vista que o prazo para propositura da ação é de vinte anos, não há
que se falar em prescrição, visto que só decorreram 12 anos entre
a construção irregular e a propositura da ação em comento.

Por oportuno, registro ainda que os próprios autores desta ação,
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ao replicarem a preliminar suscitada pela CEF sobre necessidade
da outorga uxória para propositura da presente ação, a contrário
senso, defendem que o objeto desta não é relativo a direito real
(fls. 443).

Alegam, ainda, os autores a existência de nulidade na referida
ação cominatória, face a ausência de citação de litisconsorte pas-
sivo necessário, uma vez que, em lugar do proprietário do aparta-
mento 104, Sr. Nivaldo de Souza Leão Siqueira Campos, foi cha-
mada a integrar a lide a Sra. Maria Paula Camilo de Moura , inqui-
lina do referido imóvel.

Com efeito, através da cópia da escritura pública de compra e
venda de fls. 21/22, passada em 25.10.2000, verifica-se que a pro-
priedade do apartamento nº 104 do Ed. Verde Valle foi transmitida
para o Sr. Reginaldo de Albuquerque Santos – um dos autores
desta ação – pelo Sr. Nivaldo de Souza Leão Siqueira Campos,
primeiro proprietário do imóvel,  e não pela Sra. Maria Paula Cami-
lo de Moura, ré na referida ação cominatória.

Acontece, contudo, que também consta dos autos cópia do
“Instrumento Particular de Autorização de Cancelamento de Hipo-
teca e outras avenças “, passado pela Caixa Econômica Federal,
através do qual foi cancelado o ônus hipotecário  que pesava so-
bre o referido apartamento e onde se registra que o contrato de
mútuo celebrado com a referida instituição financeira houvera sido
liquidado pelo Sr.Valdemir de Melo Júnior, que é o marido da Sra.
Maria Paula Camilo de Moura (fls. 404).

Tal fato leva à razoável ilação segundo a qual as pessoas su-
pramencionadas, na realidade, haviam adquirido o multicitado imó-
vel através de um “contrato de gaveta”, celebrado com o primeiro
proprietário, mutuário do Sistema Financeiro de Habitação.

Por outro lado, existe neste processo, às fls. 389, declaração
firmada por um ex-síndico do mencionado edifício, datada de
11.9.2001, segundo a qual o apto. 104 pertencia de fato à Sra. Ma-
ria Paula Camilo de Moura Melo e ao seu esposo Valdemir de Melo
Júnior, que adquiriram o referido imóvel de Nivaldo de Souza Leão
Siqueira Campos.

Por derradeiro, encontra-se, às fls. 363, certidão do oficial de
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justiça, exarada no mandado de citação para cumprimento da obri-
gação de fazer, afirmando haver citado, em 17.05.02, o Sr. Valde-
mir de Melo Júnior e sua esposa, Sra. Maria Paula Camilo de Mou-
ra, ocasião em que ambos declararam haver vendido o referido
apartamento, com os acréscimos objeto da demanda, ao Sr. Re-
ginaldo de Albuquerque Santos, que é um dos autores desta ação
rescisória.

Assim ocorrendo, diante das provas colacionadas aos presen-
tes autos, forçoso é reconhecer que a Sra. Maria Paula Camilo de
Moura e seu marido Valdemir de Melo Júnior, embora, juridicamen-
te, nunca tenham passado a propriedade do referido bem imóvel
para os seus nomes, também não detinham a simples condição
de inquilinos, como alegado pelos ora autores. Na verdade, o que
se denota dos autos é que eram eles os seus donos de fato e
legítimos possuidores, daí porque, quando da propositura da ação
demolitória em comento, em momento algum, insurgiram-se con-
tra o seu chamamento aos autos na condição de réus.

Não vejo, portanto, a existência da nulidade apontada.

Aliás, mesmo que se admitisse a existência de nulidade pro-
cessual,  a possibilidade do manejo de ação rescisória com o fito
de examinar tal questão não é matéria pacífica em nossa jurispru-
dência. Existe entendimento segundo o qual a nulidade suscitada
só deve ser deduzida em embargos à execução, nos termos do
art. 741, I, do CPC.  (V. in Theotônio Negrão, Código de Processo
Civil, 30ª edição, pg. 471, nota 485:6b)

A propósito, leciona o Prof. Humberto Theodoro Júnior, in “A
Coisa Julgada e a Rescindibilidade da Sentença”, publicado na RJ
nº 219 – Jan/96, pág.5, verbis:

“....
Se a sentença foi dada à revelia da parte, por exem-
plo, sem sua citação ou mediante citação nula, pro-
cesso válido inexistiu e, conseqüentemente, coisa
julgada não se formou. Assim, em qualquer tempo
que se pretender fazer cumprir o julgado, lícito será
à parte prejudicada opor a exceção de nulidade da
sentença (art. 741, I. do CPC).
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Daí dizer Pontes de Miranda que a sentença exis-
tente ou é inatacável, ou nula ipso iure, ou rescindí-
vel.
Para fazer cair a relação processual nula e com ela
a sentença nula bastará ao prejudicado manejar os
embargos à execução (se for o caso), ou então al-
guma ação ou medida semelhante à querela de nu-
lidade (op. cit., pp.65-66).
Prevê, outrossim, a lei, em numerus clausus, as hi-
póteses de admissibilidade da ação rescisória de
sentença (CPC, art. 485), marcando parte prazo fatal
para o seu exercício. Por isso, observa ainda o dou-
to Pontes de Miranda que “a ação rescisória é re-
médio jurídico processual extraordinário, razão por
que, se a sentença não existe, ou é nula, cabe ao
Juiz declarar-lhe a inexistência ou decretar-lhe a nu-
lidade em vez de rescindi-la... Se por outro remédio
jurídico processual se pode obter o mesmo resulta-
do, não se há de exercer a pretensão rescisória,
que é contra julgado”. (Op. cit., p.84)

Vale ainda ressaltar, que, nesta ação, há notícia de um recur-
so de apelação,  interposto pelos ora autores, contra a sentença
proferida nos Embargos à Execução nº 2001.83.00.003822-6, dis-
tribuído neste Tribunal sob o nº AC 288.025-PE, cujo relator é o
eminente Desembargador Federal Lázaro Guimarães e onde uma
das questões abordadas pelos apelantes, ora autores, é, justa-
mente, a nulidade do processo da referida ação cominatória, em
virtude da ausência de citação de litisconsorte passivo necessá-
rio.

Vê-se, portanto, que a matéria ora discutida também é objeto
de apreciação na apelação acima mencionada.

Assim ocorrendo, forte nestes fundamentos e não encontran-
do no julgado rescindendo qualquer violação a literal disposição de
lei, julgo improcedente a presente ação rescisória.

É como voto.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 44.201-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Agravante: FAZENDA NACIONAL
Agravada: EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A
Advs./Procs.: DRS. FRANCISCO XAVIER TORRES E OUTROS

(AGDA.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADU-
ANEIRO DE 150 ROLOS DE FILME  FOTOGRÁ-
FICO PARA IMPRESSÃO.  IMUNIDADE ASSEGU-
RADA AO LIVRO, AO JORNAL, AO PERIÓDICO
E AO PAPEL DESTINADO À SUA IMPRESSÃO.
- Amplitude da imunidade assegurada ao livro,
ao jornal, ao periódico e ao papel destinado à
impressão, bem como ao material fotográfico.
- Precedentes do colendo Supremo Tribunal Fe-
deral.
- Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento ao agravo de
instrumento, 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, 15 de fevereiro de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

A Fazenda Nacional agrava de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, contra decisão que deferiu liminar à Empresa
Jornalística O Povo S/A, para que não fossem cobrados o Imposto
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de Importação (I.I.) e o Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), por ocasião do desembaraço aduaneiro de 150 rolos de filme
fotográfico para impressão, da marca Konica, da empresa  ameri-
cana Newstech Company.

Alega a Fazenda Nacional que somente o papel está acober-
tado pela imunidade e desde que se destine à impressão de livros,
jornais e periódicos. Assim, requer o provimento do recurso, tendo
em vista a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Não houve  resposta da parte agravada.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VOTO

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

A Fazenda Nacional impugna decisão que determinou a libe-
ração de material importado, de utilização em confecção de jornal,
referente a 150 rolos de filme fotográfico para impressão. O douto
juiz entendeu que se tratava de mercadoria abrangida pela imuni-
dade tributária prevista no artigo 150, VI, da Constituição Federal.

Mantenho a decisão atacada. A jurisprudência de nossas Cor-
tes é uníssona quanto à imunidade  tributária do material  apreen-
dido pela Alfândega.  Assim,  revela-se  presente a fumaça do  bom
direito na pretensão autoral, a saber:

RE 265025 / SP - SÃO PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. MOREIRA ALVES
Julgamento:  12/06/2001       Órgão Julgador: Primeira Turma
Publicação:  DJ DATA-21-09-01 PP-00054
EMENT VOL-02044-02 PP-00445
EMENTA: ICMS. Tinta para impressão de livros, jornais, revis-
tas e periódicos. Não ocorrência de imunidade tributária.
- Esta Corte já firmou o entendimento (a título exemplificativo,
nos RREE 190.761, 174.476, 203.859, 204.234, 178.863 e
267.690) de que apenas os materiais relacionados com o pa-
pel – assim, papel fotográfico, inclusive para fotocomposição
por laser, filmes fotográficos, sensibilizados, não impressio-
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nados, para imagens monocromáticas e papel para telefoto –
estão abrangidos pela imunidade tributária prevista no artigo
150, VI, d, da Constituição.
- No caso, trata-se de tinta para impressão de livros, jornais,
revistas e periódicos, razão por que o acórdão recorrido, por
ter esse insumo como abrangido pela referida imunidade, e,
portanto, imune ao ICMS, divergiu da jurisprudência desta Corte.
Recurso extraordinário conhecido e provido.
Observação
Votação: Unânime. Resultado: Conhecido e provido. Acórdãos
citados: RE-174476 (RTJ-167/988), RE-178863, RE-190761,
RE-203859, RE-204234, RE-267690. N.PP.:(8). Análise:(MML).
Revisão:(RCO). Inclusão: 16/01/02, (SVF).

RE 325334 AgR / SP - SÃO PAULO
AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO
Julgamento:  19/08/2003      Órgão Julgador: Segunda Turma
Publicação: DJ DATA-19-09-2003 PP-00028 EMENT VOL-
02124-06 PP-01105
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO: IMUNIDADE:
CAPAS DURAS AUTO-ENCADERNÁVEIS IMPORTADAS
PARA A DISTRIBUIÇÃO DA OBRA “ROTEIROS FIAT/FOLHA-
BRASIL”, EFETIVADA PARA INCREMENTO DA VENDA DE
JORNAIS. CF, art. 150, VI, d.
I. - Além do próprio papel de impressão, a imunidade tributária
conferida aos livros, jornais e periódicos somente alcança o
papel fotográfico - filmes não impressionados.
II. - A imunidade tributária do art. 150, VI, d, CF, não abrange as
capas duras auto-encadernáveis utilizadas na distribuição de
obras para o fim de incrementar a venda de jornais.
III. - RE conhecido e provido. Agravo não provido.
Observação
 Votação: unânime. Resultado: desprovido. Acórdãos citados:
RE-116607, RE-174476 (RTJ-167/988), RE-190761, RE-
203267, RE-203859, RE-204234, RE-206774, RE-239961, RE-
375603. N.PP.:(08). Análise:(DMV). Revisão:(FLO/RCO). Inclu-
são: 19/02/04, (MLR). Alteração: 25/02/04, (MLR).
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Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIÃO
Classe: AG - Agravo de Instrumento - 41162
Processo: 200205000037538 UF: PB Órgão Julgador: Tercei-
ra Turma
Data da decisão: 10/04/2003 Documento: TRF500067880
Fonte DJ - Data: 10/06/2003 - Página: 584
Relator(a) Desembargador Federal Paulo Gadelha
Decisão: UNÂNIME
Ementa
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
DE JORNAIS E PERIÓDICOS. MATERIAIS FOTOGRÁFICOS.
ART. 150, VI, “D”, DA CF/88. - OS MATERIAIS RELACIONA-
DOS COM PAPEL (PAPEL FOTOGRÁFICO, PAPEL TELE-
FOTO, FILMES FOTOGRÁFICOS, SENSIBILIZADOS, NÃO
IMPRESSIONADOS) DESTINADOS À IMPRESSÃO DE LI-
VRO, JORNAL OU PERIÓDICOS ESTÃO ABRANGIDOS
PELA IMUNIDADE DO ART. 150, VI, “D”, DA CF/88. -  AGRAVO
PROVIDO.
Data Publicação: 10/06/2003
Referência Legislativa CF-88 Constituição Federal de 1988
ART-150 INC-6 LET-D - - - CPC-73 Código de Processo Civil
LEG-FED LEI-5869 ANO-1973 ART-526

Acórdão
Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIÃO
Classe: AMS - Apelação em Mandado de Segurança - 84585
Processo: 200181000096313 UF: CE Órgão Julgador: Tercei-
ra Turma
Data da decisão: 13/05/2004 Documento: TRF500078708
Fonte DJ - Data: 01/06/2004 - Página: 436 - Nº: 104
Relator(a): Desembargador Federal Hélio Sílvio Ourem Cam-
pos
Decisão: UNÂNIME
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE PRE-
VISTA NO ART. 150, VI, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ESTENDIDA AOS IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO E IPI INCI-
DENTES NA IMPORTAÇÃO DE FILME FOTOGRÁFICO UTI-
LIZADO COMO INSUMO NA PRODUÇÃO DE JORNAIS. POS-
SIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. APLICAÇÃO DA SÚMU-
LA 657 DO EG. STJ.



63

1. Apelação em mandado de segurança (fls. 71/77) interposta
contra sentença do douto Juízo de origem, Dr. JAIRO BAIMA
(fls. 68/70), que denegou a segurança quanto ao pleito de apli-
cação de imunidade tributária na cobrança de Imposto de Im-
portação e IPI incidentes sobre 150 rolos de filme fotográfico
destinados a utilização em jornal, que se encontravam retidos
no aeroporto de Fortaleza-CE.
2. Os Impostos de Importação e IPI que porventura incidiriam
na importação de filmes fotográficos são alcançados pela re-
gra constitucional de imunidade prevista no art. 150, VI, d, da
CF, visto que o citado material destina-se a aplicação em jor-
nal, constituindo-se  insumo para a produção do citado meio
de comunicação, sendo vedada a cobrança destes para a li-
beração da mercadoria importada.
3. O eg. STF, por meio do RE 325334 AgR/São Paulo, Ag. Reg.
no Recurso Extraordinário, que teve como relator o Min. Car-
los Velloso, julgado em 19/08/2003, firmou o entendimento de
que “Além do próprio papel de impressão, a imunidade tributá-
ria conferida aos livros, jornais e periódicos somente alcança
o papel fotográfico - filmes não impressionados”.
4. Aplicação do Enunciado da Súmula nº 657 do Eg. STF que
dispõe “in verbis”: “a imunidade prevista no art. 150, VI, d, da
CF abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à pu-
blicação de jornais e periódicos”.
5. O Eg. TRF/5ª também pactua desse entendimento, confor-
me se verifica no AG - Agravo de Instrumento - 41162 Proces-
so: 200205000037538 UF: PB Órgão Julgador: Terceira -Tur-
ma. Relator: Des. Paulo Gadelha, acrescentado-se que “os
materiais relacionados com papel (papel  fotográfico, papel
telefoto, filmes fotográficos, sensibilizados, não impressiona-
dos) destinados à impressão de livro, jornal ou periódicos es-
tão abrangidos pela imunidade do art. 150, VI, “d” da CF/88".
6. Apelação provida.
Data Publicação 01/06/2004
Referência Legislativa CF-88 Constituição Federal de 1988
ART-150 INC-6 LET-d - - - LEG-FED SUM-657 STJ

Relativamente ao periculum in mora, transcrevo parte do ato
judicial atacado, da lavra do eminente Juiz Federal Dr. José Vidal
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Silva Neto, o qual adoto como razão de decidir :

“Quanto ao  periculum in mora, a se revelar no caso,
mesmo havendo o risco de a concessão da liminar
exaurir o  objeto da lide, seu adiantamento se impõe
face à extrema plausibilidade do direito, ao lado do
reconhecimento do próprio fisco de que está defen-
dendo interpretação  constitucional  totalmente con-
trária à jurisprudência solidificada pelo Supremo Tri-
bunal Federal. Por esse motivo, a atividade econô-
mica da empresa jornalística impetrante não  mere-
ce ser mais prejudicada pela espera de uma sen-
tença final, em se tratando de causa para cuja solu-
ção dúvida nenhuma remanesce.
Ante o exposto, defiro a liminar perseguida”.

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

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 55.024-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA
Agravante: MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB
Agravadas: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP E

UNIÃO
Advs./Procs.: DRS. ANDRE LUIZ BATISTA MONTEIRO E OUTROS

(AGRTE.)

EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCE-
LAMENTO DO PAGAMENTO DE ‘ROYALTIES’
AO MUNICÍPIO. INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES
DE GÁS NATURAL E ‘CITY GATE’.
- Para efeito de pagamento de ‘royalties’, as tu-
bulações e o ‘city gate’ existentes no território
do Município não caracterizam instalações ter-
restres de embarque e desembarque de gás na-
tural, definido no Decreto nº 01/91, que regula-
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menta a Lei nº 7.990/89.
- A compensação financeira pela utilização de ter-
ritório municipal para a instalação de tubulações
de gás natural e de ‘city gate’ pode ser efetuada
por outro meio de retribuição, mas não median-
te o repasse de ‘royalties’.
- Ausência de ilegalidade do ato administrativo
que cancelou o repasse dos ‘royalties’.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo
de instrumento, julgando prejudicado o agravo regimental, nos ter-
mos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente
julgamento.

Recife, 14 de outubro de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA:

O Município de Santa Rita, PB, interpõe agravo de instrumen-
to, com pedido de liminar substitutiva, contra a decisão do MM.
Juiz Federal Substituto da 2ª Vara da Seção Judiciária, PB, que
indeferiu antecipação de tutela, para que seja restabelecido o pa-
gamento de royalty, que lhe vinha sendo creditado até março de
2002, em virtude de haver instalado naquele município tubulação
de gás natural e city gate.

Alega que por vários anos recebeu royalties por operações de
embarque e desembarque de gás natural, no montante de 5% da
produção, na forma das Leis nºs 2.004/53, 7.990/89 e 9.478/97, e
que por meio de ofício fora comunicado pela entidade agravada de
que não mais receberia aludidas verbas.

Sustenta a ausência do devido processo legal no cancelamento
do repasse de royalties e na legalidade do pagamento de tais ver-
bas a título de compensação pela existência, no território do muni-
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cípio, de extensas tubulações de gás natural e city gate, caracteri-
zando operações de embarque e desembarque de gás natural a
justificar o pagamento de royalties, em face do risco de dano que
tais operações podem ocasionar ao meio ambiente e à população
local.

Pedido de efeito suspensivo indeferido – fls. 98/101. Contra
essa decisão foi interposto agravo regimental, no qual foram teci-
dos os mesmos argumentos do agravo de instrumento.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

VOTO

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

Na decisão na qual examinei a concessão de efeito suspensi-
vo ao presente agravo de instrumento foi consignado o seguinte:

“A decisão agravada entendeu que as tubulações e o ‘city
gate’ existentes no território do município agravante não
caracterizam, para efeito de pagamento de royalties, ins-
talações terrestres de embarque e desembarque de gás
natural, definido pelo Decreto nº 01/91, que regulamenta
a Lei nº 7.990/89, da seguinte forma:

‘Art. 17. A compensação financeira devida pela Pe-
tróleo Brasileiro S.A . (Petrobrás) e suas subsidiá-
rias aos Estados, Distrito Federal e Municípios, cor-
respondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor
do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás natural
extraídos de seus respectivos territórios, onde se
fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instala-
ções marítimas ou terrestres de embarque ou de-
sembarque de óleo bruto ou de gás natural, opera-
dos pela Petrobrás, será paga nos seguintes per-
centuais:
(...)

Art. 19. A compensação financeira aos municípios
onde se localizarem instalações marítimas ou ter-
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restres de embarque ou desembarque de óleo bru-
to ou gás natural será devida na forma do disposto
no art. 27, inciso III e § 4º, da Lei nº 2004, de 3 de
outubro de 1953, na redação dada pelo art. 7º da Lei
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, consi-
deram-se como instalações marítimas ou terrestres
de embarque ou desembarque de óleo bruto ou gás
natural as monobóias, os quadros de bóias múlti-
plas, os píeres de atracação, os cais acostáveis e
as estações terrestres coletoras de campos produ-
tores e de transferência de óleo bruto ou gás natural.’

As tubulações para escoamento de gás natural existen-
tes no Município de Santa Rita não podem ser caracteri-
zadas como estações terrestres de embarque ou de-
sembarque de óleo bruto ou gás natural, porque não há
instalação para coleta do gás natural oriundo dos cam-
pos produtores, para posterior transferência às unida-
des de armazenamento e de tratamento do produto.

O city gate, por sua vez, existente também no município
agravante, é estação de medição e controle de pressão,
‘destinada a entregar o gás natural oriundo de uma con-
cessão, de uma unidade de processamento de gás na-
tural, de um sistema de transporte ou de um sistema de
transferência, para a concessionária estadual distribui-
dora de gás canalizado’ (definição obtida no site Gas Net
– o site do Gás Natural – www.gasnte, com. Br)

Portanto, os city gate são instalações que recebem o
gás natural das estações de compressão, para a entre-
ga às companhias estaduais respectivas, e encontram-
se, em tese, fora do processo de embarque e desem-
barque do gás natural, conforme definição acima.

Assim, a compensação financeira pela utilização de ter-
ritório municipal para a instalação de tubulações de gás
natural e de city gate, pode até ser efetuada por outro
meio de retribuição, mas não mediante o repasse de
royalties.
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Quanto à necessidade do devido processo legal, correto
o ato recorrido ao afirmar que não haveria ‘razoabilidade
na anulação judicial de um ato administrativo sob esse
fundamento, sem que o interessado na invalidação te-
nha direito, ao menos potencial, ao que foi materialmen-
te negado pela Administração’”.

Com os mesmos fundamentos, nego provimento ao agravo
de instrumento, julgando prejudicado o agravo regimental.

É como voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 60.761-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO NU-
NES MAIA FILHO

Agravante: EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A - EIT
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Repte.: PROCURADORIA REPRESENTANTE DA ENTI-

DADE
Advs./Procs.: DRS. ROMMEL CARVALHO E OUTROS (AGRTE.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO
DE SEGURANÇA. MUDANÇA DA SEDE DA EM-
PRESA. INEXISTÊNCIA DE DANO À ARRECA-
DAÇÃO E À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. SEN-
TENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. ATRI-
BUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELA-
ÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 12 DA
LEI 1.533/51. ART. 558 DO CPC. ART. 127 DO CTN.
ART. 170, PARÁG. ÚNICO, DA CF/88. POSSIBILI-
DADE.
- A apelação da sentença que concede ou denega
a segurança tem, em regra, efeito apenas
devolutivo (art. 12 da Lei 1.533/51). Contudo, sa-
tisfazendo o caso aos pressupostos do art. 558
do CPC, isto é, quando a execução da sentença
puder gerar lesão grave ou de difícil reparação,
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sendo relevante a fundamentação, há de se atri-
buir também o efeito suspensivo àquele recur-
so.
- A escolha do local da sede da empresa e das
alterações supervenientes é livremente feita pe-
los seus controladores, somente podendo o Fis-
co a ela se opor nos casos em que o novo domi-
cílio efetivamente impossibilite ou dificulte a fis-
calização/arrecadação do tributo (art. 127 do
CTN).
- As atividades econômicas independem de au-
torização dos órgãos públicos, sobretudo quan-
do se encontram com aparência de regularidade
não elidida pelo Fisco.
- Eleito o local da nova sede onde a empresa re-
aliza suas principais atividades econômicas, não
cabe ao Fisco obstar a sua transferência, sob
pena de se instituir uma verdadeira sanção polí-
tica tão criticada nos Tribunais do País.
- Agravo regimental provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimen-
tal na AGTR 60.761-RN, em que são partes as acima menciona-
das, acordam os Desembargadores Federais da Segunda Turma
do TRF da 5a Região, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas cons-
tantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julga-
do.

Recife, 3 de maio de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO NUNES MAIA FI-
LHO - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO NU-
NES MAIA FILHO:

1. Trata-se de agravo regimental em que a parte agravante
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busca tutela recursal liminar desta Turma, no AGTR supra, de modo
que se atribua efeito suspensivo à apelação que interpôs no MS
2004.84.00.0100221-1, da 3ª Vara Federal da SJ/RN, no qual obti-
vera a concessão de tutela mandamental liminar, depois cassada
na sentença final do mandamus.

2. A história deste processo pode ser assim resumida: (a) a
empresa impetrou um MS na SJ/RN, visando à obtenção de am-
paro judicial para relocalizar a sua sede no Estado do Ceará, ob-
tendo a tutela pretendida e, em conseqüência, promovendo todos
os atos pertinentes à relocalização; (b) em face disso, a empresa
implantou a sua sede no Estado do Ceará, onde se acha desen-
volvendo normalmente suas atividades regulares; (c) porém, no
julgamento do referido MS, veio a ordem a ser-lhe denegada; (d)
em vista de tal denegação, interpôs o recurso apelatório, mas o
Juiz de Primeiro Grau recebeu-o somente no efeito devolutivo, de
sorte que restou sem eficácia a liminar mandamental anteriormente
obtida e posta em questão a permanência da sede da empresa no
Estado do Ceará, embora seja plausível, ao que alega, o provi-
mento do recurso apelatório, daí o pedido de efeito suspensivo à
apelação, dando-se à liminar a eficácia perdida, até que seja julga-
da a apelação.

3. É o brevíssimo relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO NUNES MAIA FI-
LHO (Relator):

1. Realmente, a norma legal contida no art. 12 da Lei 1.533/51
prevê que o recurso contra a sentença concessiva ou denegatória
de segurança é provido de efeito apenas devolutivo ; porém, a
exegese desse dispositivo normativo pela jurisprudência dos Tri-
bunais e as lições da doutrina jurídica mais autorizada explanam
que em casos excepcionais é possível atribuir-se à apelação em
mandado de segurança o efeito suspensivo, isso quando a situa-
ção processual recomendar tratamento específico, de feitio mera-
mente acautelatório, para evitar perecimento de direitos subjetivos
ou deixar de impor à parte ônus excessivos, desarrazoados ou
desproporcionais.
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2. Veja-se, por exemplo, esta preciosa e precisa lição do emi-
nente Prof. Sérgio Ferraz:

A liminar tem, conforme já examinado, o fim precí-
puo de assegurar a realização, específica, de uma
garantia constitucional, por isso, ela terá de perdu-
rar por todo o tempo em que seja cogitável a con-
cessão do writ (Mandado de  Segurança - Aspectos
Polêmicos, São Paulo, Malheiros, 1996, p. 150).

3. O Prof. Cássio Scarpinella Bueno também sustenta esse
mesmo ponto de vista ao explicar a atribuição de efeito suspensi-
vo à apelação em mandado de segurança, dizendo o seguinte:

Seria, com efeito, contrário às diretrizes constitucio-
nais do mandado de segurança admitir a imediata
insubsistência da liminar com o sentenciamento
desfavorável ao impetrante para que, depois, quan-
do da apreciação da apelação, pudesse o Tribunal
reformar a sentença, constatar a violação do direito
líquido e certo do impetrante mas ter de julgar preju-
dicado o objeto da impetração, dada a consumação
do dano que o writ pretendia evitar (Mandado de
Segurança, São Paulo, Saraiva, 2004, p. 126).

4. Segundo esse mesmo ilustre processualista, aliás sempre
referido com proveito em tema de mandado de segurança, são
duas as oportunidades em que se pode reconhecer ou outorgar à
apelação contra a sentença denegatória de segurança o efeito sus-
pensivo:

(a) em primeiro lugar, mediante a aplicação do pa-
rág. único do art. 558 do CPC, introduzido pela Lei
9.139/95, que permite ao Relator conferir suspensi-
vidade aos recursos dela desprovidos, arrolados no
art. 520 do CPC, faculdade essa logicamente ex-
tensiva a qualquer recurso apelatório carente de tal
suspensividade, como, aliás, já o reconheceu o co-
lendo STJ, em acórdão da lavra do douto Min. José
Delgado, calcado em precedentes de todas as Tur-
mas dessa Corte Superior (REOMS 19.021-SP, DJU
11.04.05, p. 178); e
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(b) em segundo lugar, mediante pedido de tutela
cautelar, autorizada pelos arts. 5º, XXXV, da Carta
Magna, e 800 do CPC, ao dispor essa norma sub-
constitucional que após a interposição do recurso a
medida cautelar é de ser requerida diretamente ao
Tribunal (op. cit., p. 127).

5. O que é certo é que o STJ consagra o cabimento do pedido
de efeito suspensivo aos recursos que não o têm, podendo tal
efeito ser viabilizado pela via do agravo de instrumento, como o
proclama o douto Min. Peçanha Martins (REsp. 168.505-PR, DJU
18.02.02, p. 283), o que é também acolhido pelo preclaro Min. Cas-
tro Meira (REsp.190.331-SP, DJU 16.08.04, p. 158) e pelo douto
Min. Pádua Ribeiro (ROMS 151-SP), quando presente a possibili-
dade de dano irreparável ou de difícil reparação.

6. No caso em exame, constata-se que o pedido recursal ape-
latório da ora agravante se reveste de forte plausibilidade (fumus
boni iuris), ou seja, os indicadores jurídicos, neste momento, são
no sentido do seu provável provimento, isso porque a Lei das S/A
assegura aos acionistas controladores da empresa a livre escolha
do local da sua sede, como também o faz o vigente Código Civil
(art. 75, IV), incidindo a restrição fiscal do art. 127, parág. 2°,
do CTN, somente quando, e se, o novo domicílio do contribu-
inte impossibilitar ou dificultar a fiscalização ou a arrecada-
ção do tributo.

7. No caso sob julgamento, não há qualquer indicação de que
a mudança da sede da empresa traga algum embaraço fiscal, de
modo que aqui não tem aplicabilidade a referida norma do CTN, e,
além de tudo, não há ações fiscais em curso no domicílio anterior,
e, se as houvesse, nele permanecerão.

8. Com efeito, a nova localização da sede da pessoa jurídica
somente pode ser contrasteada pelo Fisco quando tal localização
lhe trouxer lesões comprovadamente demonstradas , tanto
sendo assim que a jurisprudência dos Tribunais se orienta no sen-
tido de não se alterar o foro das ações em curso quando a pessoa
jurídica executada muda de domicílio, como já explanado, no caso
sub judice, não se vislumbram que lesões seriam essas, eis que
nenhuma prova se faz nesse sentido.
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9. Os comentadores do CTN, como o Prof. Luiz Alberto Gur-
gel, seguem a orientação de reconhecer ao sujeito passivo a liber-
dade de escolher o seu domicílio, ou seja, o lugar onde responderá
pelas suas relações tributárias com o Fisco (CTN Comentado,
São Paulo, RT, 1999, p. 514); na jurisprudência, essa mesma li-
berdade encontrou eco em acórdão desta Corte Regional, da lavra
do ilustre Des. Federal Petrucio Ferreira, afirmativo dessa mesma
diretriz (AMS 53.335-PE, DJU 13.02.98, p. 514).

10. Em síntese, o caso em julgamento realmente contém ele-
mentos que apontam no rumo ou no sentido da viabilidade e do
provimento do recurso de apelação, sendo um desses índices a
própria liminar monocraticamente deferida na ação de segurança,
tudo induzindo a idéia de que efetivamente é de direito e de justiça
manter-se a eficácia daquele provimento planicial, até o julgamento
da apelação, quando então se terá esgotado a instância ordi-
nária da apreciação do direito invocado pela parte e se defi-
nido, nessa mesma instância, se o direito de fixar a sede da
pessoa jurídica industrial ou mercantil realmente pertence –
ou não – aos seus acionistas;  penso, respeitando os pontos de
vista adversos, que essa questão envolve, em certa medida, até
mesmo a liberdade de iniciativa empresarial, pois tal liberdade,
assegurada na Constituição (art. 170, parág. único), alberga o di-
reito dos empreendedores buscarem, licitamente, dentro do mer-
cado, as condições operacionais que mais apropriadamente aten-
dem aos seus interesses.

11. Quanto ao periculum in mora, entendo que também está
presente, pois, neste momento, as atividades empresariais da parte
agravante acham-se no Estado do Ceará, por força da liminar
mandamental que lhe fora deferida, mas o seu domicílio fiscal se
acha aparentemente no Rio Grande do Norte, por efeito da dene-
gação da segurança; ademais, a mudança de sede foi registrada
nas Juntas Comerciais (Registros de Comércio) dos Estados do
Rio Grande do Norte e do Ceará, conforme documentos anexos.

12. Ao meu sentir, a empresa agravante está sofrendo os efei-
tos do que a doutrina jurídica tem denominado de sanção política,
pois a título de facilitar as atividades de fiscalização/arrecadação
de tributos se está impondo, ao arrepio das garantias constitucio-
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nais, um dever positivo não contemplado no sistema jurídico, qual
seja, o de obrigar a empresa a manter sua sede no Estado do Rio
Grande do Norte.

13. Com essa fundamentação, dou provimento ao agravo re-
gimental, conferindo efeito suspensivo ao recurso apelatório da parte
ora agravante, mas deixando explícito que as ações que even-
tualmente estejam em curso no domicílio anterior ali perma-
necerão, sem nenhuma alteração do foro respectivo.

14. Ressalto, finalmente, que a eficácia ultra-ativa daquela li-
minar mandamental monocrática vigorará somente até o julga-
mento da apelação.

15. É como voto, eminentes Pares.

APELAÇÃO CÍVEL N° 183.691-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO

Apelante: VALDIR CHAGAS
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Advs./Procs.: DRS. CAIUS MARCELLUS DE ARAÚJO LACERDA

E OUTRO (APTE.) E FÁBIO ROMERO DE SOUZA
RANGEL E OUTROS (APDA.)

EMENTA: CIVIL. RESPONSABILIDADE. DANO
MORAL E MATERIAL. INCLUSÃO DE NOME E
CPF DE AVALISTA NO CADIN E NO SINAD, DOIS
ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL E DA CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL.
- Inclusão do nome do apelante no CADIN, dois
anos após o ajuizamento da ação de rescisão
contratual e de depósito judicial, que se revelou
ser indevida e causou constrangimentos ao ape-
lante. Ocorrência de dano moral. Ausência de
prova da efetiva existência dos danos materiais
alegados.
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- É defeso ao autor, após o saneamento do pro-
cesso, alterar o pedido ou a causa de pedir
deduzida na lide. Iniciativa de, no recurso, esbo-
çar pedido distinto do contido na petição inicial.
Impossibilidade (art. 264, parágrafo único do
Código de Processo Civil – CPC, em vigor).
- Indenização dos danos morais fixada em con-
sonância com as recomendações da doutrina
mais acatada. Ônus da sucumbência fixados no
voto. Apelação provida, em parte.

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, em parte, à apelação,
nos termos do relatório, voto do Desembargador Relator e notas
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o pre-
sente julgado.

Custas, como de lei.

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

DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO:

Apela-se da sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 3ª
Vara da Seção Judiciária da Paraíba que, nos autos da Ação Ordi-
nária nº 97.0005465-9, julgou improcedente o pedido do autor, que
objetivava ser indenizado por danos morais e materiais, em decor-
rência da inclusão do seu nome, pela Caixa Econômica Federal –
CEF, nos registros restritivos de crédito do Cadastro Informativo
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN e do
Sistema de Inadimplentes - SINAD.
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Alegou o autor que figurou como avalista da firma Construtora
Estrela Ltda. em duas operações realizadas com a CEF, sendo a
primeira alusiva ao Crédito Especial Empresarial – contrato nº
606.52.45 -, e a segunda concernente ao CEF-GIRO – contrato nº
701.04.72.

Afirmou que a Construtora Estrela Limitada aforou uma ação
ordinária de rescisão de contrato para a liberação de verbas desti-
nadas à construção de unidades habitacionais (Ação Ordinária
nº 94.5252-9, atualmente tramitando neste Tribunal, AC 347826-
PB, tendo por Relator o eminente Desembargador Ridalvo
Costa).

O objetivo dessa ação era o do recebimento dos créditos
inadimplidos pela CEF, pelo que se requereu a efetivação dos de-
pósitos referentes às últimas parcelas de duas outras obrigações
que tinha com a ré, de sua responsabilidade, com o intuito de se
proceder a uma compensação de haveres, fundada no art. 1.009
do Código Civil de 1916, então vigente.

Informou o autor que o pedido para a realização dos depósitos
foi deferido, sendo os valores depositados na própria CEF, ficando
vinculados ao aludido processo, para serem ao final compensa-
dos com os débitos de responsabilidade da empresa requerente,
quando da prolação da sentença de mérito.

Aduziu, ainda, que o objetivo da realização dos depósitos era
o de desconstituir uma eventual mora, evitando a cobrança judicial
dos débitos. Com tais cautelas, visava-se a proteger os nomes da
empresa e do autor.

Apesar disso, obteve a informação da CEF de que não mais
poderia contrair empréstimo junto à mesma, renovar o cheque
especial, receber talonário ou retirar extratos, em face de que o
seu nome fora incluído no CADIN e no SINAD, por ter sido consta-
tada a ausência de pagamento daquelas obrigações (cujos valo-
res estavam depositados à ordem do Juízo).

Ao ver do autor, a CEF não poderia, enquanto o valor dos débi-
tos estivessem depositados e sub judice, incluir o seu nome na-
queles registros restritivos de crédito, uma vez que havia garantia
idônea e suficiente que assegurava o recebimento daquelas quan-
tias.
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Por fim, aduziu que a situação em que foi colocado vem lhe
causando prejuízos de natureza moral e patrimonial, vindo a sofrer
privações, pelos fatos de estar impossibilitado de movimentar a
sua própria conta-corrente, pela não liberação de talonários de
cheques e por não poder dispor dos valores que lhe pertencem,
que ficam retidos indevidamente.

A CEF contestou, alegando que a inadimplência da Construto-
ra Estrela, em relação aos empréstimos de mútuo a ela concedi-
dos, perdurou e, por ser o autor o avalista daquelas operações de
crédito, a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédi-
to foi necessária.

Sustentou, ainda, que não tomou conhecimento da realização
do(s) depósito(s) em comento, por não haver sido citada no mo-
mento em que aquele(s) foi(ram) efetuado(s). Aduz, também, que
o depósito realizado pela Construtora Estrela nos autos da Ação
Ordinária nº 94.5252-9 não teria, por si só, o condão  de descons-
tituir a obrigação de pagar assumida pelo autor, uma vez que, na-
quela ação, não cabia qualquer discussão acerca da natureza da
dívida, cujo depósito foi efetuado com a utilização de um procedi-
mento atípico.

Na audiência de conciliação, não houve acordo entre as par-
tes.

Na sentença, o douto magistrado a quo não vislumbrou que as
inscrições do autor no CADIN e no SINAD fossem capazes de
ocasionar prejuízos de ordem moral e material, pelo que julgou
improcedentes os pedidos.

Na apelação, insiste o autor na tese de ter sofrido, efetivamen-
te, danos de natureza material e moral, ambos oriundos do mes-
mo fato, isto é, da conduta ilícita e arbitrária da apelada, que inseriu
indevidamente o seu nome no CADIN e no SINAD, impedindo-o de
realizar transações financeiras com entidades da Administração
Pública, inclusive com a própria CEF. Pede a reforma da sentença
e que a apelada seja condenada ao pagamento da indenização
originariamente postulada.

Todavia, diferentemente do que fora postulado na inicial, onde
se requerera que a indenização devida (referente aos danos mate-
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rial e moral) fosse livremente arbitrada pelo juiz, reformulou-se a
pretensão, no recurso, passando-se a pedir que o valor do dano
moral fosse arbitrado pelo juiz e que o valor referente ao dano
material fosse definido somente na fase da liquidação da senten-
ça, quando, segundo o apelante, será o momento em que será
possível quantificar os prejuízos materiais efetivamente sofridos.

Contra-razões ofertadas pela CEF, com louvores à sentença.
Os autos foram a mim redistribuídos, em razão da aposentadoria
do Desembargador Nereu Santos.

É o relatório.

VOTO

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

Data vênia, penso que a douta decisão recorrida merece re-
paros.

O deslinde da controvérsia reside em saber se a iniciativa da
CEF, que incluiu o apelante no CADIN e no SINAD, revestiu-se de
ilegalidade, e se, em face disso, o apelante teria suportado danos
morais e materiais.

O autor figurou como avalista da firma Construtora Estrela
Ltda., em duas operações realizadas com a CEF, sendo a primeira
alusiva ao Crédito Especial Empresarial – contrato nº 606.52.45 -,
e a segunda concernente ao CEF-GIRO – contrato nº 701.04.72.

Com o objetivo de receber créditos não liberados pela CEF, a
Construtora Estrela Ltda. ajuizou uma ação ordinária de rescisão
do contrato que havia firmado com aquele agente financeiro, cujo
objeto era o de liberação de verbas destinadas à construção de
unidades habitacionais.

No curso daquela ação, foi requerida a efetivação dos depósi-
tos referentes às últimas parcelas de duas outras obrigações que
assumira com a ré (contratos nº 606.52.45 e nº 701.04.72), com o
intuito de proceder a uma compensação de haveres, na forma re-
ferida no art. 1.009 do Código Civil de 1916, então vigente. O
vencimento daquelas prestações ocorrera em 03/05/94 (fls. 32 e
59).
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A MM. Juíza Federal Substituta da 2ª Vara da Justiça Federal
da Paraíba deferiu o pedido da Construtora Estrela, que realizou o
depósito judicial em 05/05/94 (fls. 27).

Penso que, em face do depósito judicial haver sido efetuado e
na pendência da lide, tornou-se inexigível a dívida relacionada àque-
les contratos, tal como dispõe o art. 582, parágrafo único, do Códi-
go de Processo Civil - CPC.

Por outro lado, penso que a CEF não poderia ter deflagrado a
iniciativa de fazer incluir o nome da Construtora Estrela e do ape-
lante , no CADIN e no SINAD.

O Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos
e Entidades Federais – CADIN – foi uma iniciativa adotada pela
administração tributária federal, para a recuperação de créditos,
sendo utilizado como mecanismo indutor de pagamentos, em face
das restrições que dele decorrem para os devedores de órgãos e
entidades do setor público federal.

Criado pelo Decreto nº 1.006, de 9 de dezembro de 1993, o
CADIN foi declarado inconstitucional por decisão do Supremo Tri-
bunal Federal - STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIn
nº 1.178.

No entanto, o CADIN ressurgiu, através da edição da Medida
Provisória nº 1.110, de 30 de agosto de 1995, reeditada várias ve-
zes, até a sua conversão na Lei nº 10.522, de 19.7.02

A inclusão do nome do apelante no CADIN se deu pelos idos
de maio de 1996  (fls. 30), na vigência da Medida Provisória nº 1.442,
de 10/5/96.

Em 28/5/96, a CEF oficiou ao apelante, rogando “urgência”,
para que o mesmo adotasse, no prazo de 5 (cinco) dias, as provi-
dências cabíveis com vistas à regularização da sua situação, em
face de figurar como avalista da Construtora Estrela Ltda.

O apelante requereu informações acerca dos motivos que
ensejaram a inclusão do seu nome naqueles cadastros restritivos
de crédito e, em resposta, a CEF assim se manifestou (fls. 31):

“Em resposta à solicitação acima informamos a res-
trição apresentada nas últimas pesquisas de cadas-
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tro trata-se dos contratos de nº 606.52.45 e 701.04.72,
Crédito Especial Empresarial e CEF GIRO cujo to-
mador foi a empresa Const Estrela, constando sua
pessoa física como garantidor” (sic).

Como se pode observar, o depósito em juízo, efetuado pela
Construtora Estrela Ltda., de quem o apelante era o garantidor,
referente àqueles contratos em face dos quais estava a CEF, ago-
ra, a exigir do apelante, datava de pelos menos 2 (dois) anos, dado
que ocorrera (o depósito) em 05/05/94; vale dizer, a situação já
havia sido regularizada há muito tempo.

Tenho para mim, portanto, que a inclusão do nome do ape-
lante no CADIN e no SINAP foi indevida.

Está pacificada a jurisprudência de que a manutenção indevi-
da de pessoa física ou jurídica em cadastro restritivo de crédito
constitui ilegalidade que por si só gera direito à indenização por
dano moral, sem a necessidade de prova objetiva do constrangi-
mento ou do abalo à honra e à reputação.

E o que estou aqui a defender não destoa do entendimento
dos julgados deste Tribunal. A propósito, confira-se os seguintes
julgados:

“RESPONSABILIDADE POR DANO MORAL. MU-
TUÁRIO. SFH. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRA-
TO IMOBILIÁRIO. INCLUSÃO DO NOME DO MU-
TUÁRIO NO SERASA, CADIN E SPC ENQUANTO
PENDENTE AÇÃO REVISIONAL. PRESUNÇÃO DO
DANO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO.
- A manutenção indevida do nome do devedor no
SERASA, CADIN e SPC constitui ilegalidade que por
si só gera direito à indenização por dano moral, sem
a necessidade de prova objetiva do constrangimen-
to ou do abalo à honra e à reputação. Precedentes
do STJ - RESP nº 233.076, 4ª Turma, julg.
16.11.1999, publ. 28.02.2000, Rel. Min. Sálvio de Fi-
gueiredo Teixeira e RESP nº 296.555, julg.
12.03.2002, publ. 20.05.2002, Rel. Min. Aldir Passa-
rinho Júnior.
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- O dano moral, de natureza extrapatrimonial, se
caracteriza, também, pela agressão à auto-estima
e a valores subjetivos, independentemente da reper-
cussão negativa do fato perante o meio social do
indivíduo.
- Indenização que deve ser fixada moderadamente”.
(AC 208149/SE, Relator Desembargador Federal
Ridalvo Costa, Terceira Turma, julgado em 10/4/
2003, publicado no DJ em 29/05/2003 - Página: 540).

“CIVIL. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. IN-
CLUSÃO DE CPF NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. MUTUÁRIO. SFH. AJUIZAMENTO DE
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
1. A inclusão do nome da demandante no CADIN,
quando a mesma vinha depositando em juízo as
prestações do financiamento, no valor que entendia
devido, mostrou-se irregular, causando constrangi-
mentos que levam à caracterização do dano moral.
2. Considerando-se que a autora exerce a profissão
de bancária, fato esse que certamente exacerba as
conseqüências do ato impugnado, a finalidade sa-
tisfativa e punitiva do dano moral é plenamente rea-
lizada com a condenação da ré ao pagamento de
10 (dez) vezes o valor dos depósitos, pena do aco-
lhimento da expressão quantitativa do pedido impli-
car enriquecimento sem causa.
3. Apelação parcialmente provida. (AC 275113/SE,
Relator Desembargador Federal Edílson Nobre,
Quarta Turma, julgado em 07/05/2002 e publicado
no DJ em 04/07/02, página 381)

No caso concreto, patentes se tornaram as lesões de cunho
moral suportadas pelo apelante, que teve o seu nome indevida-
mente incluído em cadastros restritivos de créditos.

Por sinal, a alegada lesão ao patrimônio moral do apelante
restou comprovada, também, através dos depoimentos testemu-
nhais, não contraditados (fls. 100/103). Nesses depoimentos ficou
evidenciado o constrangimento pelo que passou o apelante em
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face de não poder, sequer, retirar um simples talonário de che-
ques, tudo por conta da inclusão do respectivo nome no CADIN.

Erigida ao patamar da dignidade constitucional (art. 5º, incisos
X, V, LXXV, CF/88), a reparação do dano moral, contrapondo-se ao
que ocorre com as situações em que há dano puramente material,
não torna possível o retorno ao status quo ante preexistente à ocor-
rência da própria lesão.

É por isso que se tenta compensar o infortúnio com que a
vítima se viu a braços, com a fixação de uma indenização (geral-
mente em pecúnia), de natureza nitidamente compensatória, que
podendo consistir, inclusive, no só reconhecimento judicial da exis-
tência do dano moral.

A praxe da reparação em pecuniária, consoante observa com
propriedade Maria Helena Diniz, reflete o entendimento predomi-
nante na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que, a repara-
ção em dinheiro, viria neutralizar os sentimentos negativos de
mágoa, dor, tristeza, angústia, pela superveniência de sensações
positivas de alegria, satisfação, pois possibilitaria ao ofendido al-
gum prazer que, em certa medida, poderia atenuar o seu sofri-
mento.

Para determinar a expressão pecuniária do dano moral, o juiz
deve prestigiar o bom senso e a razoabilidade, de sorte que nem
haja a fixação de uma quantia exagerada, que se converta em fon-
te de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra,
nem tampouco a adoção de uma soma inexpressiva, que não pos-
sibilite ao ofendido experimentar algum conforto que, em certa
medida, poderia atenuar o seu sofrimento.

Não houve a produção de prova no tocante à ocorrência dos
alegados danos materiais. Por isso, deles não se há de cuidar, à
conta de que, em relação a esse aspecto do pedido, e diante do
que nos autos se contém, tudo ficou apenas no plano das alega-
ções.

Quanto ao dano moral, o ora apelante deixou ao alvedrio do
julgador estabelecer o quantum indenizatório, tal como referido nas
disposições do art. 1.553 do Código Civil de 1916.

A tentativa de redefinição dos limites objetivos da lide, esboça-
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da nas razões da apelação , não convalesce, posto que se põe
de testilhas com o preceituado no art. 264, parágrafo único, do
CPC, que me permito transcrever, in verbis, com o só fim de faci-
litar o acompanhamento do raciocínio que se está a desenvolver:

“Art. 264 - Feita a citação, é defeso ao autor modifi-
car o pedido ou a causa de pedir, sem o consenti-
mento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo
as substituições permitidas por lei. (Alterado pela
L-005.925-1973)
Parágrafo único - A alteração do pedido ou da causa
de pedir em nenhuma hipótese será permitida após
o saneamento do processo”.

Atenho-me, pois, ao pedido inicial do apelante e passo a fixar o
valor da indenização referente aos danos morais sofridos pelo au-
tor.

O valor do depósito efetuado pela Construtora Estrela, em 5
de maio de 1994 , totalizou Cr$ 19.992.799,34 (dezenove milhões,
novecentos e noventa e dois mil, setecentos e noventa e nove cru-
zeiros reais e trinta e quatro centavos).

O cruzeiro real (CR$) esteve em vigor de 1º/08/93 a 30/6/1994;
e a equivalência se expressa assim: R$=CR$/(1000*2,75); não
será difícil consultar o saldo existente na conta de depósito judicial
com correção monetária de cuja existência os autos dão notícia,
para que se saiba ao certo qual o valor atual em depósito.

Falo assim porque, segundo penso, essa cifra parece que se
encontra, ainda, à ordem do Juízo, posto que, embora a CEF te-
nha requerido em 6 de agosto de 1997 (fls. 86) o levantamento
dela, não há nos autos notícia de que tenha havido a expedição de
alvará para tal fim.

Se o pedido de indenização por danos morais estivesse a ser
formulado pela Construtora Estrela1 , o saldo atualizado dos depó-

1 Em que pese o aceso debate doutrinário, com argumentos que bem
podem contentar a muitos (para não dizer a quase todos), não se pode perder
de vista o enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que
preconiza: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
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sitos talvez pudesse servir de base para a fixação da indenização
devida por conta do que quer que fosse considerado detrimentoso
ao “bom nome” ou à “boa reputação” da empresa. Mas não é o
caso.

É o “garantidor” (o ora apelante) que está a postular o ressar-
cimento dos danos derivados do fato da inscrição do seu respec-
tivo nome nos cadastros já identificados no relatório e, à conta
dessa particularidade, penso que as cifras que foram referidas em
outros tópicos deste voto não devem servir de referencial para o
fim colimado.

Não costuma ser fácil fixar-se uma cifra a título de indeniza-
ção, em situações como a de que se cuida.

Atenta a essa dificuldade, a doutrina tem procurado fixar al-
guns pontos que auxiliem o julgador a, de forma objetiva, tanto quan-
to possível, se desincumbir de tal mister.

Há consenso em que o valor da indenização: a) não deve con-
correr para o enriquecimento sem causa daquele em favor do qual
for fixada; b) há de tomar em conta a situação patrimonial daquele
que deva indenizar; c) deve proporcionar alguma satisfação (ale-
gria) ao favorecido em contraposição à dor suportada; d) deve
aprestar-se para produzir um certo efeito didático (em tese, a con-
denação da ré ao pagamento de uma certa soma em pecúnia pode
contribuir para que os prepostos da Caixa, em situações assim,
sejam mais cautelosos na deflagração de medidas como a que
está a ser objeto de exame nestes autos.

Assim e sem perder de vistas as considerações entretecidas
no tópico antecedente, penso ser razoável condenar-se a CEF, tal
como faço, a pagar ao ora apelante o valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) como indenização dos danos morais por ele suporta-
dos, cifra que deverá ser monetariamente atualizada até a data do
efetivo pagamento.

A CEF pagará, também, honorários advocatícios de sucum-
bência equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da condena-
ção (CPC, § 3º do art. 20) e ressarcirá as custas acaso antecipa-
das pela parte vitoriosa, tudo monetariamente corrigido, nos ter-
mos da Lei 6.899, de 1981.
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Isto posto, dou provimento, em parte, à apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 269.864-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelados: ANTÔNIO MANOEL DOMINGOS DA SILVA E OU-

TROS
Advs./Procs.: DRS. GILBERTO QUINTINO DE SANTANA E OU-

TROS (APTE.) E MARIA LÚCIA SOARES DE ALBU-
QUERQUE E OUTRO (APDOS.)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO DE FUN-
DO DE DIREITO. DECADÊNCIA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA E CITRA PETITA COM RELAÇÃO
A ALGUNS DOS PEDIDOS. APLICAÇÃO DO ART.
515, § 3º, DO CPC. SENTENÇA ULTRA PETITA .
ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AOS TERMOS
DO PEDIDO. RETIFICAÇÃO DE RMI. CORREÇÃO
MONETÁRIA DOS 24 PRIMEIROS SALÁRIOS -DE-
CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DA OTN/ORTN.
REVISÃO DE BENEFÍCIOS. SÚMULA Nº 260 DO
EX-TFR. ART. 58 DO ADCT. LEI Nº 8.213/91 E
ALTERAÇÕES SUBSEQÜENTES. REAJUSTE
DE 147,06%. URP/FEV/89. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 111-STJ.
- A prescrição dos benefícios previdenciários de
trato sucessivo não atinge o fundo de direito, mas
apenas as parcelas devidas e não requeridas no
qüinqüênio legal anterior ao ajuizamento da ação.
- A nova redação dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.98,
ao art. 103 da Lei nº 8.213/91, não se aplica a situa-
ções constituídas anteriormente a sua vigência
em face do princípio da irretroatividade da lei no
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tempo. Não há que se falar em decadência de
direito, com fulcro na nova redação do referido
dispositivo legal, para as demandas judiciais ajui-
zadas até a edição da mesma.
- O julgamento extra petita e citra petita , a teor
do art. 460 do CPC, eiva de nulidade a sentença,
podendo, inclusive, ser conhecido de ofício. A
orientação jurisprudencial e doutrinária, contu-
do, vem se firmando no sentido de que o julga-
mento direto pelo Tribunal, desde que a causa
se encontre pronta para enfrentamento do méri-
to, não infringiria o princípio do duplo grau,
relativizado que fora pela introdução, no digesto
processual, do art. 515, § 3º, do CPC, frente aos
princípios da celeridade e economia proces-
suais.
- Não obstante os termos do art. 460 do CPC, a
jurisprudência se firmou, em observância aos
princípios da economia e da celeridade proces-
sual, não anular a sentença ultra petita , mas re-
duzir o provimento judicial aos termos do pedi-
do. No caso dos autos, exclui-se do decisum a
condenação à inclusão do índice de 42,72%, não
postulado na exordial, sobre o reajuste dos be-
nefícios.
- Corrige-se os 24 primeiros dos 36 salários-de-
contribuição utilizados para o cálculo da RMI do
benefício, cuja concessão se deu antes da pro-
mulgação da CF/88, a variação da OTN/ORTN,
com fulcro na Lei nº 6.423/77. Precedentes do e.
STJ e deste colendo TRF.
- A Súmula nº 260 do ex-TFR fora editada com o
fito de corrigir a defasagem dos valores dos be-
nefícios, em decorrência de critérios ilegais em-
pregados pela própria autarquia previdenciária,
os quais constituíam fatores de redução dos
proventos e sua aplicabilidade só se deu sobre
os benefícios anteriores à CF/88, até abril/89.
- O legislador constituinte, a teor do art. 58 do
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ADCT, assegurou o restabelecimento do poder
aquisitivo dos benefícios de prestação continua-
da, mantidos na data da promulgação da Consti-
tuição, expresso em número de salários mínimos
que tinham na data de sua concessão. Este cri-
tério de revisão prevaleceu apenas durante o
período de abril de 1989 até dezembro de 1991, a
partir de quando se deu a regulamentação do
plano de custeio e benefícios da Previdência
Social.
- A partir de janeiro de 1992, os benefícios pre-
videnciários sujeitaram-se aos critérios de rea-
justes contidos na Lei nº 8.213/91, que instituiu o
INPC como índice oficial de reajuste e, posteri-
ormente, aos índices determinados pela legisla-
ção que se seguiu, a exemplo da Lei nº 8.542/92,
que substituiu o INPC pelo IRSM.
- É devida a diferença de 147,06% sobre o reajuste
dos benefícios previdenciários vigentes em se-
tembro de 1991. Súmula nº 11 deste e. T ribunal.
- Inexiste o direito à inclusão do índice de 26,05%
relativo à URP de fevereiro de 1989 nos reajus-
tes dos benefícios previdenciários. Precedentes
dos colendos STF e STJ.
- Honorários advocatícios fixados à razão de 10%
sobre o valor da condenação, observados os ter-
mos da Súmula nº 111-STJ.
- Preliminares rejeitadas.
- Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente
providas.

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, rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial,
nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos
autos, que integram o presente julgado.
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Recife, 24 de fevereiro de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA:

Trata-se de remessa oficial e de apelação cível interposta con-
tra a sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido for-
mulado pelos autores, condenou o INSS a retificar a RMI dos be-
nefícios, corrigindo os 24 salários-de-contribuição anteriores aos
doze últimos, de acordo com a variação da ORTN/OTN; a revisar
os benefícios de acordo com a Súmula nº 260 do ex-TFR; com o
art. 58 do ADCT, a partir do sétimo mês após a promulgação da
CF/88 até a implantação do Plano de Benefícios da Previdência
Social e em conformidade com o inciso II do art. 41 da Lei nº 8.213/
91, a partir de então. Determinou, ainda, o pagamento da diferença
resultante da aplicação incorreta da correção monetária sobre o
parcelamento do reajuste de 147,06%; a aplicação do índice de
42,72%, abatendo-se o percentual já aplicado no período e o paga-
mento da gratificação natalina relativa ao exercício de 89, naquilo
em que ainda não tiver sido paga, tudo com ressalva à prescrição
qüinqüenal. Condenou-o, também, ao pagamento das diferenças
daí decorrentes, corrigidas monetariamente com base na Lei nº
6.899/81 e com juros moratórios à razão de 0,5% ao mês, a contar
da citação, bem como aos honorários advocatícios, calculados em
10% sobre o valor da condenação.

 O INSS, ora apelante, insurge-se contra o decisum, suscitan-
do a preliminar de prescrição de fundo de direito ou a decadência,
nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/91, em sua redação atual, e
o julgamento extra petita com relação à aplicação dos percentuais
de 147,06% e de 42,72%. No mérito, insiste no fato de ser indevida
correção monetária de acordo com a OTN, porquanto a aplicação
de tal critério só foi previsto para as obrigações pecuniárias, a teor
do art. 1º da Lei nº 6.423/77.

Nas contra-razões, os autores pugnam pelo improvimento do
recurso.
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Relatei.

VOTO-PRELIMINAR

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA (Relator):

DECADÊNCIA

Suscita o apelante a referida preliminar, com fulcro na nova
redação do art. 103 da Lei nº 8.213/91, que estabelece o prazo de
dez anos para a decadência de todo e qualquer direito ou ação do
segurado ou beneficiário objetivando a revisão do ato de conces-
são do benefício.

Verifica-se, entretanto, que, à data do ajuizamento da ação,
ainda não estava em vigor a redação do texto legal utilizado por
fundamento da alegação do apelante, justificando-se, assim, a sua
inaplicabilidade ao caso em respeito ao princípio da irretroativida-
de da lei no tempo.

Rejeito, pois, a preliminar.

PRESCRIÇÃO

Suscita o INSS a prescrição do fundo de direito da pretensão
da parte postulante com fundamento no referido dispositivo legal,
porquanto os benefícios cujas rendas mensais almejam ver retifi-
cadas e reajustadas foram concedidos entre 08/76 e 08/88, tendo
sido a presente demanda ajuizada em setembro/96.

Não assiste razão ao apelante.

Em matéria de direito previdenciário, não se há de falar em
prescrição de fundo de direito. Os benefícios previdenciários têm
natureza alimentar e são, na sua maioria, de trato sucessivo, de
modo que o direito a seu pagamento não se esgota numa única
prestação, mas renova-se mês a mês. Por esta razão a prescri-
ção se dá apenas com relação às parcelas devidas e não requeri-
das no qüinqüênio legal anterior ao ajuizamento da ação, na forma
como determinou o ilustre Magistrado a quo.

Na hipótese dos autos, em sendo deferida a retificação da RMI
dos benefícios, esta alteração repercutirá nos valores sobre os
quais virão a incidir os reajustes futuros, daí que a prescrição atin-
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girá apenas as parcelas vencidas e não vindicadas no qüinqüênio
legal anterior ao ajuizamento da ação.

Rejeito, pois, a preliminar.

Assim voto.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA (Relator):

A matéria objeto do recurso diz respeito aos critérios adotados
para correção monetária dos salários-de-contribuição utilizados no
cálculo da RMI do benefício da parte autora e dos reajustes que
lhes foram aplicados.

A jurisprudência do e. STJ e deste colendo Tribunal tem se
pacificado, dispensando, assim, maiores delongas sobre o tema,
no sentido de reconhecer o direito do segurado, cujo benefício foi
concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988,
a ter calculada a renda mensal inicial de seu benefício com base
na média dos 24 primeiros salários-de-contribuição, anteriores aos
12 últimos utilizados para o referido cálculo, atualizados de acordo
com a variação da OTN/ORTN, conforme prevê a Lei nº 6.423/77
(RESP 211.253-SC, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 15.05.2000; RESP
253.823-SP, Rel. Jorge Scartezzini, DJ 19.02.2001; AC 314.728-
PB, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, DJ
26.11.2003).

Obtida a RMI do benefício segundo este critério, há de se ob-
servar os índices da política salarial determinada pelo governo para
revisá-los, consoante entendimento jurisprudencial consolidado
através da Súmula nº 260 do ex-TFR. Esta súmula, inclusive, foi
elaborada com o fito de corrigir a defasagem crescente por que
vinham passando os benefícios de prestação continuada, devido à
utilização de critérios ilegais de proporcionalidade empregados pela
Previdência Social nos reajustes periódicos, mesmo após a edi-
ção do DL 2171/84.

Diversas portarias expedidas pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social, a exemplo das de números 1.897/84, 3.504/85,
3.599/85, 3.720/86, 3.758/86, demonstram que não foi efetivamente
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respeitada a determinação do Decreto-lei nº 2.171, de 13.11.84, no
tocante à revisão de benefícios, persistindo a prática ilegal de se
utilizar fatores de redução nos reajustes dos valores dos benefícios
previdenciários de prestação continuada. Donde não superada, no
caso, a Súmula nº 260 do antigo TFR, para os benefícios outorga-
dos antes de 05.10.88, cujo teor é o seguinte:

“No primeiro reajuste do benefício previdenciário
deve-se aplicar o índice integral do aumento verifi-
cado, independentemente do mês de concessão,
considerado, nos reajustes subseqüentes, o salário
mínimo então atualizado”.

Há, ainda, de se atentar para o fato de que inexiste autoriza-
ção legal para vincular o aumento dos benefícios previdenciários
aos índices de elevação do salário mínimo. Trata-se de uma inter-
pretação equivocada da aludida súmula.

O índice integral do aumento verificado a que se refere o enun-
ciado sumular mostra-se o da política salarial. A referência ao sa-
lário mínimo devidamente atualizado para os reajustes subseqüen-
tes faz-se apenas para efeito de enquadramento do benefício nas
diversas faixas salariais.

Quando, porém, da elaboração da Constituição Federal de
1988, o legislador constituinte, no art. 58 do ADCT da CF/88, esta-
beleceu, para os benefícios de prestação continuada, mantidos
pela Previdência na data da promulgação da Carta Magna, uma
revisão que restabelecesse o poder aquisitivo expresso em núme-
ro de salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, a
partir de abril/89, porquanto até esta data os benefícios deveriam
ser reajustados de acordo com a sistemática contida na multicita-
da súmula.

A referida equivalência do valor dos benefícios em número de
salários mínimos da data da concessão, todavia, só prevaleceu
até a implantação dos Planos de Custeio e de Benefícios da Previ-
dência Social, ocorrida quando de sua regulamentação em dezem-
bro de 1991, conforme se firmou a jurisprudência majoritária deste
e. TRF (AC 148.993-RN, Rel. Des. Fed. Araken Mariz, DJ
18.04.2000; AC187.402-PE, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto Gurgel de
Faria, DJ 17.10.2001; AC 216.536-RN, Rel. Des. Fed. Castro Mei-
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ra, DJ 07.03.2002, AC 316.813-PB, Rel. Des. Fed. Paulo Gadelha,
DJ 07.10.2003).

A contar de janeiro de 1992, os benefícios submeteram-se,
indistintamente, ao disciplinamento dos reajustes estabelecido pelo
art. 41 da Lei nº 8.213/91 e pelas legislações supervenientes, que
substituíram o INPC por outros índices de reajuste, a exemplo do
IRSM, e não mais previram a equiparação dos benefícios previ-
denciários ao salário mínimo. Vale ressaltar, inclusive, que essa
equiparação além do prazo de vigência do art. 58 do ADCT viola o
art. 7º, VI, da CF/88.

Compulsando os autos, verifica-se que o próprio INSS, na con-
testação, admitiu não ter aplicado a variação da OTN/ORTN para
a atualização monetária dos 24 primeiros salários-de-contribuição
utilizados no cálculo da RMI dos benefícios dos autores. Assim,
justifica-se o reconhecimento do pleito formulado no sentido de
determinar a retificação da RMI dos benefícios nos termos postu-
lados.

A mencionada retificação, entretanto, repercutirá nos demais
reajustes dos benefícios, porquanto, no período compreendido entre
a data da concessão até abril de 1989, quando deverá ser aplicada
a integralidade dos índices da política salarial, a teor da Súmula nº
260 do ex-TFR e, no período de vigência do art. 58 do ADCT(maio/
89 até dezembro/91), os valores sobre os quais deverão incidir os
referidos critérios de revisão estarão alterados em face do novo
valor da RMI dos benefícios.

Por outro lado, é devido o pagamento integral da gratificação
natalina no exercício de 1989, nos termos do § 6º do art. 201 da
CF/88, em face da auto-aplicabilidade de seu conteúdo, já ampla-
mente declarada, inclusive, tendo sido objeto da Súmula nº 08 deste
e. Tribunal.

Faz-se mister, todavia, atentar para os efeitos da prescrição
qüinqüenal sobre os pedidos de retificação da RMI, revisão nos
termos da Súmula nº 260 do ex-TFR, pagamento da gratificação
natalina relativa a 1989 e a parte da revisão do art. 58 do ADCT,
porquanto, tendo a presente ação sido ajuizada em setembro de
1996, todos os valores devidos anteriormente a setembro de 1991
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foram atingidos pela mencionada prejudicial, tal como foi analisa-
do pelo decisum.

A douta sentença há de ser reformada no tocante à condena-
ção do apelante à aplicação do índice de 42,72%, uma vez que
não constou tal percentual do objeto do pedido, caracterizando-se,
assim, o julgamento ultra petita. Nestes casos, limita-se a conde-
nação aos termos do pleito formulado, excluindo-se dela todo o
excesso, isto é, a inclusão do citado índice no reajuste do benefí-
cio.

 Outrossim, alega o INSS sentença extra petita com relação
ao pagamento da diferença resultante da aplicação incorreta de
correção monetária sobre o parcelamento dos 147,06% inciden-
tes sobre os benefícios.

De fato, a parte autora limitou-se a pedir o pagamento da dife-
rença dos 147,06% sobre os benefícios referente ao período de
set/91 a jul/92 e não as diferenças de correção monetária com
relação ao pagamento administrativo do referido percentual, ense-
jando, assim, a configuração da sentença extra petita, apontada
pelo apelante.

De igual modo, também, restou configurado o julgamento citra
petita atinente ao pedido de inclusão do índice de 26,05%-fev/89,
não apreciado pelo ilustre Magistrado.

Como se pode verificar, à luz do art. 460 do CPC, a caracteri-
zação do julgamento extra e citra petita  eiva de nulidade absoluta
o processo, podendo esta ser decretada até mesmo de ofício.

A orientação jurisprudencial e doutrinária, contudo, vem se fir-
mando no sentido de, nestes casos, julgar de pronto a lide, sob o
argumento segundo o qual o julgamento direto pelo Tribunal, des-
de que a causa se encontre pronta para enfrentamento do mérito,
não infringirá o princípio do duplo grau, relativizado que foi pela
introdução, no digesto processual, do art. 515, § 3º, do CPC, frente
aos princípios da celeridade e economia processuais.

Neste diapasão, passo a analisar o pedido de reajuste dos
benefícios, na competência de fevereiro de 1989, de acordo com a
inclusão de 26,05%.
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Sobre a matéria já foi consolidado o entendimento junto aos
egrégios STF e STJ segundo o qual não há direito adquirido ao
reajuste de benefício previdenciário com a inclusão do menciona-
do percentual (AI 189754Agr/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ
10.10.97; RESP 209.845-SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ
13.09.99; RESP 178.609-SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.04.99).

No tocante ao pagamento dos 147,06% sobre os benefícios,
há de se reconhecer o pleito dos postulantes. O Plenário deste e.
Tribunal, inclusive, já editou súmula neste sentido, a de nº 11.

Posto isso, dou parcial provimento à apelação e à remessa
oficial para excluir da condenação a aplicação do índice de 42,72%,
para reconhecer o direito dos postulantes à incidência dos 147,06%
sobre os benefícios e para adequar os honorários advocatícios ao
teor da Súmula nº 111-STJ.

Assim voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 288.461-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Apelantes: ROGÉRIO FERREIRA DE MENEZES E OUTRO
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Advs./Procs.: DRS. PAULO HAMILTON DA SILVA (APTES.) E MAR-

CELO MOTA GURGEL DO AMARAL E OUTROS
(APDA.)

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PEDIDO DE
LIBERAÇÃO DE HIPOTECA. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA GENÉRICA,
CONDICIONAL E EXTRA PETITA . NULIDADE
RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONTRATO FORA
DO ÂMBITO DO SFH. REAJUSTE DAS PRES-
TAÇÕES. NÃO OBRIGATORIEDADE DA EQUI-
VALÊNCIA SALARIAL. TABELA PRICE. ANATO-
CISMO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. NE-
CESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DE-
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VOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
- Ação proposta por mutuário da CAIXA onde se
requer a liberação da hipoteca que garante dívi-
da de financiamento habitacional e a devolução
dos valores que se alega ter pago a maior a títu-
lo de prestação mensal. Sustenta a exordial que
o valor correto da prestação deve ser calculado
pela equivalência salarial e que o valor correto
do saldo devedor excluiria a TR e os juros com-
postos.
- Reconhecida de ofício a nulidade da sentença
genérica, condicional e extra petita . A decisão
judicial deve se adequar às especificidades e pro-
vas do caso apresentado à análise do julgador e
não dizer o direito em tese, condicionado a ulte-
rior apreciação dos fatos.
- Em se tratando de contrato de financiamento
fora do âmbito normativo do SFH, inexiste
obrigatoriedade da aplicação da equivalência
salarial às prestações e ao saldo devedor.
- Reconhecimento da existência de anatocismo
em face da aplicação da Tabela Price  ao saldo
devedor. Precedente do STJ (RESP nº 572.210 –
RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, pub.
DJ 07.06.2004).
- O art. 4º do Decreto 22.626/33 não foi revogado
pela Lei nº 4.595/64, de forma que a capitalização
de juros só é admissível nas hipóteses expres-
samente autorizadas por lei específica, vedado
o anatocismo, mesmo quando pactuado, nos
demais casos. (RESP 218.841 – RS, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, pub. DJ
13.08.01). Por sua vez, a Súmula 596 do STF não
permite a capitalização de juros pelo Sistema
Financeiro Nacional. Ela apenas estabelece limi-
tes à fixação da taxa de juros (v. AC 226401-RN,
Segunda Turma, unânime, Rel. Des. Federal
Petrucio Ferreira, pub. DJ 12.04.2002).
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- Devem os autos ser devolvidos ao Juízo de ori-
gem para que se determine a produção de prova
pericial que verifique se a CEF vinha cobrando
as prestações de acordo com o pactuado e, caso
tenha havido o pagamento de prestações em
valores acima do devido, se houve a quitação do
saldo devedor, este calculado sem juros compos-
tos.
- Sentença anulada de ofício. Devolução dos au-
tos ao Juízo de origem para a realização de pro-
va pericial necessária à apreciação do pedido
exordial. Apelação prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, à unanimidade, anular a sentença de ofício,
devolver os autos ao Juízo de origem, determinar a produção de
prova pericial e julgar prejudicada a apelação, nos termos do voto
do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes
nos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 3 de fevereiro de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

Cuida-se de ação onde mutuário do SFH alega ter pago a maior
prestações do financiamento da casa própria de forma a já ter qui-
tado todo o valor do empréstimo. Requer a liberação da hipoteca
do financiamento da casa própria e a devolução em dobro de valor
que afirma ainda sobejar ao devido pelo mútuo.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, determi-
nando: 1) seja o valor da prestação reduzido de forma a manter o
mesmo percentual de comprometimento de renda verificado na
ocasião da assinatura do contrato, considerada a renda líquida, ou
o valor da primeira prestação, atualizada pelo IPC, caso os reque-



97

rentes não estejam exercendo atividade remunerada; 2) retifica-
ção do saldo devedor do financiamento para atualizá-lo pelo IPC,
acrescentando-se apenas os juros compensatórios no percentual
de 12% ao ano, salvo estipulação menor no contrato, não capitali-
zados e não cumulados com comissão de permanência; 3) que a
CEF amortize junto ao saldo devedor os valores pagos a maior a
título de prestação, contabilizados em dobro e atualizados.

Apela o mutuário. Requer a reforma da sentença para que se
determine a aplicação ao saldo devedor dos mesmos índices de
aumento do salário de sua categoria profissional.

É o relatório.

VOTO

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

Omitindo os pedidos acautelatórios e os de natureza proces-
sual (pedido de citação, produção de provas, etc) eis os pedidos
de mérito deduzidos na exordial (fls. 24/25), in verbis:

“Ante o exposto, finalmente requer (em) o(s) au-
tor(es):
a) omissis;
b) que os valores apontados no laudo técnico con-
tábil acostado, em R$ 6.784,96 (seis mil, setecen-
tos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centa-
vos), sejam restituídos em dobro, corrigidos legal-
mente até a data do efetivo pagamento;
c) omissis;
d) omissis;
f) que V. Exa. declare, por sentença, extinta a obri-
gação do contrato firmado entre as partes, libera-
ção da hipoteca, para o autor(es), podendo o mes-
mo registrar o imóvel no nome de quem lhe convier
a escritura/matrícula do imóvel, e a restituição atua-
lizada, corrigida monetariamente em dobro, das
quantias pagas indevidamente pelo autor(es), con-
forme atesta o ‘laudo técnico contábil/financeiro)
acostado, no valor de R$ 6.784,96 em data de 05/
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11/99, que fica fazendo parte integrante deste peti-
tório”. (sic)

A sentença, por sua vez, é extra petita, pois que concede o
que não foi pedido na exordial, como revisão do saldo devedor (ex-
purgo do anatocismo, redução dos juros, correção pelo IPC, etc.)
e da prestação (pelo comprometimento de renda). Dispõe o art.
460 que “é defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de
natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quanti-
dade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Além de extra petita, a sentença também é genérica e condi-
cional, como se depreende das seguintes expressões do disposi-
tivo sentencial: “acrescentando-se, tão-somente, a título de juros
compensatórios, o percentual de 12% ao ano, salvo estipulação a
menor no pacto firmado”; “havendo valores a maior já pagos, caso
não haja quitação do financiamento objeto do presente feito”; “caso
haja extinção da obrigação pelo pagamento, deverá a promovida...”;
“caso não esteja ele, requerente, exercendo atividade remunera-
da”.

Determina o parágrafo único do art. 460 do CPC que a senten-
ça deve ser certa, ou seja, fixar o julgamento às especificidades e
provas do caso apresentado à análise do julgador. Nulo é o deci-
sum porque diz o direito em tese, condicionado a ulterior aprecia-
ção dos fatos.

Destarte, reconheço a nulidade da sentença de ofício e passo
à análise do mérito, mediante aplicação analógica do § 3º do art.
515 do CPC.

Evidentemente que o pedido de liberação da hipoteca e repeti-
ção em dobro do indébito deve ser compreendido em consonân-
cia com o corpo da exordial. Esta alega que o valor das presta-
ções e dos prêmios do seguro vem sendo cobrado sem observân-
cia do plano de equivalência salarial e que o saldo devedor foi inde-
vidamente majorado, em função da aplicação da Tabela Price, da
TR e de juros compostos. Por isso teria pago mais do que o devi-
do a título de prestações e já quitado o saldo devedor, se este es-
tivesse sendo calculado de forma diversa da que vem aplicando a
CEF.
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Entretanto, não há indícios nos autos de que o contrato de
financiamento (fls. 27/33v) sob análise esteja incluso no SFH. De-
preende-se das cláusulas sexta e sétima (fls. 29 e 29v) que a pres-
tação e o seguro terão seus valores calculados com base no sal-
do devedor. A cláusula quinta do contrato prevê o reajustamento do
saldo devedor mediante aplicação da taxa de remuneração básica
utilizada para atualização dos depósitos de poupança.

A CEF, às fls. 82, explicita que o financiamento habitacional
sob análise está enquadrado no programa  “CARTA DE CRÉDITO
CAIXA”, cujos recursos são da própria CEF, não se inserindo o
contrato no Sistema Financeiro da Habitação.

Estando assim, fora do sistema normativo do SFH, inexiste no
presente contrato a obrigatoriedade da aplicação da equivalência
salarial. As prestações podem ser reajustadas por critério diverso
adotado no contrato, pois que não há empecilho legal para tanto.
Nesse sentido, trago jurisprudência de outros Regionais:

Acórdão Origem: TRF - PRIMEIRA REGIÃO
Classe: AC - APELAÇÃO CÍVEL - 01000705669
Processo: 200001000705669 UF: BA
Órgão Julgador: QUINTA TURMA
Data da decisão: 28/02/2003
Documento: TRF100144765

Fonte DJ DATA: 17/03/2003 PÁGINA: 177

Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATIS-
TA MOREIRA

Decisão A Turma, por unanimidade, deu provimento à
apelação da União, para excluí-la do pólo pas-
sivo, e à apelação da CEF. Participaram do
Julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGA-
DOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO e DE
SEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE
DEUS. Ausentes, justificadamente, os Exmos.
Srs. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO
EZEQUIEL DA SILVA e DESEMBARGADORA
FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA.
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Ementa PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚ-
TUO HIPOTECÁRIO. ILEGITIMIDADE DA
UNIÃO. INADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DA EQUI-
VALÊNCIA SALARIAL. POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DA TR COMO FATOR DE COR-
REÇÃO DAS PRESTAÇÕES E DO SALDO DE
VEDOR, CONSOANTE PREVISÃO CONTRA-
TUAL.
1. Segundo a jurisprudência do STJ e dos
Tribu nais Regionais Federais, não está a União
legitimada a ocupar o pólo passivo de ações
referentes ao Sistema Financeiro da Habita-
ção, com mais razão, deve ser afastada sua
presença nas ações que versem sobre a car-
teira hipotecária.
2. Não se aplica aos contratos oriundos da
carteira hipotecária a Equivalência Salarial,
que é própria dos contratos regidos pelo
SFH. Estes, de caráter eminentemente so-
cial, têm como recursos os saldos das con-
tas do FGTS e das cadernetas de poupança,
enquanto que aqueles são sustentados por
recursos da própria instituição financeira.
3. Em pacto firmado sob as normas do Siste-
ma Hipotecário é legítima a incidência da Taxa
Referencial no reajuste das prestações e do
saldo devedor, uma vez que existem cláusu-
las contratuais prevendo sua incidência.
4. Apelações da União e da Caixa Econômica
Federal providas.

Data Publicação 17/03/2003

Precedentes LEG:FED DEL:002164 ANO:1984 ART:00009
LEG:FED LEI:009514 ANO:1997 ART:00005
INC:00001 INC:00002 INC:00003 INC:00004
LEG:FED LEI:008177 ANO:1991 CF-88 CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL LEG:FED CFD:000000
ANO:1988 ART:00005 INC:00036
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Referência Le- LEG_FED DEL_2164 ANO_1984 ART_9
gislativa LEG_FED LEI_9514 ANO_1997 ART_5 INC_1

INC_2 INC_3 INC_4 LEG_FED LEI_8177
ANO_1991 CF-88 CONSTITUIÇÃO FEDERAL
LEG_FED CFD_ ANO_1988 ART_5 INC_36

Acórdão Origem: TRF - PRIMEIRA REGIÃO
Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL - 01000614106
Processo: 199901000614106 UF: BA
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Data da decisão: 31/08/1999
Documento: TRF100098720

Fonte DJ DATA: 12/04/2000 PAGINA: REPDJ DATA:
10/08/2000 PÁGINA: 55

Relator(a) JUIZ OLINDO MENEZES

Decisão À unanimidade, deu provimento à apelação
da CEF e julgou prejudicada a apelação do
autor. Participaram do Julgamento os Exce-
lentíssimos Senhores Juízes CÂNDIDO RI-
BEIRO e EUSTÁQUIO SILVEIRA.

Ementa CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEIS DO SIS-
TEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH.
SISTEMA HIPOTECÁRIO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA UNIÃO. CORREÇÃO DO SALDO
DEVEDOR (TR).
1. A União, como sucessora do BNH, orienta,
disciplina e controla o SFH, expedindo (pelo
CMN) normas de observância obrigatória por
parte dos agentes financeiros. Nessa condi-
ção, é parte legítima “ad causam” nas cau-
sas que discutam o plano de equivalência sa-
larial, mas não naquelas regidas pela carteira
hipotecária.
2. Os contratos regidos pela car teira hipote-
cária comum não estão submetidos às regras
do Sistema Financeiro da Habitação de inte-
resse social, nada impedindo que o seu en-
cargo mensal (parcela de amortização + ju-
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ros + seguro) seja corrigido pela variação da
caderneta de poupança.
3. É devida a correção do saldo devedor do
contrato pela TR, pois também é aplicada na
remuneração das contas de poupança, cuja
captação financia os mútuos habitacionais.
Como o agente financeiro paga rendimentos
pela TR, o saldo devedor deve ser corrigido
pelo mesmo índice, para que não haja des-
compasso entre as operações ativas e pas-
sivas.
4. Provimento da apelação da CEF. Apelação
do autor prejudicada.

Indexação SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO-SFH,
SISTEMA HIPOTECÁRIO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA, UNIÃO FEDERAL, TAXA REFEREN-
CIAL-TR. ILEGITIMIDADE PASSIVA, UNIÃO
FEDERAL, HIPÓTESE, SISTEMA HIPOTECÁ
RIO, LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO FEDE-
RAL, EXCLUSIVIDADE, HIPÓTESE, PLANO
DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL-PES. POSSIBI-
LIDADE, APLICAÇÃO, VARIAÇÃO, CADERNE-
TA DE POUPANÇA, CORREÇÃO, PRESTA-
ÇÃO, HIPÓTESE, SISTEMA HIPOTECÁRIO.
INEXISTÊNCIA, PREVISÃO LEGAL, REAJUS-
TE, PRESTAÇÃO, VARIAÇÃO, SALÁRIO MÍNI-
MO. CABIMENTO, UTILIZAÇÃO, TAXA REFE-
RENCIAL-TR, CORREÇÃO, SALDO DEVE-
DOR, MOTIVO, UTILIZAÇÃO, TAXA REFE-
RENCIAL-TR, REMUNERAÇÃO, CONTA, CA-
DERNETA DE POUPANÇA.

Data Publicação 12/04/2000

Precedentes LEG:FED DEL:002291 ANO:1986 ART:00007
ART:00001 PAR:00001 LEG:FED LEI:004380
ANO:1964 LEG:FED LEI:008177 ANO:1991
ART:00001 ART:00018 PAR:00001 PAR:00004
ART:00020 ART:00021 ART:00023 ART:00024
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LEG:FED RBC:001805 ANO:1991 ART:00001
ART:00003 LEG:FED LEI:007799 ANO:1989
ART:00001 CF-88 CONSTITUIÇÃO FEDERAL
LEG:FED CFD:000000 ANO:1988 ART:00005
INC:00036 LEG:FED DEL:002164 ANO:1984
ART:00007 INC:00004 ART:00009 LEG:FED
CIR:001512 ANO:1989 (BACEN) LEG:FED
LEI:008004 ANO:1990 ART:00022 LEG:FED
LEI:007843 ANO:1989 LEG:FED CIR:002099
ANO:1990 (BACEN) LEG:FED RBC:001884
ANO:1991

Referência Le- LEG_FED DEL_2291 ANO_1986 ART_7 ART_1
gislativa PAR_1 LEG_FED LEI_4380 ANO_1964

LEG_FED LEI_8177 ANO_1991 ART_1 ART_18
PAR_1 PAR_4 ART_20 ART_21 ART_23 ART_24
LEG_FED RBC_1805 ANO_1991 ART_1 ART_3
LEG_FED LEI_7799 ANO_1989 ART_1 CF-88
CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEG_FED CFD_
ANO_1988 ART_5 INC_36 LEG_FED DEL_2164
ANO_1984 ART_7 INC_4 ART_9 LEG_FED
CIR_1512 ANO_1989 (BACEN) LEG_FED
LEI_8004 ANO_1990 ART_22 LEG_FED
LEI_7843 ANO_1989 LEG_FED CIR_2099
ANO_1990 (BACEN) LEG_FED RBC_1884
ANO_1991

Acórdão Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO
Classe: AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
22019
Processo: 9702205670 UF: RJ
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Data da decisão: 06/03/2001
Documento: TRF200076741
Fonte DJU DATA:19/06/2001 PÁGINA: 132/284
Relator(a) JUIZA TANIA HEINE

Decisão A Turma, por unanimidade, deu parcial provi-
mento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
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Ementa AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCES-
SUAL CIVIL - INAPLICABILIDADE DAS NOR-
MAS QUE DISCIPLINAM OS CONTRATOS
DO SFH AOS CONTRATOS HIPOTECÁRIOS-
AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS.
I - A presente demanda trata de contrato de
financiamento de imóvel pela Carteira Hipo-
tecária que utiliza recursos do próprio agen-
te financeiro, regulando-se por normas dife-
rentes das que regem os contratos do Siste-
ma Financeiro de Habitação.
II - Aos contratos de financiamento de com-
pra e venda de imóvel pelo sistema hipote-
cário não se aplicam as normas do SFH. Pre-
cedente jurisprudencial.
III - Manutenção da liminar tão-somente para
que as parcelas vencidas sejam depositadas
em juízo.
IV - Provimento parcial do Agravo.

Indexação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), TUTE-
LA ANTECIPADA, SUSPENSÃO, APLICAÇÃO,
ÍNDICE, REAJUSTE, CADERNETA DE POU-
PANÇA, CORREÇÃO MONETÁRIA, SALDO
DEVEDOR, MÚTUO, HABITAÇÃO, HIPOTE-
CA, TABELA, DINHEIRO, FINANCIAMENTO,
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH),
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER
VIÇO (FGTS), MANUTENÇÃO, PARCIALIDA-
DE, LIMINAR, PARCELA, VENCIMENTO, JUÍ-
ZO.

Data Publicação 19/06/2001

Ref. Legislativa LEG-FED LEI-4830 ANO-1964 ART-1

Acórdão Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO
Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL
Processo: 9404091014 UF: RS
Órgão Julgador: QUARTA TURMA
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Data da decisão: 24/06/1997
Documento: TRF400053977

Fonte DJ DATA:24/09/1997 PÁGINA: 78144

Relator(a) JUIZ JOSÉ LUIZ B. GERMANO DA SILVA

Decisão UNÂNIME

Descrição JURISPRUDÊNCIA: STJ: RESP 30590-5/SP,
DJU 08/08/94, P. 19561. OBSERVAÇÃO: JUL-
GADO EM CONJUNTO COM A AC 94.04.09
101-4/RS.

Ementa SISTEMA  FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.  OR-
DINÁRIA E CAUTELAR. PRETENSOS MU-
TUÁRIOS.  INAPLICABILIDADE DA CLÁUSU-
LA PES. Não  se aplicam as regras do Siste-
ma Financeiro da Habitação se no emprésti-
mo realizado entre a Caixa e os mutuários
foram utilizados os  recursos da carteira hi-
potecária e não os da poupança ou FGTS
(SBPE ). No   caso,   impossível   a  aplicação
da  cláusula  PES,  ante  a inexistência de
contrato neste sentido. Apelação parcialmen-
te provida.

Indexação MÚTUO, UTILIZAÇÃO, RECURSO FINANCEI-
RO, CEF. ÍNDICE, REAJUSTE. PREJUDICIA-
LIDADE, AGRAVO REPETIDO. PRETENÇÃO,
EFEITO SUSPENSIVO, APELAÇÃO CÍVEL.
MOTIVO, POSTERIORIDADE, DEZEMBRO,
1994, CABIMENTO, CONCESSÃO, EXCLUSI-
VIDADE, EFEITO DEVOLUTIVO. APLICAÇÃO,
ÍNDICE, FIXAÇÃO, CONTRATO. MOTIVO, NE-
CESSIDADE, OBSERVÂNCIA, PACTA SUNT
SERVANDA. MOTIVO, CONTRATO, NEGA-
ÇÃO, OFENSA, PRINCÍPIOS GERAIS DO DI-
REITO. INAPLICABILIDADE, REGULAMENTA
ÇÃO, SFH. MOTIVO, AUTOR, CONTRATA-
ÇÃO, CEF, CONDIÇÃO, INSTITUIÇÃO FINAN-
CEIRA. ARA/MHM
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Data Publicação 24/09/1997

Referência Le- CPC-73 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
gislativa LEG-FED LEI-5869 ANO-1973 ART-558 LEG-

FED LEI-4380 ANO-1964

Quanto ao saldo devedor, o parágrafo sexto da cláusula quar-
ta do contrato (fls. 28v e 29) determina a aplicação do Sistema
Francês de Amortização (Tabela Price). Ocorre que o STJ, no
RESP nº 572.210 – RS (Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado,
pub. DJ 07.06.2004) entendeu que a Tabela Price implica incidên-
cia de juros compostos. Como essa prática só é admissível nas
hipóteses expressamente autorizadas por lei específica (RESP
218.841 – RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma,
pub. DJ 13.08.01), devem ser expurgados os juros compostos
mensais do saldo devedor. Por sua vez, a Súmula 596 do STF não
permite a capitalização de juros pelo Sistema Financeiro Nacional.
Ela apenas estabelece limites à fixação da taxa de juros (v. AC
226401-RN, Segunda Turma, unânime, Rel. Des. Federal Petrucio
Ferreira, pub. DJ 12.04.2002).

Nessa altura da análise dos autos, percebo ser necessária a
realização de perícia para que se comprove, ou não, a ocorrência
do alegado de que a autora teria pago valores maiores que os efe-
tivamente devidos a título de prestação e até mesmo quitado o
financiamento.

Dispõe o CPC:

“Art. 130.  Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias à ins-
trução do processo, indeferindo as diligências inú-
teis ou meramente protelatórias”.

Em “Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, Theotonio Negrão traz a seguinte anotação:

“Tem o julgador iniciativa probatória quando presen-
tes razões de ordem pública e igualitária, como, por
exemplo, quando se esteja diante de causa que te-
nha por objeto direito indisponível (ações de esta-
do), ou quando o julgador, em face das provas pro-
duzidas, se encontre em estado de perplexidade ou,
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ainda, quando haja significativa desproporção eco-
nômica ou sociocultural entre as partes” (RSTJ 84/
250, STJ-RT 729/155 e STJ-RF 336/256).

A falta de prova pericial nos parâmetros acima delineados im-
pede o julgamento do mérito da presente ação mediante aplicação
analógica do § 3º do art. 515 do CPC. Destarte, devem os autos
ser devolvidos ao Juízo a quo, para que este determine a produção
de prova pericial. Vale observar que o perito deve calcular a presta-
ção e saldo devedor conforme acima explanado, para que este
Juízo recursal possa ter elementos de prova necessários à forma-
ção de seu convencimento nos parâmetros que entende  cabíveis,
caso haja nova apelação.

Ante o exposto, anulo a sentença de ofício, devolvo os autos
ao Juízo de origem, determino a produção de prova pericial e julgo
prejudicada a apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 299.066-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Apelante: FAZENDA NACIONAL
Apelada: REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS SANTA MA-

RIA LTDA.
Advs./Procs.: DRS. DANIELLE PEDROSA DE CARVALHO E OU-

TROS

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REVENDA DE
PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO. CO-
MERCIANTES VAREJISTAS DE COMBUSTÍVEIS.
LEGITIMIDADE ATIVA PARA DISCUTIR EM JUÍZO
A RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALO-
RES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE PARA O
FINSOCIAL. PIS E COFINS. INCONSTITUCIONA-
LIDADE DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS
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PELAS LEIS NºS 7.689/88, 7.787/89, 7.894/89 E
8.147/90 E DOS DECRETOS-LEIS NºS 2.445 E
2.449/88, DECLARADAS PELO E. STF.
INEXIGÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PRES-
CRIÇÃO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRI-
BUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL. LEI 9.430/96, ART. 74,
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.637/2002.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 45 (STJ).
ART. 170-A DO CTN. INCIDÊNCIA. HONORÁRI-
OS ADVOCATÍCIOS.
- O egrégio STJ já cristalizou o entendimento de
que os comerciantes varejistas de combustíveis,
na condição de substituídos tributários, são le-
gitimados para pleitearem em juízo a restituição/
compensação dos valores recolhidos indevida-
mente para o PIS e para a COFINS, de forma que
deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade
ativa alegada pela Fazenda Nacional.
- A 1ª Seção do STJ, na apreciação do ERESP
435.835/SC, Rel. p/ o acórdão Min. José Delga-
do, julgado em 24.03.2004, revendo a orientação
até então dominante, firmou entendimento no
sentido de que o prazo prescricional para o
ajuizamento de ação de repetição de indébito,
para os tributos sujeitos a lançamento por ho-
mologação, é de cinco anos, tendo como marco
inicial a data da homologação do lançamento,
que, sendo tácita, ocorre no prazo de cinco anos
do fato gerador. Considerou-se ser irrelevante,
para efeito da contagem do prazo prescricional,
a causa do recolhimento indevido (v.g., paga-
mento a maior ou declaração de inconstitucio-
nalidade do tributo pelo Supremo), eliminando-
se a anterior distinção entre repetição de tribu-
tos cuja cobrança foi declarada inconstitucional
em controle concentrado e em controle difuso,
com ou sem edição de resolução pelo Senado
Federal, mediante a adoção da regra geral dos
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“cinco mais cinco” para a totalidade dos casos.
- O julgamento do RE nº 150.764-PE considerou
inconstitucional o art. 9º da Lei nº 7.689/88 que
se referia ao FINSOCIAL.  Logo, é plausível a res-
tituição, in casu,  dos valores recolhidos indevi-
damente a título de FINSOCIAL, tendo em vista a
inconstitucionalidade do art. 9º da Lei 7.689/88,
declarada pelo STF, restando, portanto, outros-
sim, maculados os dispositivos legais que o su-
cederam, quais sejam, o art. 7º da Lei 7.787/89, o
art. 1º da Lei 7.894/89 e o art. 1º da Lei 8.147/90.
- A Contribuição para o Programa de Integração
Social instituída pela LC nº 07/1970, alterada pe-
los Decretos-Leis 2.445 e 2.449, ambos de 1988,
foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tri-
bunal Federal (RE 148.754-RJ). Entendimento
consubstanciado na Súmula n o 07 desta Corte
Regional. Nesse sentido, os valores recolhidos
a esse título são compensáveis apenas com
aqueles devidos a título do próprio PIS; não com
aqueles devidos a título de COFINS, conforme
bem registrou a r. sentença recorrida.
- Por intermédio do art. 49 da Medida Provisória
nº 66, de 29/08/2002 (convertida na Lei nº 10.637,
de 30/12/2002), foi alterado o art. 74, §§ 1º e 2º, da
Lei nº 9.430/96.
- O referido art. 74 passou a expor: “O sujeito
passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tribu-
tos e contribuições administrados por aquele
Órgão”.
- Com relação à necessidade de comprovação
de liquidez e certeza dos valores a serem com-
pensados, tenho-a por despicienda, vez que a sua
averiguação há de ser realizada por ocasião do
encontro de contas efetuado pelo devedor, sen-
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do tal tarefa da competência da administração
pública.
- Disciplinando o citado dispositivo, a Secretaria
da Receita Federal editou a Instrução Normativa
nº 210, de 1º/10/2002, cujo art. 21 estatuiu: “O
sujeito passivo que apurar crédito relativo a tri-
buto ou contribuição administrado pela SRF,
passível de restituição ou de ressarcimento, po-
derá utilizá-lo na compensação de débitos pró-
prios, vencidos ou vincendos, relativos a quais-
quer tributos ou contribuições sob administra-
ção da SRF”.
- Na espécie, o pedido de compensação foi for-
mulado antes da vigência das normas legais
supracitadas, que autorizaram a compensação
com quaisquer tributos e contribuições como
pretende a parte autora. Não pode, portanto, ser
realizada a compensação com tributos de espé-
cies diferentes. Dessarte, deve a compensação
dos valores recolhidos indevidamente a título de
FINSOCIAL ser efetuada, tão-somente, com a
COFINS. Nessa linha de raciocínio, as diferen-
ças decorrentes das alterações implementadas
pelos Decretos-Leis n os  2.445/88 e 2.449/88 só
podem ser compensadas com débitos relativos
à própria contribuição para o PIS.
- A compensação de créditos tributários deve
obediência ao disposto no art. 170-A do Código
Tributário Nacional, devendo a r. sentença ser
modificada nesse aspecto.
- Os índices a serem utilizados para correção
monetária, em casos de compensação ou resti-
tuição, são o IPC, no período de março/90 a ja-
neiro/91, o INPC, de fevereiro/91 a dezembro/91,
e a UFIR, de janeiro/92 a 31.12.95.
- Na repetição de indébito ou na compensação,
com o advento da Lei 9.250/95, a partir de 1º de
janeiro de 1996, os juros de mora passaram ser
devidos pela taxa SELIC a partir do recolhimen-
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to indevido, não mais tendo aplicação o art. 161
c/c art. 167, parágrafo único, do CTN. Tese con-
sagrada na Primeira Seção, com o julgamento
dos EREsp’s 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/
SC, em 14.05.2003. Precedentes.
- A taxa SELIC é composta de taxa de juros e taxa
de correção monetária, não podendo ser cumulada
com qualquer outro índice de correção.
- Por força da remessa oficial, ressalto que fica
defeso qualquer modificação nos índices esta-
belecidos na sentença e que, por conta da apli-
cação dos indexadores estabelecidos neste
acórdão, agravem a condenação da Fazenda
Pública, em obediência ao disposto na Súmula
45 do STJ.
- Relativamente aos créditos tributários consti-
tuídos após o advento da LC 104/01, a respectiva
compensação tributária somente se viabiliza com
o trânsito em julgado da decisão em que se dis-
cute a respeito da validade da exação, em obedi-
ência ao preconizado no artigo 170-A do CTN.
- Preceitua o CPC que os honorários advocatícios
serão fixados consoante apreciação eqüitativa do
juiz e, no exercício desse juízo de eqüidade, con-
siderando o disposto nos arts. 20, §§  3º e 4º, da-
quele diploma legal, tenho que a opção do
Julgador monocrático pela condenação em R$
700,00 não está maculada de qualquer vício de
irrazoabilidade.
- Preliminares rejeitadas.
- Apelação e remessa oficial parcialmente provi-
das.

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, rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial,
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nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes
dos autos, que integram o presente julgado. Custas, como de lei.

Recife, 27 de janeiro  de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA:

Trata-se de apelação e remessa oficial de sentença que jul-
gou procedente ação ordinária de compensação, em que a autora
objetiva o reconhecimento do direito à compensação de créditos
de valores indevidamente recolhidos a título de FINSOCIAL e PIS
com os débitos vincendos da COFINS e do PIS, enquanto não for
aproveitada a totalidade dos seus créditos.

Consoante se verifica às fls. 109/111, o MM Juiz a quo julgou
parcialmente procedente os pedidos, para condenar a União a per-
mitir que a autora compense com COFINS e PIS os valores de PIS
e FINSOCIAL pagos a maior em decorrência da observância dos
Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88 e da Lei 7887/99, corrigidos pela
UFIR ou indexador que o sudecer, mais juros legais de 6% ao ano,
bem como condenou a ré a pagar honorários advocatícios  no va-
lor de R$ 700,00, com fulcro no artigo 20, § 4º c/c § 3º, letras a, b e
c do CPC, e na sucumbência recíproca verificada.

Nas razões recursais(fls.115/118), a Fazenda Nacional alega,
preliminarmente: a) ilegitimidade ativa da autora, ao argumento de
que foi a distribuidora quem realmente pagou os tributos; b) pres-
crição qüinqüenal do crédito a ser compensado. No mérito, sus-
tenta: a) impossibilidade de compensação pleiteada; b) redução
dos honorários fixados na sentença, para, no máximo, 2 (dois) sa-
lários mínimos.

Contra-razões, às fls. 123/131.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

Relatei.
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VOTO-PRELIMINAR

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA (Relator):

Observo que, por ocasião da contestação e das razões recur-
sais, a União suscitou as seguintes questões preliminares:

DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM  DA APELANTE

O egrégio STJ já cristalizou o entendimento de que os comer-
ciantes varejistas de combustíveis, na condição de substituídos
tributários, são legitimados para pleitearem em juízo a restituição/
compensação dos valores recolhidos indevidamente para o PIS e
para a COFINS, consoante registra o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CO-
MERCIANTES VAREJISTAS DE COMBUSTÍVEIS.
LEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’. VALORES
RECOLHIDOS A TÍTULO DE PIS,  FINSOCIAL  E
COFINS.
1. É firme a jurisprudência do STJ de que, no regi-
me de substituição tributária, os comerciantes va-
rejistas de combustíveis são legitimados para dis-
cutir em juízo os valores recolhidos a título de PIS,
Finsocial e  Cofins, pois, na condição de substituí-
dos, são eles que suportam o ônus econômico da
tributação.
2. Recurso especial provido para que seja julgado o
mérito da causa.
(Resp 252667/AL, Rel. Min. João Otávio de Noro-
nha, DJ 16/08/2004).

DA PRESCRIÇÃO

A 1ª Seção do STJ, na apreciação do ERESP 435.835/SC,
Rel. p/ o acórdão Min. José Delgado, julgado em 24.03.2004, cf.
Inf. de Jurisprudência do STJ n. 203, de 22 a 26 de março de 2004,
revendo a orientação até então dominante, firmou entendimento
no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação
de repetição de indébito, para os tributos sujeitos a lançamento
por homologação, é de cinco anos, tendo como marco inicial a
data da homologação do lançamento, que, sendo tácita, ocorre no
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prazo de cinco anos do fato gerador. Considerou-se ser irrelevan-
te, para efeito da contagem do prazo prescricional, a causa do
recolhimento indevido (v.g., pagamento a maior ou declaração de
inconstitucionalidade do tributo pelo Supremo), eliminando-se a
anterior distinção entre repetição de tributos cuja cobrança foi de-
clarada inconstitucional em controle concentrado e em controle
difuso, com ou sem edição de resolução pelo Senado Federal,
mediante a adoção da regra geral dos “cinco mais cinco” para a
totalidade dos casos.

Rejeito, pois, ditas preliminares.

Assim voto.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA (Relator):

O julgamento do RE nº 150.764-PE considerou inconstitucio-
nal o art. 9º da Lei nº 7.689/88 que se referia ao FINSOCIAL.  Eis o
aresto da suprema Corte:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARÂMETROS - NOR-
MAS DE REGÊNCIA - FINSOCIAL - BALIZAMENTO
TEMPORAL.
A teor do disposto no artigo 195 da Constituição Fe-
deral, incumbe à sociedade, como um todo, financi-
ar, de forma direta e indireta, nos termos da lei, a
seguridade social, atribuindo-se aos empregadores
a participação mediante bases de incidência próprias
– folha de salários, o faturamento e o lucro. Em nor-
ma de natureza constitucional transitória, empres-
tou-se ao FINSOCIAL característica de contribuição,
jungindo-se a imperatividade das regras insertas no
Decreto-Lei nº 1940/82, com as alterações ocorri-
das até a promulgação da Carta de 1988, ao espa-
ço de tempo relativo à edição da lei prevista no refe-
rido artigo. Conflita com as disposições constitucio-
nais – artigos 195 do corpo permanente da Carta e
56 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias – preceito de lei que, a título de viabilizar o
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texto constitucional, toma de empréstimo, por sim-
ples remissão, a disciplina do FINSOCIAL. Incom-
patibilidade manifesta do art. 9º da Lei nº 7.689/88
com o Diploma Fundamental, no que discrepa do
contexto constitucional.
(RE 150764-PE,  Rel. Sepúlveda Pertence, Tribunal
Pleno, DJU 02.04.93, unânime quanto ao conheci-
mento e por maioria quanto ao resultado).

Logo, é plausível a restituição, in casu, dos valores recolhidos
indevidamente a título de FINSOCIAL, tendo em vista a inconstitu-
cionalidade do art. 9º da Lei 7.689/88, declarada pelo STF, restan-
do, portanto, outrossim, maculados os dispositivos legais que o
sucederam, quais sejam, o art. 7º da Lei 7.787/89, o art. 1º da Lei
7.894/89 e o art. 1º da Lei 8.147/90.

De outra parte, o julgamento do RE nº 148.754-RJ deu ensejo
à edição da Resolução do Senado Federal nº 49/95, publicada em
10.10.1995, expugindo do mundo jurídico os Decretos-leis nºs
2.445/88 e 2.449/88, modificadores da sistematização do PIS. Eis
o aresto da suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL. ART. 55-II DA CARTA ANTE-
RIOR. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. DECRETOS-
LEIS 2.445 E 2.449, DE 1988. INCONSTITUCIONA-
LIDADE.
I - Contribuição para o PIS: sua estraneidade ao do-
mínio dos tributos e mesmo àquele, mais largo, das
finanças públicas. entendimento, pelo Supremo Tri-
bunal Federal, da EC nº 8/77 (RTJ 120/1190).
II - Trato por meio de decreto-lei: impossibilidade ante
a reserva qualificada das matérias que autorizavam
a utilização desse instrumento normativo (art. 55 da
Constituição de 1969).
Inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445 e
2.449, de 1988, que pretenderam alterar a sistemá-
tica da contribuição para o PIS”.
(RE 148754-RJ, Rel. Min. Francisco Rezek, Tribu-
nal Pleno, DJU  04.03.94).

Por seu turno, o Plenário deste egrégio Tribunal pacificou a
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discussão acerca da inconstitucionalidade dos Decretos-leis nºs
2.445 e 2.449, ambos de 1988, que implementaram modificações
na cobrança do PIS, mantendo-a nos moldes da Lei Complemen-
tar nº 7/70, ao julgar a Argüição de Inconstitucionalidade na AMS
077-SE, Relator Desembargador Federal Lázaro Guimarães, jul-
gada em 06.12.1989.

Nesse sentido, orientou-se a jurisprudência das Turmas deste
colendo Pretório. Dita decisão serviu, inclusive, de precedente para
a edição da Súmula nº 07, in verbis:

“São inconstitucionais as alterações na contribuição
para o Programa de Integração Social introduzidas
pelos Decretos-Leis 2.445 e 2.449”.

Com o advento da Lei nº 8.383, de 30.12.91, alterada pela Lei
nº 9.069, de 29.06.95, surgiu a possibilidade da compensação de
tributos recolhidos indevidamente, como se verifica no artigo 66
daquele diploma legal, de teor:

“Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a
maior de tributos, contribuições federais, inclusive
previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo
quando resultante de reforma, anulação, revogação,
ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no re-
colhimento de importância correspondente a perío-
do subseqüente.
§ 1º A compensação só poderá ser efetuada entre
tributos, contribuições e receitas da mesma espé-
cie”.

Posteriormente, houve a edição da Lei nº 9.250, de 26.12.95,
ratificando a necessidade de identidade das espécies tributárias a
serem compensadas.

“Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei
8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação
dada pelo art. 58 da Lei 9.069, de 29 de junho de
1995, somente poderá ser efetuada com o recolhi-
mento de importância correspondente a imposto,
taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais
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de mesma espécie e destinação constitucional, apu-
rado em períodos subseqüentes”.

Acerca do assunto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça pacificou a matéria entendendo ser favorável à compensa-
ção entre tributos da mesma espécie e destinação orçamentária.
Desta sorte, o FINSOCIAL somente poderia ser compensado com
a COFINS.

Entretanto, a legislação de regência sofreu alterações, a exem-
plo da edição da Medida Provisória nº 66, de 29.08.2002, converti-
da na Lei nº 10.637, de 30.12.2002, que veio trazer significativas
modificações ao art. 74, §§ 1º e 2º, da Lei 9.430/96, resultando
este com a seguinte dicção:

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclu-
sive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e con-
tribuições administrados por aquele Órgão. (Reda-
ção dada pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).
§ 1º A compensação de que trata o caput será efetua-
da mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de de-
claração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados. (Incluído pela Lei nº 10.637, de
30.12.2002).
§ 2º A compensação declarada à Secretaria da Re-
ceita Federal extingue o crédito tributário, sob con-
dição resolutória de sua ulterior homologação. (In-
cluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002)”.

Anteriormente, o dispositivo legal supra-referido trazia men-
ção expressa à possibilidade de autorização, por parte da Secre-
taria da Receita Federal, de utilização de créditos para quitação de
quaisquer tributos e contribuições sob sua administração, ante
requerimento do contribuinte.

Cotejando ambos os comandos, depreende-se que, pela no-
vel sistemática, tornou-se despicienda a autorização da Fazenda



118

Pública para a obtenção da compensação entre tributos e contri-
buições diversas, desde que administrados pela Secretaria da
Receita Federal, devendo tão-somente o contribuinte declarar os
créditos utilizados e os débitos compensados.

Regulamentando o art. 74 da Lei nº 9.430/96, em sua nova
redação, a Secretaria da Receita Federal fez editar a Instrução
Normativa nº 210, de 1º.10.2002, que, em seu artigo 21, traz a
seguinte prescrição:

“Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relati-
vo a tributo ou contribuição administrado pela SRF,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, ven-
cidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos
ou contribuições sob administração da SRF”.

Transcrevo à guisa de exemplificação arestos do colendo STJ
a corroborar o entendimento acima esposado:

“TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS 2.445/88 E
2.449/88. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONA-
LIDADE INCIDENTAL. STF. EFEITOS INTER PAR-
TES. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. EX-
TENSÃO ERGA OMNES. REPETIÇÃO DO INDÉ-
BITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. COMPEN-
SAÇÃO. ART. 74 DA LEI Nº 9.430/96, COM REDA-
ÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 10.637/02. COR-
REÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC.
(...)
6. Os tributos devidos e sujeitos à administração da
Secretaria da Receita Federal podem ser compen-
sados com créditos referentes a quaisquer tributos
ou contribuições administrados por esse Órgão, a
teor do que dispõe o art. 74 da Lei nº 9.430/96, com
redação conferida pela Lei nº 10.637/2002”.
(RESP 458.236-SP. Rel. Min. Castro Meira, Segun-
da Turma, DJ 15.12.03, pág. 259, unânime).

“TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS E CSL. COMPENSA-
ÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEI
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9.430/96, ART. 74, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
10.637/2002. PRECEDENTES.
1. Acórdão a quo que autorizou a compensação dos
valores recolhidos indevidamente a título do PIS com
o próprio PIS, com a COFINS, e a CSL.
2. A posição firmada pela egrégia 1ª Seção é que a
compensação só poderia ser utilizada, nos termos
da Lei nº 8.383/91, entre tributos da mesma espé-
cie, isto é, entre os que tiverem a mesma natureza
jurídica e uma só destinação orçamentária. No  en-
tanto, a legislação que rege o tema sofreu altera-
ções ao longo dos anos, mais ainda por intermédio
da Medida Provisória nº 66, de 29.08.2002 (converti-
da na Lei nº 10.637, de 30/12/2002), que, em seu
art. 49, alterou o art. 74, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.430/96.
(...)
5. Apesar de o PIS envergar espécime diferente e
natureza jurídica diversa da COFINS e da CSL, cada
qual com destinações orçamentárias próprias, não
há mais que se impor limites à compensação, face
à nova legislação que rege a espécie, podendo, pois,
serem compensados entre si ou com quaisquer
outros tributos que sejam administrados/arrecada-
dos pela SRF”.
(RESP 499.153-PE. Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, Primeira Turma, DJ 06.10.2003, pág. 214,
unânime).

“RECURSO ESPECIAL – ALÍNEA A – TRIBUTÁ-
RIO – PIS- COMPENSAÇÃO COM A COFINS E A
CSSL – POSSIBILIDADE – ART. 74 DA LEI N. 9.430/
96, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.637, DE
20.12.2002 – AUSÊNCIA DE EIVA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
Com o advento da Medida Provisória nº 66, de
29.08.02, convertida na Lei nº 10.637, de 20.12.2002,
o art. 74 da Lei nº 9.430/96 passou a ter seguinte
redação: ‘O sujeito passivo que apurar crédito rela-
tivo a tributo ou contribuição administrados por aque-
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le Órgão’.
Dessa forma, dispensada a prévia autorização do
Fisco para que o contribuinte realize a compensa-
ção, exige-se apenas que os tributos objeto de com-
pensação sejam arrecadados pela Secretaria da
Receita Federal – SRF. In casu, tanto o PIS quanto
a COFINS e a CSSL são exações arrecadas pelo
referido órgão, razão por que deve ser reconhecida
sua compensabilidade, embora diversa a ulterior
destinação da receita advinda de sua arrecadação”.
(RESP 487.647-RJ. Rel. Min. Franciulli Netto, Se-
gunda Turma, 02.02.2004, pág. 315, unânime).

Relativamente à necessidade de comprovação de liquidez e
certeza dos valores a serem compensados, tenho-a por despici-
enda, vez que a sua averiguação há de ser realizada por ocasião
do encontro de contas efetuado pelo devedor, sendo tal tarefa da
competência da Administração Pública. Tanto é assim que o art.
74, § 2º, da Lei 9.430/96, ao tratar da extinção do crédito, adverte
de sua condição resolutória, sujeita a posterior homologação do
Fisco.

De outra parte, o colendo STJ tem adotado o entendimento no
sentido de que, em relação aos créditos de espécies distintas, a
compensação só é possível a partir da vigência da Lei nº 10.637,
de 20/12/2002, conforme acórdão, de ementa:

“TRIBUTÁRIO. PIS. COMPENSAÇÃO COM OU-
TROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SE-
CRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEIS NºS 8.383/
1991 E 9.430/1996. DECRETO Nº 2.138/1997. ART.
49 DA MP Nº 66, DE 29/08/2002 (CONVERSÃO NA
LEI Nº 10.637, DE 30/12//2002). ART. 21 DA IN/SRF
Nº 210, DE 1º/10/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
1. A legislação que rege o instituto da compensação
sofreu alterações ao longo dos anos: Leis nºs 8.383/
1991, 9.430/1996 e 10.637/2002 (oriunda da MP nº
66/2002), Decreto nº 2.138/1997 e IN/SRF nº 210/
2002.
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2. Por intermédio do art. 49 da Medida Provisória nº
66, de 29/08/2002 (convertida na Lei nº 10.637, de
30/12/2002), foi alterado o art. 74, §§ 1º e 2º, da Lei
nº 9.430/96.
3. O referido art. 74 passou a expor: ‘O sujeito pas-
sivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribui-
ção administrado pela Secretaria da Receita Fede-
ral, passível de restituição ou de ressarcimento, po-
derá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições admi-
nistrados por aquele Órgão’.
4. Disciplinando o citado dispositivo, a Secretaria da
Receita Federal editou a Instrução Normativa nº 210,
de 1º/10/2002, cujo art. 21 estatuiu: ‘O sujeito passi-
vo que apurar crédito relativo a tributo ou contribui-
ção administrado pela SRF, passível de restituição
ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compen-
sação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob
administração da SRF’.
5. In casu, apesar de o PIS envergar espécime dife-
rente e natureza jurídica diversa de outros tributos,
cada qual com destinações orçamentárias próprias,
não há mais que se impor limites à compensação,
em razão da nova legislação que rege a espécie,
podendo, dessa forma, serem compensados entre
si ou com quaisquer outros tributos que sejam ad-
ministrados/arrecadados pela SRF. Precedentes da
1ª Turma (AgRegs nos REsps nº 463600/MG,
465011/MG, 449978/SP, e EDcl no AgReg no REsp
nº 455864/RS).
6. A compensação deverá ser efetuada nos exatos
termos estabelecidos pelo art. 49 da Lei nº 10.637/
02, bem como pela IN/SRF nº 210, de 30/11/2002,
observando-se, principalmente, não excluídos os
demais comandos legais e normativos, o seguinte:
a) o sujeito passivo que apurar crédito relativo a
tributo, ou contribuição, administrado pela SRF,
passível de restituição ou de ressarcimento, po-
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derá utilizá-lo na compensação de débitos pró-
prios, vencidos ou vincendos, relativos a quais-
quer tributos ou contribuições sob administra-
ção daquele Órgão; (grifei)
b) a aludida compensação será efetuada mediante
a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utili-
zados e aos respectivos débitos compensados;
c) poder-se-ão utilizar, na mencionada compensa-
ção, créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento encaminhado à
SRF, desde que o referido pedido se encontre pen-
dente de decisão administrativa à data do encami-
nhamento da ‘Declaração de Compensação’;
d) declarada a compensação, ficará obrigada a Se-
cretaria da Receita Federal a extinguir o crédito tri-
butário, sob condição resolutória de sua ulterior ho-
mologação.
7. Na espécie, o pedido de compensação foi for-
mulado antes da vigência das normas legais
supracitadas, que autorizaram a compensação
com quaisquer tributos e contribuições como
pretende a parte autora. Não pode, portanto, ser
realizada a compensação com tributos de espé-
cies diferentes. (Grifei)
8. Adota-se, a partir de 1º/01/1996, na compensa-
ção tributária, o art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995,
devendo os juros ser calculados, após tal data, de
acordo com a referida lei, que inclui, para a sua afe-
rição, a correção monetária do período em que ela
foi apurada. A aplicação dos juros, in casu, afasta a
cumulação de qualquer índice de correção monetá-
ria a partir de sua incidência. Este fator de atualiza-
ção de moeda já se encontra considerado nos cál-
culos fixadores da referida taxa. Sem base legal a
pretensão de o Fisco só seguir tal sistema de apli-
cação dos juros quando o contribuinte requerer ad-
ministrativamente a compensação. Impossível ao
intérprete acrescer ao texto legal condição nela ine-
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xistente.
Juros de mora pela taxa SELIC a partir da institui-
ção da Lei nº 9.250/95, ou seja, 1º/01/1996.
9. Precedentes desta Corte Superior.
10. Recurso especial parcialmente provido, nos ter-
mos do voto.
(Resp nº 645340/DF, Rel. Min. José Delgado, DJ 20/
09/2004, p. 211)

Na hipótese dos autos, observo que o pedido de compensa-
ção foi efetuado antes da vigência da Lei nº 10.637, de 20/12/2002.
Dessarte, deve a compensação dos valores recolhidos indevida-
mente a título de FINSOCIAL ser efetuada, tão-somente, com a
COFINS. De outra parte, as diferenças decorrentes das alterações
implementadas pelos Decretos-Leis nos  2.445/88 e 2.449/88 só
podem ser compensadas com débitos relativos à própria contri-
buição para o PIS.

Outro não é o entendimento do egrégio STJ:

“TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS – IN-
CONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS
2.445/88 E 2.449/88 DECLARADA PELO STF
(148.754-RJ) – COMPENSAÇÃO – COFINS E CSL –
IMPOSSIBILIDADE – TAXA SELIC – INCIDÊNCIA
(ERESP 162.914/PR) - ART. 39, § 4º, DA LEI Nº
9.250/95 – INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO CA-
BIMENTO – RESP 215.881-PR – PRECEDENTES
DO STJ.
A Contribuição para o Programa de Integração So-
cial instituída pela LC nº 07/1970, alterada pelos
Decretos-Leis 2.445 e 2.449, ambos de 1988, foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal (RE 148.754-RJ).
Os valores recolhidos a esse título são compensá-
veis apenas com aqueles devidos a título do próprio
PIS; não com aqueles devidos a título de COFINS,
CSL, Imposto de Renda, Contribuição do Emprega-
dor sobre a Folha de Salários ou FINSOCIAL.
A Corte Especial do STJ, julgando Incidente de In-
constitucionalidade argüido no REsp. 215.881-PR,
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acolheu, por maioria, a preliminar de não-cabimen-
to da instauração do incidente suscitado, em acór-
dão publicado in DJ de 19.06.2000.
A eg. Primeira Seção assentou o entendimento no
sentido de que incidem na compensação/repetição
de tributos indevidos, recolhidos em conseqüência
de lançamento por homologação, os juros equiva-
lentes à taxa SELIC, previstos no art. 39, § 4º, da Lei
nº 9.250/95.
Ressalva do ponto de vista do Relator.
Recurso especial conhecido e parcialmente provi-
do”.
(REsp  303066 – SP, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ: 05/05/2004 PG:00134, unânime).

No que concerne à aplicação da correção monetária no mon-
tante restituído ou compensado, inclusive dos expurgos inflacioná-
rios, nada mais acertado, posto que tal mecanismo visa à manu-
tenção do poder aquisitivo da moeda. Destarte, cabível a correção
nos seguintes termos: até fevereiro de 1991 aplica-se o IPC – res-
salvado que o índice relativo a janeiro de 1989 é o de 42,72% – e a
partir daí incidirá o INPC até janeiro de 1992, quando aplicar-se-á a
UFIR, nos moldes da Lei nº 8.383/91, e a contar de 1º de janeiro de
1996 a taxa SELIC, nos termos da Lei nº 9.250/95. Nesse sentido
colaciono arestos do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
COMPENSAÇÃO. FINSOCIAL X COFINS. CORRE-
ÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
INCLUSÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO. APLI-
CAÇÃO DOS ÍNDICES QUE MELHOR REFLETEM
A REAL INFLAÇÃO À SUA ÉPOCA. JUROS DE
MORA. TAXA SELIC. LEI Nº 9.250/95. INTENÇÃO
PROCRASTINATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTA. ARTS. 16, 17, IV E VII, 18, E 557, § 2º, DO
CPC. LEIS NºS 9.668/1998 E 9.756/1998.
(...)
2. A correção monetária não se constitui em um plus;
não é uma penalidade, sendo, tão-somente, a repo-
sição do valor real da moeda, corroído pela inflação.
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Portanto, independe de culpa das partes litigantes.
É pacífico na jurisprudência desta Colenda Corte o
entendimento segundo o qual é devida a aplicação
dos índices de inflação expurgados pelos planos
econômicos governamentais, como fatores de atuali-
zação monetária de débitos judiciais.
3. A respeito, este Tribunal tem adotado o princípio
de que deve ser seguido, em qualquer situação, o
índice que melhor reflita a realidade inflacionária do
período, independentemente das determinações ofi-
ciais. Assegura-se, contudo, seguir o percentual apu-
rado por entidade de absoluta credibilidade e que,
para tanto, merecia credenciamento do Poder Pú-
blico, como é o caso da Fundação IBGE. É firme a
jurisprudência desta Corte que, para tal propósito,
há de se aplicar o IPC, por melhor refletir a inflação
à sua época.
4. Aplicação dos índices de correção monetária que
é absolutamente devida, da seguinte forma: a) por
meio do IPC, no período de março/1990 a janeiro/
1991; b) a partir da promulgação da Lei nº 8.177/91,
a aplicação do INPC (até dezembro/1991); e c) após
janeiro/1992, a aplicação da UFIR, nos moldes es-
tabelecidos pela Lei nº 8.383/91.
5. Adota-se, a partir de 1º de janeiro de 1996, no fe-
nômeno compensação tributária, o art. 39, § 4º,
da Lei nº 9.250, de 26/12/95, pelo que os juros de-
vem ser calculados, após tal data, de acordo com a
referida lei, que inclui, para a sua aferição, a corre-
ção monetária do período em que ela foi apurada.
 6. A aplicação dos juros, in casu, afasta a cumula-
ção de qualquer índice de correção monetária a partir
de sua incidência. Este fator de atualização de moe-
da já se encontra considerado nos cálculos fixado-
res da referida taxa. Sem base legal a pretensão do
Fisco de só ser seguido tal sistema de aplicação
dos juros quando o contribuinte requerer adminis-
trativamente a compensação. Impossível ao intér-
prete acrescer ao texto legal condição nela inexis-
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tente.
(...)”
(AGRESP  444940 – DF, Rel. Min. José Delgado,
DJ: 16/12/2002 PG:00260, unânime).

 Por força da remessa oficial, ressalto que fica defeso qual-
quer modificação nos índices estabelecidos na sentença e que,
por conta da aplicação dos indexadores estabelecidos neste acór-
dão, agravem a condenação da Fazenda Pública, em obediência
ao disposto na Súmula 45 do STJ.

Por derradeiro, preceitua o CPC que os honorários advocatíci-
os serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz e, no exer-
cício desse juízo de eqüidade, considerando o disposto nos arts.
20, §§ 3º e 4º, daquele diploma legal, tenho que a opção do Julga-
dor monocrático pela condenação em R$ 700,00 não está macu-
lada de qualquer vício de irrazoabilidade.

Por fim, anoto que, relativamente aos créditos tributários cons-
tituídos após o advento da LC 104/01, a respectiva compensação
tributária somente se viabiliza com o trânsito em julgado da deci-
são em que se discute a respeito da validade da exação, em obe-
diência ao preconizado no artigo 170-A do CTN.

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou parci-
al provimento à apelação e à remessa oficial.

Assim voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 314.127-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Apelantes: LUANDA INDL/ E COML/ LTDA.-ME E ÁGUA MINE-

RAL GRAVATÁ IND/ COM/ LTDA.
Apelados: OS MESMOS E INSTITUTO NACIONAL DE PRO-

PRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
Advs./Procs.: DRS. GLAUCE FONSECA DE BARROS E SILVA E

HARAMY REIS FREIRE

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL.
SENTENÇA CAUTELAR QUE DETERMINOU A
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SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO REGISTRO DE
MARCA COMERCIAL. DESCABIMENTO DO LE-
VANTAMENTO DE QUESTÕES RESPEITANTES
AO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL (NULIDADE
DO REGISTRO) E NELA JÁ AFASTADAS. CER-
NE DA CAUTELAR. NÃO ENFRENTAMENTO.
MANUTENÇÃO. ACRÉSCIMO DO ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA. DEFERIMENTO, EM PARTE.
- A lide cautelar tem contornos próprios.
Descabe, nessa sede, aprofundar-se questões
próprias da tutela do processo de conhecimen-
to. Exame e rejeição dos argumentos apresen-
tados, em homenagem à fundamentação do jul-
gado e como demonstração da existência do
fumus boni juris.
- Não está o magistrado obrigado a examinar
cada uma das questões levantadas pelas partes,
sobretudo quando todas elas compõem apenas
um capítulo se sentença, definido por Cândido
Dinamarco como unidade autônoma do deci-
sório da sentença.
- A concessão do registro de marca comercial se
sujeita à impugnação administrativa, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contados da data da
expedição do registro, e à revisão judicial, atra-
vés da ação de nulidade, no prazo de cinco (05)
anos, contados da data da concessão.
- É vedada a utilização de indicação geográfica –
como Gravatá, por exemplo – para servir de
marca comercial, na forma do Art. 124, IX da Lei
9.279/1996. Inteligência do dispositivo numa in-
terpretação teleológica e sistemática com os ar-
tigos 177 e 182 da mesma Lei.
- O requisito do periculum in mora restou satis-
feito quando a sentença se limitou a suspender
os efeitos do registro da marca comercial, sem
deferir esse direito a nenhuma das empresas em
litígio.
- Tem cabimento o aumento da verba honorária
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advocatícia constante dos ônus de sucumbência,
se a causa é momentosa e revelou o percuciente
trabalho desenvolvido pelo patrono da autora e
o acréscimo é razoável, por haver-se considera-
do apenas o valor da causa e não o da alegada e
inexistente condenação.
- Apelo da empresa Luanda Industrial e Comer-
cial Ltda. improvido. Apelo da empresa Água
Mineral Gravatá Indústria e Comércio Ltda. pro-
vido, em parte.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação
de Luanda Comercial Ltda. e dar parcial provimento à apelação de
Água Mineral Gravatá Indústria e Comércio Ltda., nos termos do
relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que fi-
cam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 27 de janeiro de 2005 (data de julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Trata-se de dois recursos de apelação contra sentença que
concedeu parcialmente liminar e no mérito julgou procedente em
parte o pedido, para suspender os efeitos do registro da marca
Gravatá, determinando que a ré (Luanda Comercial e Industrial
Ltda.-ME) se encontra obstada de invocar o direito de exclusivida-
de do uso da marca, bem como, exclui Orlando Pereira da Costa
do feito.

Luanda Comercial e Industrial Ltda.-ME, apela, sustentando:
a) que as alegações do INPI e da apelada foram feitas a destempo,
eis que deviam ter impugnado o pedido de registro da marca “Água
Mineral Gravatá” até o deferimento do mesmo, ou no prazo legal
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de 180 (cento e oitenta) dias, consoante art. 169 da Lei marcaria;
b) que após as afirmações do INPI, este passou a intervir como
litisconsorte, trazendo a baila questões de ordem pública, motivo
pelo qual far-se-ia necessário a intimação do Ministério Público,
eivando o processo de nulidade insanável (art. 246, § único do CPC);
c) que transitou em julgado sentença proferida em processo ante-
riormente instaurado pelo apelante, na comarca de Gravatá- PE,
onde restou decidido que a apelada está proibida de fazer uso da
marca, e reconheceu a validade do certificado de registro, ora im-
pugnado; d) que o pedido de registro da marca foi feito em data
anterior a da constituição da sociedade apelada; e) que a apelante
seria parte ilegítima, visto que somente a pessoa jurídica de repre-
sentatividade coletiva poderia atuar como substituto legal da cole-
tividade, que tem direito ao uso da alegada indicação geográfica
(ato normativo nº 143 e resolução nº 30/32 do INPI); f) que o sim-
ples pedido de registro de marca nominativa, caso em análise,
não deve ser confundido com o pedido de registro de indicação
geográfica, que tem tramitação diferenciada; g) que não há notori-
edade do município de Gravatá, no que tange a extração de água
mineral, conforme documentos constantes aos autos; h) que a
opção pela marca deu-se ao fato de sua fonte estar localizada em
região onde há plantas herbácias, da família das bromeliácias,
conhecidas na localidade como Gravatá; i) que o processo devia
ter sido suspenso face a exceção de incompetência interposta pelo
INPI, constituindo em nulidade insanável; j) que a petição interpos-
ta pelo INPI deve ser desentranhada por nulidade, visto que so-
mente a parte apelada teve acesso a referida petição; k) que a
apelante é uma firma legalmente constituída, autorizada para en-
garrafamento e gaseificação de águas minerais; e, l) que a MM.
Juíza a quo deixou de analisar diversas questões de ordem públi-
ca.

Apela, também, Água Mineral Gravatá, sustentando que dada
a complexidade da causa, os honorários advocatícios devem ser
arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O INPI, em suas contra-razões a apelação de Luanda Comer-
cial e Industrial Ltda., defende que a concessão do registro de mar-
ca, além de ser revista administrativamente dentro de 180 (cento e
oitenta) dias, pode ser revista judicialmente dentro de 5 (cinco)
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anos contados da concessão do registro, consoante art. 174 da
Lei 9.279/96. Sustenta, ainda, que a área técnica da Autarquia dis-
pôs que os nomes das estâncias hidro-minerais constituem indi-
cação geográfica, o que não é registrável conforme inciso IX, art.
124 da mencionada lei.

Água Mineral Gravatá Indústria e Comércio Ltda., nas suas
contra-razões, sustenta: preliminarmente, que o recurso não deve
ser aceito face a falta de comprovante de pagamento do preparo;
e, no mérito, que peticionou informando ao Juiz da Comarca de
Gravatá sobre o fato do certificado de registro da marca estar sus-
penso tendo em vista a decisão proferida pelo Desembargador
Castro Meira; que a sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca
de Gravatá não transitou em julgado, encontrando-se pendente de
decisão de recurso; e, que o apelante jamais preencheu o requeri-
mento de efetivo desenvolvimento da atividade produtiva para que
registrasse a marca, induzindo o INPI em erro.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

Novamente aqui se apreciam dois apelos, um da empresa
Luanda Comercial e Industrial Ltda. – ME, contra sentença que
concedeu medida liminar, parcialmente, e, no mérito, julgou proce-
dente, em parte, o pedido da empresa Água Mineral Gravatá Indús-
tria e Comércio Ltda., para impedir-lhe de invocar o direito de ex-
clusividade do uso da marca Água Mineral Gravatá, com exclusão
do feito de Orlando Pereira da Costa. Pretende, naturalmente, a
reforma do respeitável decisum.

Na outra apelação, a empresa Água Mineral Gravatá Indústria
e Comércio Ltda., embora vitoriosa porque foi tutelada sua preten-
são, também investe contra mesma sentença para exarcebar a
condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa, por considerá-la diminuta, tendo em vista de causa traba-
lhosa, requerendo que se a aumente para 20% do valor da conde-
nação.

De modo semelhante ao julgamento que anteriormente proce-
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di na AC 344129-PE, muito embora observe o descabimento de
agitar-se, em sede de cautelar, as mesmas questões agitadas no
processo de conhecimento, considero indispensável enfrentar os
argumentos apresentados pelas apelantes, para demonstrar o aten-
dimento de um dos requisitos exigidos nessa tutela – o fumus boni
juris - pelo que inicio com o exame das questões levantadas pela
empresa Luanda Comercial e Industrial Ltda. – ME, naturalmente
pelas questões de ordem processual, indo depois para as ques-
tões de mérito propriamente dito, para o que procedo a uma sele-
ção do resumo constante do relatório.

a) o processo em que se proferiu a sentença impugnada de-
veria ter sido suspenso em face da exceção de incompetência
levantada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI –
e não o foi, pelo que é nulo;

b) a sentença impugnada é também nula porque teria deixado
de examinar várias questões de ordem pública, bem como, a par-
tir da intervenção do Instituto Nacional de Propriedade Industrial –
INPI – passou a existir interesse público, tornando-se indispensá-
vel a intervenção do Ministério Público, que não houve na espécie,
o que também implica nulidade da sentença;

c) a empresa apelada - Água Mineral Gravatá Indústria e Co-
mércio Ltda. – seria parte ilegítima, visto que somente a pessoa
jurídica de representatividade coletiva poderia atuar como substi-
tuto legal da coletividade na defesa do direito desta ao uso da ale-
gada indicação geográfica, nos termos do Ato Normativo nº 143 e
Resolução nº 30/32 do INPI;

d) as alegações do INPI foram intempestivas porque feitas
depois do prazo de 180 dias do deferimento de registro da marca
Água Mineral Gravatá, na forma do art. 169 da Lei nº 9.279/1999;

e) haveria sentença, trânsita em julgado, proferida pelo juiz de
Direito da Comarca de Gravatá-PE, proibindo que a empresa Água
Mineral Gravatá Indústria e Comércio Ltda. fizesse uso da marca
Água Mineral Gravatá e a opção pela referida marca havia sido
feita apenas pelo fato de que a fonte produtora da água por ela
explorada estar situada em região onde há plantas herbáceas, da
família das bruneliáceas, conhecidas com essa mesma designa-
ção;
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f) a empresa Luanda Comercial e Industrial Ltda. – ME é firma
legalmente constituída, autorizada para engarrafamento e gaseifi-
cação de águas minerais.

Passo a enfrentar essas questões, na ordem em que aqui fo-
ram sumariadas. Em respeito às alegações de que o processo
principal onde se teria prolatado a sentença ora impugnada era
nulo porque não tinha sido suspenso por ocasião da exceção de
incompetência que a mesma empresa Luanda Comercial e Indus-
trial Ltda.-ME havia suscitado em face da existência de processo
anterior sobre a mesma matéria perante o Exmo. Juiz de Direito
da Comarca de Gravatá e, também, porque ela teria deixado de se
pronunciar sobre várias questões de ordem pública – constantes
das alíneas a e b acima – tenho que já foram apreciadas no exame
da AC 314129-PE, permanecendo os mesmos argumentos que
as afastam.

Importa rejeitar-se, em primeiro lugar, as alegações de que a
sentença impugnada havia sido omissa em respeito às questões
de ordem pública, que podem ser resumidas, a partir do que havia
sido alegado nos Embargos de Declaração opostos pela mesma
Luanda Comercial e Industrial Ltda. – como se lê às fls. 610-618 –
às seguintes: o fato de a autora Água Mineral Gravatá haver omiti-
do, segundo alega:

I - já existir decisão interlocutória, determinando que fosse ex-
pedido mandado proibitório, de busca e apreensão e de notifica-
ção, já de conhecimento de Diretor da mesma empresa – Sr. Or-
lando Andrade Araújo;

II - o pedido de registro que havia feito da marca Água Mineral
Gravatá se dera não com base no nome da localidade com esse
mesmo nome, mas na existência de várias plantas da família das
bromacélias ou bromélias assim designadas;

III - a referida empresa – Água Mineral Gravatá – somente teve
o primeiro contrato social arquivado na Junta Comercial de Per-
nambuco em data posterior a 04.11.1977 e somente teve deferido
autorização para exploração dos direitos minerários – exploração
da referida água mineral – em meados de maio de 1999;

IV - em conseqüência, a empresa Água Mineral Gravatá era
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carecedora de ação para impugnar o registro da marca que havia
sido requerido em 09.09.1997.

Todas essas questões já haviam sido examinadas – e rejeita-
das – pela douta Juíza a quo, como consta expressamente da sen-
tença de fls. 1033-1037, quando se observou – com absoluta cor-
reção – que o magistrado não está obrigado a apreciar – e decidir
– sobre cada uma das questões levantadas.

Nesse sentido, tem a doutrina insistido que:

“Sempre que o pedido estiver assentado em mais
de uma causa de pedir autônoma, ou a defesa fun-
dada em mais de um argumento suficiente para a
improcedência da pretensão deduzida pelo autor, é
possível que a sentença não os tenha que examinar
por inteiro”1.

Cada uma dessas alegações, no entanto, conduzem a um só
e mesmo capítulo da sentença – no magistério de Cândido Dina-
marco, os capítulos de sentença devem ser entendidos como “uni-
dades autônomas do decisório da sentença”2 – consistente na ale-
gação de que a empresa Água Mineral Gravatá não teria direito de
ação – e, portanto, dela ela carecedora – para impugnar o registro
da marca Água Mineral Gravatá. Em respeito à pretensa nulidade
do processo em virtude da não suspensão do feito por ocasião do
suscitamento da exceção de incompetência, tem-se como inteira-
mente ajustado o entendimento da douta magistrada a quo de que
muito embora houvesse ocorrido isso, não passou de uma mera
irregularidade, pois que não trouxe nenhum prejuízo para a parte,
tanto mais que a referida exceção havia sido rejeitada (Cf. fl. 606).

Realmente, o princípio maior que norteia o capítulo das nulida-
des no CPC está expresso no art. 249, § 1º do CPC, no sentido de
que não se repetirá o ato nem lhe suprirá a falta quando não preju-

1 - Cf.  Manoel Caetano Ferreira Filho, “Comentários ao Código de Processo
Civil”, volume 7 – Do Processo de Conhecimento – arts. 496 a 565 – Ed. Revis-
ta dos Tribunais, São Paulo, 2001, p. 121.

2 - Cf. “Capítulos de Sentença”, Ed. Malheiros, São Paulo, 2002, p. 35.
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dicar a parte. Embora não tivesse havido a suspensão do feito
principal nenhum prejuízo acarretou para a parte Luanda Comerci-
al e Industrial Ltda., o que bem se observa pelo fato de que esta
empresa não recorreu dessa decisão que lhe repeliu a exceção,
sendo certo que não tendo ela sido acolhida, a douta juíza que
funcionava no feito nele continuou.

Rejeito, também, a alegação de que a empresa apelada - Água
Mineral Gravatá Indústria e Comércio Ltda. – seria parte ilegítima
para propor a ação visando a suspensão do registro da marca
comercial Água Mineral Gravatá, visto que somente a pessoa jurí-
dica de representatividade coletiva poderia atuar como substituto
legal da coletividade na defesa do direito desta ao uso da alegada
indicação geográfica, nos termos do Ato Normativo nº 143 e Reso-
lução nº 30/32 do INPI.

Não me convenço de que essa ação de nulidade somente
pudesse ser proposta pela coletividade e não por quem alegasse
estar sofrendo lesão em seu direito. Na verdade, segundo a garan-
tia estampada no art. 5º, XXXV da CF/88, cada cidadão, individual-
mente, tem o direito subjetivo público de ser ouvido a respeito da
alegada lesão ou ameaça de lesão, pelo Poder Judiciário.

Não é de se aceitar que mesmo quando se propõe uma ação
coletiva para defesa de interesses coletivos – no caso a Ação Civil
Pública – se admita, por força do art. 21 da Lei nº 7.347/85 (Lei da
Ação Civil Pública), que manda aplicar-se à defesa dos direitos e
interesses difusos coletivos e individuais, no que for cabível, os
dispositivos do Título III do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078/1990).

Evidente que esse Título III trata da Defesa do Consumidor em
Juízo, estabelecendo no art. 103 a disciplina da coisa julgada, quan-
do se exclui dos efeitos da sentença proferida nessas ações –
principalmente as manejadas para defesas dos direitos e interes-
ses difusos e coletivos, previstas nos incisos I e II do art. 103, os
interesses individuais dos integrantes da coletividade, do grupo,
categoria ou classe, na forma do § 1º do mesmo dispositivo, reco-
nhecendo-lhes o direito de propor ação de indenização a título indi-
vidual, como se lê na parte final do § 2º do mesmo art. 103.

No caso em exame, a empresa Água Mineral Gravatá Indús-
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tria e Comércio Ltda. é parte legítima por haver alegado, na Medida
Cautelar que havia proposto contra a empresa Luanda Comercial
e Industrial Ltda.-ME, que tendo adotado o nome de fantasia Água
Mineral Gravatá Cinco Estrelas para o seu produto, fora denuncia-
da perante o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM
- por esta última empresa, sob a alegação da existência de um
corpo estranho num de seus vasilhames, quando então foi infor-
mada de que a mesma empresa se arvorava em proprietária ex-
clusiva da marca.

A razão desfechadora da ação de nulidade do registro da mar-
ca comercial, de que a medida cautelar é conseqüência, resulta
pois de uma lesão já não apenas potencial a um alegado direito
individual da empresa Água Mineral Gravatá Indústria e Comércio
Ltda.. Considero-a, pois, parte legítima para propositura de ambas
as ações.

Tampouco acolho o argumento de que as alegações do INPI
foram intempestivas porque feitas depois do prazo de 180 dias do
deferimento de registro da marca Água Mineral Gravatá, na forma
do art. 169 da Lei nº 9.279/1999. Como bem explicado pelo próprio
Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI – a respeito do
alegado direito decorrente do registro da marca, pela empresa
Luanda Comercial e Industrial Ltda., ao contrário do que mencio-
nou a respeito de haver-se transcorrido prazo para impugnação
do referido registro, além de a concessão do registro da marca
poder ser revista, administrativamente, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contados da data de expedição do registro, na forma
do art. 169 da Lei nº 9.279/1996, pode também ser revista, judicial-
mente, através da ação própria – denominada ação de nulidade –
no prazo de cinco (05) anos, a contar da data de sua concessão,
como o refere o art. 174 da mencionada lei.

Ainda que se considere ter-se operado a caducidade em res-
peito à impugnação administrativa, certo é que tem cabimento e é
tempestiva a pretensão anulatória, manifestada na ação de nulida-
de do registro de que a ação cautelar depende.

Rejeito, por fim, a alegação de que haveria sentença, trânsita
em julgado, proferida pelo juiz de Direito da Comarca de Gravatá-
PE, proibindo que a empresa Água Mineral Gravatá Indústria e
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Comércio Ltda. fizesse uso da marca Água Mineral Gravatá e a
opção pela referida marca havia sido feita apenas pelo fato de que
a fonte produtora da água por ela explorada estar situada em re-
gião onde há plantas herbácias, da família das bromeliáceas, co-
nhecidas com essa mesma designação.

A questão da alegada coisa julgada – decorrente de sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito de Gravatá, com base no reco-
nhecido direito de a empresa Luanda Comercial e Industrial Ltda.
utilizar-se da marca Água Mineral Gravatá, não aproveita à referida
empresa. Como bem explicado pela douta juíza a quo, no julga-
mento da ação principal, já existe entendimento firmado pelo STF
de que, nessa hipótese, sequer há conexão entre as ações e, por
conseqüência, a coisa julgada não alcança o presente feito, bas-
tando ler-se o precedente da lavra do Min. Cunha Peixoto que, por
ajustar-se como uma luva, embora transcrito às fl. 607, volta a ser
registrado:

“A Justiça Federal tem sua competência restrita,
destinada na Constituição, e sua participação no
processo de nulidade de marca deve-se unicamente
ao fato do Instituto Nacional de Propriedade Industri-
al, autarquia federal, ser réu na ação.
(...)
Por outro lado, inexiste entre as duas ações cone-
xão, pois elas tratam de coisas diversas (dei res-
salto), que podem perfeitamente tramitar em juízos
diferentes. A condenatória limitar-se-á a assegurar
o cumprimento de lei, isto é, o resguardo do registro
da marca regulamente procedido no Departamento
Nacional de Propriedade Industrial, até que, como
assinala o Juiz de Direito da Comarca de Porto Ale-
gre, eventualmente, seja anulado pelo órgão com-
petente. A ação proposta perante a Justiça Federal
objetiva a nulidade daquele registro. Se esta for vito-
riosa, a vencedora desta ação terá a proteção judi-
cial”.
(Cf. Conflito de Jurisdição nº 6119/RS. Julgamento
em 30.08.1978. Revista Trimestral de Jurisprudên-
cia, 92/520).
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Considero que muito embora seja engenhosa a argumenta-
ção a respeito da razão do requerimento do registro - não com
base no nome da localidade Gravatá, mas na existência de várias
plantas da família das bromacélias ou bromélias assim designa-
das – não convence a qualquer inteligência mediana. O fato de
existirem, eventualmente como é o caso, várias plantas da família
das bromacélias ou bromélias com o mesmo nome da localidade
não afasta o fato de que se está a requerer o registro da marca de
um produto comercial com o nome de uma localidade pernambu-
cana, ou seja, uma indicação geográfica, o que é proibido pelo art.
124, IX da Lei nº 9.279/1996. Pode-se aceitar a explicação como a
da existência de razões pessoais, íntimas, sem que isso afaste a
proibição legal que as abstrai.

Em respeito aos requisitos próprios da tutela cautelar, recuso,
por derradeiro, alegação da mesma empresa apelante Luanda
Comercial e Industrial Ltda. de que é firma legalmente constituída,
autorizada para engarrafamento e gaseificação de águas mine-
rais, não se tem nada de relevo ao desate da questão, cabendo,
pelo contrário, e insisto que o apelo investe contra sentença profe-
rida em ação cautelar cuja lide possui contornos diversos, não to-
lerando que, no exame desta, se resolva a lide principal.

Realmente, como pôs em ressalto Nelson Luiz Pinto, na obra
que publicou em parceria como Arruda Alvim:

“O processo cautelar se coloca como um terceiro
gênero de tutela jurisdicional, ao lado dos proces-
sos dez conhecimento e de execução. Tem o pro-
cesso cautelar o objetivo de garantir a eficácia mais
perfeita e completa possível da tutela jurisdicional
de conhecimento ou de execução. Serve, pois, o
processo cautelar, às outras duas espécies de pro-
cesso.
Não tem o processo cautelar uma finalidade em si
mesmo. Presta-se, sempre, à garantia de um outro
processo, chamado de ‘principal’, em relação ao qual
o processo cautelar guarda certo grau de depen-
dência.
Essa dependência, entretanto, diz respeito tão-so-
mente ao seu objeto, no sentido de que não há falar
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em tutela cautelar, senão quando ligada à garantia
de um outro processo de conhecimento ou de exe-
cução”3.

No caso sob julgamento, a douta sentença impugnada de-
monstrou à saciedade a existência dos elementos constantes da
lide cautelar: fumus boni juris e periculum in mora, tal como previs-
to no art. 801, IV, do CPC. O primeiro deles – a aparência do bom
direito – quando repeliu, e nós também o fizemos, todos os argu-
mentos levantados pela empresa, ora apelante, Luanda Comerci-
al e Industrial Ltda.-ME, a revelar a aparente existência do direito
da empresa Água Mineral Gravatá Indústria e Comércio Ltda., sem
que se inclinasse para proteger nenhum direito alegado, em si,
mas tão-somente para garantir o resultado útil do outro processo
que visa a nulidade do registro comercial Água Mineral Gravatá.

A demonstração do periculum in mora, no sentido de garantir-
se o resultado útil de outro processo, foi feita de maneira absoluta-
mente correta, quando a douta sentença chamou a atenção de
que:

“A cautelar, dessa maneira, deve produzir o efeito
de suspensão do direito de uso da marca por parte
da ré Luanda, mas não assegura, por outro lado, a
legitimidade do direito de uso da marca ‘Gravatá’ por
parte da autora. O que se verifica, em verdade, é
que nenhuma das empresas está a exercer  legiti-
mamente o direito”.
(Cf. f. 210. I Volume)

Concluo, portanto, que em respeito ao apelo da empresa Água
Mineral Gravatá Indústria e Comércio Ltda.-ME, nada há a modifi-
car-se na sentença, pelo que a mantenho.

Por fim, no que respeita ao apelo da empresa Água Mineral
Gravatá Indústria e Comércio Ltda., tenho que se resume à irresig-
nação com o valor dos ônus de sucumbência fixados em referên-
cia aos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa,

3 - Cf. “Repertório de Jurisprudência e Doutrina sobre Processo Cautelar”,
Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1991, p. 09.



139

sendo esta fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), como se vê às
fl. 120, no 1º volume dos autos, que se pretende seja aumentado
para 20% do valor da condenação.

Considero, de um lado, que a solicitação é razoável, pois vi-
nha sendo feita desde a inicial e que a elevação desse ônus se
encontra justificado em face do considerável trabalho do douto pro-
curador da referida empresa. De outro lado, porém, não vejo como
atendê-lo no sentido de fixar o percentual de 20% sobre o valor da
condenação, porque esta não houve nos presentes autos. Penso
que lhe atendo a pretensão, no entanto, se lhe fixar a verba hono-
rária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em lugar de R$ 1.000,00 (um
mil reais) anteriormente atribuído na sentença, melhor representa
a remuneração pelo trabalho desenvolvido, sem que se revele ne-
nhum absurdo.

Por tais fundamentos, nego provimento ao apelo da empresa
Luanda Comercial e Industrial Ltda., para manter a suspensão do
registro da marca comercial Água Mineral Gravatá decretada na
sentença, por seus próprios fundamentos.

Dou provimento em parte, no entanto, ao apelo da empresa
Água Mineral Gravatá e, por isso, aumento a verba honorária cons-
tante dos ônus da sucumbência para 20% do valor da causa, cor-
respondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) e não incidente sobre o
valor da condenação, como requerido, até porque, em se tratando
de sentença que se limitou a suspender os efeitos do registro de
marca comercial, não se identifica nenhuma condenação.

É como voto.



140

APELAÇÃO CÍVEL Nº 315.241-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA

Apelantes: FAZENDA RECREIO LTDA. E INSTITUTO NACIO-
NAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA  AGRÁRIA -
INCRA

Apelados: OS MESMOS
Advogados: DRS. BENIGNO DA COSTA GÓES E VIVIANE MOU-

RÃO DUTERVIL E OUTROS

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIA-
ÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. ENCARGOS SOCI-
AIS NÃO COMPROVADOS. EXCLUSÃO DA IN-
DENIZAÇÃO.  BENFEITORIAS NÃO IMPUGNA-
DAS. ACOLHIMENTO DO VALOR OFERTADO.
PERITO JUDICIAL. FÉ PÚBLICA.
- O juiz é livre para formar o seu convencimento
de acordo com as provas constantes dos autos
e está autorizado pelo art. 130 do CPC a indeferir
as diligências que entender inúteis ou protela-
tórias, não tendo configurado cerceamento de
defesa o fato de não ter sido realizada audiência.
- Uma vez não comprovado o recolhimento dos
encargos sociais pela parte expropriada, os mes-
mos devem ser excluídos da indenização. Pre-
cedentes.
- Nos termos do art. 9º, § 1º, da LC nº 76/93, o
perito judicial fica restrito aos pontos do laudo
de avaliação administrativa resistidos pela desa-
propriada, presumindo-se como verdadeiros os
fatos não contestados.
- Hipótese em que não há falar-se em erro mate-
rial da sentença dos embargos de declaração,
uma vez que a mesma apurou corretamente o
quantum  indenizatório.
- É devida a inclusão do sistema de irrigação no
rol das benfeitorias indenizáveis, uma vez que,
quando da atribuição do valor correspondente,
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foi levado em consideração pelo perito judicial o
seu estado de conservação.
- As informações prestadas pelo perito oficial,
que está eqüidistante do interesse das partes,
revestem-se de fé pública.
- Inobstante o art. 12, § 3º, da Lei nº 8.629/93, com
a redação dada pela Medida Provisória nº  1.577/
97, estabelecer que o laudo de avaliação deve ser
acompanhado do registro de Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica - ART, não deve a perícia
ser anulada, em respeito ao princípio da
instrumentalidade das formas (art. 244 do CPC).
- São devidos os juros compensatórios mesmo
no caso de imóvel improdutivo, pois os mesmos
se destinam a ressarcir o proprietário da perda
antecipada do bem.
- Os juros moratórios devem ser computados a
partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àque-
le em que deveria ser realizado o pagamento (MP
nº 2.183-56/01).
- É possível a expedição do mandado translativo
de domínio antes do trânsito em julgado do títu-
lo judicial proferido na ação de desapropriação.
- Apelação da expropriada improvida. Apelo do
INCRA parcialmente 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, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da expropria-
da e dar parcial provimento ao apelo do INCRA, nos termos do
relatório, do voto do Relator e das notas taquigráficas constantes
dos autos, que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 14 de dezembro de 2004 (data de julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE
FARIA - Relator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA:

Trata-se de apelações interpostas pelo INCRA - Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária e pela Fazenda Recreio
Ltda. (expropriada) contra sentença proferida nos autos de ação
de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrá-
ria.

Em seu recurso, a expropriada requer a reforma da r. senten-
ça para que seja acolhido o valor consignado no laudo do perito
judicial, por encontrar-se o mesmo bem fundamentado e de acor-
do com as normas técnicas da ABNT. Aduz, em síntese, que o
juízo monocrático descontou valores de encargos sociais federais
e de contribuição sindical sem ser acionado para tal fim.

Por seu turno, o INCRA sustenta, preliminarmente, o cercea-
mento do seu direito de defesa, em face da ausência de audiência
de instrução e julgamento após a conclusão da perícia, violando o
art. 11 da LC nº 76/93, razão pela qual requer a anulação de todos
os atos processuais realizados desde então. No mérito, aduz, re-
sumidamente, a existência de erro material na sentença dos em-
bargos de declaração, uma vez que o MM. Juiz a quo não conside-
rou, quando da exclusão dos valores referentes às benfeitorias não
impugnadas pela expropriada (fl. 447), o item 15 da fl. 191 (trans-
formador de 45 KVA no valor de R$ 1.084,00); que a desapropriada
firmou Escritura Pública de Concordância e Renúncia de Direitos
e Ações perante o Primeiro Cartório Judiciário de Macaíba/RN,
segundo o qual concorda com o recebimento em TDA’s de impor-
tância que exceder R$ 148.815,33, relativo às benfeitorias úteis e
necessárias, por tratar-se de direito patrimonial disponível; que o
perito nomeado não apresentou Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, contrariando o disposto na Lei nº 8.629/93, de modo
que requer o desentranhamento do Laudo Judicial, a devolução
dos honorários e nova perícia; que não é devida a inclusão no rol
das benfeitorias indenizáveis do sistema de irrigação, pois o mes-
mo, após ser retirado da propriedade, foi “despejado” sem reinsta-
lação, assim como não tem funcionalidade no projeto de assenta-
mento; que através da medição de GPS, cuja precisão esbarra
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nos 100%, verificou o assistente técnico, quando da realização de
seu parecer, que a área efetivamente plantada com a cultura de
coqueiro é de 87,5358 ha, e não de 123,90 ha, consoante apurado
na perícia judicial; ser incabível a condenação de juros compensa-
tórios na desapropriação por interesse social para fins de reforma
agrária de imóvel rural reconhecidamente improdutivo; que, nos
termos da MP nº 2.183-56/01, a incidência dos juros moratórios
deverá ser a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em
que o pagamento deveria ser feito; que, como a expropriada levan-
tou 80% do valor depositado, incorre a hipótese do art. 17 da LC nº
76/93, impondo-se a expedição de mandado translativo de domí-
nio antes do trânsito em julgado. Por fim, requer seja fixado o valor
da indenização de acordo com o apresentado no laudo do assis-
tente técnico.

Contra-razões.

Encaminhados os autos a este Tribunal, deu-se vista ao Par-
quet, que ofertou parecer opinando pelo provimento da apelação
do INCRA e pelo improvimento do apelo da expropriada – Fazenda
Recreio (fls. 504/508).

É o relatório.

VOTO

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

O INCRA sustenta, preliminarmente, o cerceamento do seu
direito de defesa, em face da ausência de audiência de instrução e
julgamento após a conclusão da perícia.

A preambular suscitada não merece ser acolhida.

Com efeito, o juiz é livre para formar o seu convencimento de
acordo com as provas constantes dos autos e está autorizado
pelo art. 130 do CPC a indeferir as diligências que entender inúteis
ou protelatórias.

Passo ao exame do mérito.

O cerne da contenda a ser aqui dirimida diz respeito ao quan-
tum indenizatório pela desapropriação do imóvel rural denominado
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“Fazenda Maturaia”, declarado de interesse social para fins de re-
forma agrária.

O MM. Juiz a quo adotou, com alguns ajustes, o laudo firmado
pelo experto judicial, excluindo, para tanto, as importâncias refe-
rentes aos encargos sociais e às benfeitorias não impugnadas pela
expropriada.

Requer a Fazenda Recreio seja acolhido o valor consignado
no laudo do perito oficial, enquanto que o INCRA o apresentado por
seu assistente técnico.

No tocante aos encargos sociais, esta Egrégia Corte já se pro-
nunciou sobre o tema, estabelecendo que, uma vez não compro-
vado o seu recolhimento pela parte expropriada, os mesmos de-
vem ser excluídos da indenização.

Confira o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE
REFORMA AGRÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
APLICAÇÃO DE REDUTOR DE 15% (DESVALO-
RIZAÇÃO). BENFEITORIAS JUROS COMPENSA-
TÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COR-
REÇÃO MONETÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 76/93,
LEI Nº 8.629/93 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.577/
97.
(...)
- Dada a total inexistência de documentos compro-
batórios desse tipo de pagamento, exclui-se da in-
denização das benfeitorias a verba destinada a en-
cargos sociais.
(...)
- Apelação do INCRA  e  remessa oficial parcialmen-
te providas, para reduzir  os  juros  compensatórios
a  6%  (seis  por cento), para reconhecer corres-
ponder a área indenizável a 1.309,0136 hectares e,
ainda,  para  reduzir o valor da indenização pelos
poços perfurados pela Petrobrás.” (TRF 5ª R., 1ª T.,
AC 187177/RN, Des. Federal Ubaldo Ataíde Caval-
cante, DJU 16/06/2000, p. 631).
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No que diz respeito aos valores referentes às benfeitorias não
impugnadas pela expropriada, assim dispõe o art. 9º, § 1º, da LC
nº 76/93:

“Art. 9º. A contestação deve ser oferecida no prazo
de quinze dias se versar matéria de interesse da
defesa, excluída a apreciação quanto ao interesse
social declarado.
§ 1º. Recebida a contestação, o juiz, se for o caso,
determinará a realização de prova pericial, adstrita
a pontos impugnados do laudo de vistoria adminis-
trativa, a que se refere o art. 5º, inciso IV e, simulta-
neamente: (...)”

Destarte, consoante o dispositivo legal supracitado, o perito
judicial fica restrito aos pontos do laudo de avaliação administrati-
va resistidos pela desapropriada, presumindo-se como verdadei-
ros os fatos não contestados.

 Apesar de este ter sido o entendimento acolhido pelo juízo
monocrático, alega o INCRA a existência de erro material na sen-
tença dos embargos de declaração, uma vez que o MM. Juiz a quo
não considerou, quando da exclusão dos valores referentes às
benfeitorias não refutadas (fl. 447), o item 15 da fl. 191 (transfor-
mador de 45 KVA no valor de R$ 1.084,00).

Para melhor compreensão, faz-se necessário relacionar as
benfeitorias não impugnadas com seus respectivos valores (itens
6 a 9, 15 a 18, 20 e desmatamento - fl. 191; cultura do cajueiro fl.
188):

- Item 6. Galpão com 96,00 m2 –  4.199,04.

- Item 7. Galpão com 44,44 m2 –  1.943,80.

- Item 8. Casa de bomba com 43,29 m2 –  1.893,50.

- Item 9. Casa de bomba com 27,69 m2 –  1.211,16.

- Item 15. Um transformador de 45 KVA –  1.084,00.

- Item 16. Um transformador de 45 KVA –  2.178,00.

- Item 17. Um transformador de 45 KVA –  2.178,00.

- Item 18. 2,52 Km de rede de alta tensão –  30.240,00.
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- Item 20. Uma barragem escavada –  5.600,00.

- Desmatamento – 31.073,28. (já incluída a importância de
10.281,60 relativa aos encargos sociais).

- Cultura de cajueiro –  2.454,72.

Consoante apurado na sentença dos embargos, o seu soma-
tório, considerando, inclusive, o item 15 referido no apelo do IN-
CRA, representa o montante de 84.055,50, que adicionado aos
encargos sociais das cercas resulta em 84.735,90 (fl. 447), sendo
esta a importância a ser deduzida do valor apurado pelo perito ofi-
cial.

Assim, o quantum indenizatório relativo às benfeitorias é de
258.249,79 (342.985,69 – 84.735,90), de modo que não há que se
falar em erro material do decisum de fls. 446/448.

Argumenta, ainda, o INCRA que não é devida a inclusão do
sistema de irrigação no rol das benfeitorias indenizáveis, pois o
mesmo, após ser retirado da propriedade, foi “despejado” sem
reinstalação, assim como não tem funcionalidade no projeto de
assentamento.

Igualmente, não vislumbro razão ao expropriante.

De fato, conforme se verifica à fl. 187, o perito oficial levou em
consideração o estado do sistema de irrigação, atribuindo um fa-
tor de segurança de 50%.

No intento de elucidar esse enredo, cumpre trazer à colação
trecho da perícia:

“(...) Obs: Conforme depoimento de antigos mora-
dores e funcionários do imóvel, o expropriado reti-
rou o sistema de irrigação por ocasião da invasão;
Posteriormente, este realizou a reposição, contudo,
conforme observação In loco, comprovadas atra-
vés de seqüências de fotos acima apresentada, o
sistema só poderá ser reaproveitado após um mi-
nucioso estudo técnico de correção e adaptação.
- Face o conteúdo supra mencionado e diante do
exposto, este perito é obrigado a atribuir um fator de
segurança de 50%, em função da incógnita, exis-
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tente com relação a qualidade do material, capaci-
dade de funcionamento e estado de conservação e
uso, (...)” (grifo original).

Quanto à alegação de que há de prevalecer a área da cultura
de coqueiro apurada pelo assistente técnico do INCRA (87,5358
ha), e não a apresentada pela perícia judicial (123,90 ha), verifico
que a mesma também não merece prosperar.

Isso porque no caso de discordância de laudos, preponderam
as informações prestadas pelo perito oficial, que está eqüidistante
do interesse das partes e reveste-se de fé pública.

A propósito, vale transcrever o julgado a seguir:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DESA-
PROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL, PARA
FINS DE REFORMA  AGRÁRIA. INDENIZAÇÃO
COM BASE NO LAUDO DO VISTOR OFICIAL. DI-
VERGÊNCIA DO LAUDO DA AUTARQUIA E DO AS-
SISTENTE TÉCNICO DA EXPROPRIADA. BENFEI-
TORIAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INDEVIDA.
COBERTURA VEGETAL INDENIZÁVEL, EM FACE
DO SEU POTENCIAL ECONÔMICO. PAGAMENTO
EM TDA’S. ENCARGOS SOCIAIS. REPOSIÇÃO
NO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILI-
DADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMEN-
TO. JUSTO PREÇO. VALOR DE MERCADO DO
IMÓVEL. ACUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSA-
TÓRIOS E MORATÓRIOS. REDUÇÃO DO PER-
CENTUAL DOS  JUROS COMPENSATÓRIOS
PARA 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO, POR FOR-
ÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.774-26/99. COR-
REÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. SÚMULA 561 DO
STF.
1. Na hipótese de ocorrência de laudos divergentes,
igualmente fundamentados, o laudo judicial deve ser
prestigiado, mormente quando não haja indicações
de que tenha sido realizado em desacordo com as
regras que regulam a elaboração das perícias judi-
ciais, nem de que o vistor tenha deixado de respei-
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tar a necessária eqüidistância dos interesses em
litígio.
(...)
12. Apelação da expropriada improvida. Apelação do
INCRA e remessa oficial parcialmente providas, ape-
nas para reduzir o percentual dos juros compensa-
tórios de 12% para 6% ao ano.” (TRF 5ª R., 3ª T., AC
189559/RN, Des. Federal Geraldo Apoliano, DJU 08/
09/2000, p. 803).

Sustenta, também, a desapropriante que o perito nomeado não
apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contra-
riando o disposto na Lei nº 8.629/93, razão pela qual requer o de-
sentranhamento do laudo judicial, a devolução dos honorários e
nova perícia.

É certo que o art. 12, § 3º, da Lei nº 8.629/93, com a redação
dada pela Medida Provisória nº 1.577/97, estabelece que o laudo
de avaliação deve ser acompanhado do registro de ART, o que não
foi observado no caso vertente. Ocorre que o art. 244 do Código
de Processo Civil dispõe que “quando a lei prescrever determina-
da forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o
ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.

Observo que o profissional designado realizou um trabalho
criterioso, demonstrando detalhadamente como chegou ao valor
apontado, tendo o laudo pericial, por isso, cumprido a sua finalida-
de, não devendo ser declarado nulo em respeito ao princípio da
instrumentalidade das formas, insculpido no acima referido dispo-
sitivo do nosso ordenamento processual.

Vale conferir o seguinte precedente:

“CONSTITUCIONAL. CIVIL E ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. RE-
FORMA AGRÁRIA. NULIDADE PELA  AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
NOMEAÇÃO DO PERITO. ENGENHEIRO AGRÔ-
NOMO. NECESSIDADE. PRELIMINARES RECHA-
ÇADAS. ACATAMENTO DO LAUDO PERICIAL. IN-
CLUSÃO DO VALOR DA MATA NATIVA NO PREÇO
DA TERRA NUA. JUROS MORATÓRIOS E COM-
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PENSATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HO-
NORÁRIOS DO ASSISTENTE-TÉCNICO E DE
SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO LEGAL. EXECU-
ÇÃO PELOS ARTS. 14, 15 E 16 DA LC Nº 76/93.
INCONSTITUCIONALIDADE. APELOS E REMES-
SA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
II. A confecção do laudo pericial por engenheiro agrô-
nomo, desprovida da anotação de responsabilidade
técnica - ART, nos termos do art. 12, da Lei nº 8.629/
93, não é passível de declaração de nulidade, cons-
tituindo-se apenas em mera irregularidade.
XII. Parcial provimento da remessa oficial e dos ape-
los”. (TRF 5ª R., 4ª T., AC 273490/CE, Des. Federal
Manuel Maia, DJU 06/04/2004, p. 556).

Relativamente aos juros compensatórios, defende o INCRA
ser incabível a sua condenação na desapropriação por interesse
social para fins de reforma agrária de imóvel rural reconhecida-
mente improdutivo.

Ocorre que uma possível improdutividade da propriedade não
significa que o seu titular não possua direito a uma justa indeniza-
ção.

Na verdade, os juros compensatórios destinam-se a ressarcir
o proprietário da perda antecipada do bem. Como o expropriado
deixa de fruir do seu patrimônio antes de sua total recomposição,
impõe-se que lhe seja paga uma remuneração para compensá-lo
dessa perda.

Nesse sentido, é o julgado a seguir:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PRO-
CESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTE-
RESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁ-
RIA. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL RURAL. INEXISTÊN-
CIA DE ÁREA URBANA INCRUSTADA NA FAZENDA
OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO. SIMPLES CON-
TIGÜIDADE ENTRE O IMÓVEL A SER DESAPRO-
PRIADO E A ZONA URBANA DE CIDADE DO INTE-
RIOR. MULTIPLICIDADE DE PERÍCIAS. ATENDI-
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MENTO, PELO SEGUNDO PERITO OFICIAL COM
ATUAÇÃO NOS AUTOS, DAS DIRETRIZES DE AVA-
LIAÇÃO DA TERRA NUA E DAS BENFEITORIAS
DEFINIDAS ORIGINARIAMENTE NA LEI Nº 8.629/
93 E NAS MODIFICAÇÕES PROCEDIDAS PELA
MP Nº 1.577/97 E REEDIÇÕES. CORREÇÃO MO-
NETÁRIA A PARTIR DO SEGUNDO LAUDO. POS-
SIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS COM-
PENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. JUROS
COMPENSATÓRIOS DEFINIDOS EM 12% AO ANO,
INCIDENTES DESDE A IMISSÃO DE POSSE. ADIN
Nº 2.332/DF. DEVIDOS OS COMPENSATÓRIOS
AINDA QUANDO SE TRATE DE PROPRIEDADE
IMPRODUTIVA. JUROS MORATÓRIOS NO PER-
CENTUAL DE 6% AO ANO, A PARTIR DE 1O DE
JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM
QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO, NOS
TERMOS DO ART. 100, DA CF/88. APLICABILIDA-
DE DO ART. 15-B, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/
1941, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PRO-
VISÓRIA Nº 2.183-56/2001. SENTENÇA PROLATA-
DA EM 29.04.2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS CORRETAMENTE SEGUNDO A REGRA
ART. 27, PARÁGRAFO 1O DO DECRETO-LEI Nº
3.365/41, COM A REDAÇÃO DETERMINADA PELA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.183-56/2001.
(...)
7. “É irrelevante o fato de o imóvel ser ou não produ-
tivo para a fixação dos juros compensatórios na de-
sapropriação, vez que estes são devidos tendo em
vista a perda antecipada da posse que implica na
diminuição da garantia da prévia indenização cons-
titucionalmente assegurada”.
(AGRESP nº 426.336/PR, rel. Min. Paulo Medina, DJ
de 02.12.2002).
(...)” (TRF 5ª R., 4ª T., AC 303132/AL, rel. Des. Fe-
deral Francisco Cavalcanti, DJU 03/11/03, p. 453).

No tocante aos juros moratórios, alega a expropriante que, nos
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termos da MP nº 2.183-56/01, a sua incidência deverá ser a partir
de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ser feito.

Sobre o tema, assim dispõe o art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/
41 (redação dada pela MP nº 2.183-56/01):

“Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros
moratórios destinam-se a recompor a perda decor-
rente do atraso no efetivo pagamento da indeniza-
ção fixada na decisão final de mérito, e somente
serão devidos à razão de até seis por cento ao ano,
a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele
em que o pagamento deveria ser feito, nos termos
do art. 100 da Constituição”.

Esse comando legal se aplica ao caso em comento, uma vez
em vigor quando da prolação da sentença.

A propósito, vale conferir:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESA-
PROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁ-
RIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMÓVEL IMPRO-
DUTIVO. CABIMENTO. TERMO INICIAL. TAXA.
BASE DE CÁLCULO. MP 1.577/97. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 114/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TER-
MO INICIAL. MP 1.997/00. OMISSÃO (CPC, ART.
535). INOCORRÊNCIA.
(...)
5. A determinação trazida pela Medida Provisória
1.997-34, de 13.01.2000, ao introduzir no Decreto-
lei 3.365/41 o art. 15-B, para que o termo inicial dos
juros moratórios seja “1º de janeiro do exercício àque-
le em que o pagamento deveria ser feito”, é regra
que se coaduna com orientação mais ampla do
Supremo, segundo a qual não há caracterização de
mora do ente público, a justificar a incidência dos
correspondentes juros, sempre que o pagamento
se faça na forma e no prazo constitucionalmente
estabelecidos (arts. 33 do ADCT e 100 da Constitui-
ção Federal).
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6. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ, 1ª
T., RESP 591656/PA, rel. Min. Teori Albino Zavasck,
DJU 30/08/04, p. 217).

Quanto à expedição do mandado translativo de domínio, já
perfilhei o entendimento de que, para tanto, seria mais seguro
aguardar o trânsito em julgado da sentença. Porém, analisando o
assunto sob outro ângulo de vista, atento a questões de ordens
práticas (necessidade de desencadeamento dos procedimentos
administrativos relativos à concessão de uso, legitimação de pos-
se, etc.) e, principalmente, ao fato de que, após a prolação da sen-
tença, os recursos não têm mais o condão de excluir a legitimida-
de do ato expropriatório, verifico que deve ser prestigiada a tese do
INCRA no sentido da formalização imediata da tradição do direito
de propriedade, mediante transcrição do título judicial nos regis-
tros do Cartório Imobiliário competente.

Por todo o exposto, nego provimento à apelação da expropria-
da e dou parcial provimento ao apelo do INCRA, para determinar a
imediata expedição do mandado translativo de domínio, bem como
para estabelecer que os juros moratórios incidam a partir de 1º de
janeiro do exercício seguinte àquele em que deveria ser realizado
o pagamento correspondente.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 321.737-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO CAVAL-
CANTE

Apelantes: FAZENDA NACIONAL E MACEIÓ VEÍCULOS E PE-
ÇAS LTDA. - MAPEL

Apelados: OS MESMOS
Advs./Procs.: DRS. GEORGE SILVA MELO E OUTROS

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIO-
NAL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESTITUI-
ÇÃO DE TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMEN-
TO POR HOMOLOGAÇÃO DECLARADOS IN-
CONSTITUCIONAIS PELO STF. APELAÇÃO.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ADMITI-
DOS. MERO EQUÍVOCO. ART. 515 DO CPC.
PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO 535 DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
ART. 515 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
PIS. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE.
DECRETOS-LEIS NºS 2.445/88 E 2.449/88. LEI
COMPLEMENTAR Nº 7/70. FATO GERADOR.
BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO POSTERI-
OR. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊN-
CIA. PRECEDENTES.  RECONHECIMENTO DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. COR-
REÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
- A egrégia Primeira Seção do col. STJ, na as-
sentada de 24 de março de 2004, afastou o en-
tendimento de que em se tratando de tributo
sujeito a lançamento por homologação, cuja lei
instituidora fora declarada inconstitucional pelo
col. STF, o prazo para pleitear judicialmente a
restituição seria contado da publicação da deci-
são que declarou a inconstitucionalidade da nor-
ma que fundamentava sua cobrança ou da edi-
ção de Resolução do Senado Federal que sus-
pendeu a sua eficácia. Assim, com ressalva do
meu entendimento, acolho o novo posiciona-
mento no sentido de nos casos de lançamento
por homologação, a prescrição do direito de plei-
tear a restituição tributária ocorrerá após trans-
corridos os cinco anos contados do fato gera-
dor, acrescido de mais cinco anos a partir da
homologação tácita.
- A interposição de recurso de apelação aduzindo
a ilegalidade da decisão que julgou prejudicado
os embargos de declaração por ilegitimidade da
parte, não obsta a apreciação pela instância “ad
quem” dos motivos pelos quais foram rejeita-
dos os referidos embargos. Aplicação analógica
do art. 515, §3º, do CPC e dos princípios da
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efetividade e da economia processual. Preceden-
te do col. STJ.
- O mero equívoco relativo ao nome da parte re-
corrente não pode servir de fundamento para a
não apreciação do recurso. Todavia, não carac-
teriza omissão na decisão embargada a ausên-
cia de menção explícita aos dispositivos legais
questionados, nem está obrigado o Julgador a
analisar todos os pontos suscitados pelas par-
tes para formar o livre convencimento, sendo-
lhe possível analisar os fatos apresentados, as
provas carreadas e utilizar-se da jurisprudência
e da legislação aplicável, bem assim, não se pres-
tam os embargos de declaração à pretensão de
rejulgamento da causa nem são cabíveis para fim
específico de prequestionamento, na ausência de
omissão, obscuridade ou contradição.  Ausên-
cia dos vícios elencados no art. 535 do CPC. Ape-
lação da parte autora provida. Embargos de de-
claração rejeitados.
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal, deci-
dindo o Recurso Extraordinário nº 148.754-2/RJ,
declarou a inconstitucionalidade das alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 2.445/88 e
2.449/88, que introduziram modificações na sis-
temática de recolhimento da contribuição para
o Programa de Integração Social - PIS, instituída
pela Lei Complementar nº 7/70, tendo o Senado
Federal editado, nos termos do artigo 52, inciso
X, da CF, a Resolução nº 49, de 09.10.95 ( DOU de
10.10.2000), suspendendo a execução dos refe-
ridos Decretos-Leis. Assim, a sistemática de co-
brança do PIS voltou a ser aquela estabelecida
na Lei Complementar nº 7/70, inclusive no que
se refere ao seu artigo 6º, parágrafo único, relati-
va à semestralidade da base de cálculo.
- A compensação tributária realizada no âmbito
do lançamento por homologação extingue a obri-
gação tributária sob condição resolutória, pois a
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eficácia do crédito lançado depende da homolo-
gação formal do Fisco ou do decurso do prazo
legal, não se lhe aplicando o art. 170 A do CTN,
diferentemente da compensação de valores exa-
tos, que extingue imediatamente o crédito res-
pectivo.
- É de se fazer distinção entre reconhecer a
compensabilidade pretendida e determinar a
compensação requerida. Ao Judiciário cabe de-
clarar ser compensável o valor recolhido indevi-
damente, por conta e risco do contribuinte, res-
salvando-se, todavia, a fiscalização e controle da
administração fazendária no procedimento com-
pensatório.
- É de se reconhecer o direito à restituição, na
forma de compensação, por conta e risco do
contribuinte, dos valores indevidamente recolhi-
dos, a título de correção monetária da base de
cálculo do PIS, decorrente da diferença entre a
sistemática de apuração dos Decretos-Leis nºs.
2.445/88 e 2.449/88 e a LC nº 07/70, no que se re-
fere à semestralidade da base de cálculo, com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, conforme autorizado pelo art.
74 §§ 1º e 2º da Lei nº 9.430/96, alterado pelo art.
49 da Lei nº 10.637 de 30-12-2002, ressalvando-
se, todavia, a fiscalização e controle da adminis-
tração fazendária no procedimento compensa-
tório.
- Nos casos de repetição/compensação de
indébito os índices de correção monetária a se-
rem utilizados, por serem os que mais refletem
a inflação do período, são os seguintes: OTN, de
março/86 a janeiro/89; BTN, de fevereiro/89 a fe-
vereiro/90; IPC para o período de março/90 a ja-
neiro/91; INPC a partir da promulgação da Lei n.
8.177/91 — fevereiro/91 a dezembro/91; UFIR a
partir de janeiro/92 até dezembro/95; e pela TAXA
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SELIC, a partir da vigência da Lei nº 9.250/95, não
podendo esta ser aplicada cumulativamente com
outros índices de reajustamento.
- Apelação da parte autora provida; remessa ofi-
cial e apelação da Fazenda Nacional providas em
parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes
as acima mencionadas, acordam os Desembargadores Federais
da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por
unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora e dar par-
cial provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa ofi-
cial, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes
dos autos, que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 9 de dezembro de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE CAVALCAN-
TE - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍ-
DE CAVALCANTE:

MAPEL – Maceió Veículos e Peças Ltda. ajuizou ação ordiná-
ria objetivando o reconhecimento do seu direito à compensação
dos valores relativos à diferença entre a quantia recolhida a título
de PIS, com base no faturamento do mês imediatamente anterior,
na forma dos Decretos-Leis nºs 2.445/88 e 2.449/88, cujo paga-
mento fora efetuado através de parcelamento cumprido entre 1997
e 2000 (relativo ao período de fevereiro de 1992 a maio de 1993), e
os valores devidos na forma da LC nº 07/70, ou seja, com base no
faturamento do sexto mês anterior e sem correção monetária no
semestre; fundamentou sua pretensão em ter sido gerado um cré-
dito decorrente do recolhimento mais oneroso, na forma dos De-
cretos-leis supracitados, declarados inconstitucionais e cujos efei-
tos são ex tunc, correspondente à correção monetária aplicada ao
mencionado período; requereu fosse realizada a compensação do
pretendido crédito: “sem qualquer restrição infralegal; com a expe-
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dição dos competentes DCC’s; sem autuação fiscal; com quais-
quer tributos devidos à União, vencidos ou vincendos; tendo a au-
tora o direito a não lhe ser  exigido o estorno dos lançamentos
efetuados na sua escrita fiscal; bem como direito à expedição de
certidões negativas e, ainda, a não ser inscrita nem na sua Dívida
Ativa nem em cadastro de devedores em razão da compensação
realizada”, fls. 03/24.

Na sentença do Juízo Federal da 3ª Vara de Alagoas foram
julgados parcialmente procedentes os pedidos constantes na ini-
cial, “para garantir a exclusão da correção monetária da base de
cálculo do PIS; para ajustar os critérios de correção do indébito,
determinando que a correção monetária seja feita pelos índices
oficiais, devendo, a partir de 01/01/96, ser aplicada a taxa SELIC,
afastados, nesse período, os juros de mora e qualquer outro índice
de atualização; para certificar que serão compensáveis os recolhi-
mentos efetuados nos termos do pedido, isto é, entre fevereiro de
1992 a maio de 1993”, fls. 189/174.

Foram opostos embargos de declaração, fls.185/186, tendo
referido recurso sido julgado prejudicado por ilegitimidade da par-
te, haja vista constar como embargante Laginha Agro Industrial,
fls. 227.

Apelou a Fazenda Nacional, fls. 190/225, afirmando que, em-
bora na sentença tenha sido reconhecida a prescrição do período
posterior a outubro de 2000, o julgamento foi favorável em parte ao
autor; alegou terem sido reclamadas parcelas referentes a opera-
ções que datam de mais de cinco anos a partir da publicação da
Resolução do Senado que suspendeu os efeitos dos Decretos-
leis em tela, pelo que aduziu a ação encontrar-se prescrita; sus-
tentou, ainda, a impossibilidade de compensação com débitos ven-
cidos e antes do trânsito em julgado da decisão (art. 170-A do CTN)
e aduziu não ser a base de cálculo do PIS o faturamento do sexto
mês anterior, mas o faturamento do mês, conforme previu a LC nº
17 de 1973, não sendo possível considerar momentos distintos
para a base de cálculo e a hipótese de incidência, nem manter os
valores da contribuição em foco sem qualquer correção monetá-
ria, mencionando, ainda, o art. 97, §2º, do CTN, que previu não
constituir majoração de tributo a atualização do valor monetário da
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respectiva base de cálculo, requerendo a aplicação da taxa de ju-
ros apenas a partir do trânsito em julgado.

A parte interpôs apelação, fls. 230/236, alegando a admissibi-
lidade dos embargos de declaração por ter havido mero equívoco
de digitação quanto ao nome da parte, não havendo, assim, ilegiti-
midade no caso em tela, requerendo fosse mencionado no julga-
mento que a compensação seja efetuada “sem qualquer restrição
infralegal; sem autuação fiscal; expedição de certidões negativas;
sem inscrição na Dívida Ativa e nem no CADIN.

Foram apresentadas as respectivas contra-razões, fls.237/250
e 254/264.

É o relatório.

VOTO

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

Quanto ao prazo para pleitear a restituição do valor do tributo
pago indevidamente é de se contar cinco anos da efetiva extinção
do crédito tributário. No caso dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação a referida extinção ocorre, na data da homologa-
ção e, não havendo homologação expressa, esta se considera
realizada de forma tácita, pelo decurso de 5 (cinco) anos, conta-
dos do fato gerador. Assim, em regra, o prazo de 5 (cinco) anos
para se pleitear judicialmente a repetição do indébito só inicia após
transcorrido o prazo que a autoridade fiscal teria para proceder a
respectiva homologação, ou seja, a restituição alcança os crédi-
tos relativos ao período de 10 (dez) anos posteriores ao fato gera-
dor.

Sobre a matéria em foco, decidiu o col. STJ, verbis:

“TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBU-
TO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA-
ÇÃO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO
STF. PRESCRIÇÃO. NOVA ORIENTAÇÃO FIRMA-
DA PELA 1ª SEÇÃO DO STJ, NA APRECIAÇÃO DO
ERESP 423.994/MG.
1. Tendo o acórdão recorrido emitido juízo expresso
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acerca do prazo prescricional para a repetição de
indébito tributário, tem-se por prequestionada a ma-
téria, não havendo óbice a que o STJ introduza no-
vos critérios para seu cômputo, ainda que não refe-
ridos pela decisão atacada.
2. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do ERESP
423.994/MG, Min. Peçanha Martins, sessão de
08.10.2003, consagrou o seguinte entendimento,
quanto ao prazo para pleitear a restituição de tribu-
tos sujeitos a lançamento por homologação cuja
cobrança foi declarada inconstitucional pelo STF: (a)
se a declaração de inconstitucionalidade ocorreu em
sede de ação de controle concentrado, o prazo de
cinco anos inicia na data da publicação do respecti-
vo acórdão; e (b) se a inconstitucionalidade foi de-
clarada na via do controle difuso, o prazo qüinqüe-
nal tem início na data da resolução do Senado Fe-
deral suspendendo a execução da norma (CF, art.
52, X). Inexistindo resolução do Senado, aplica-
se a regra geral adotada para a repetição de tri-
butos sujeitos a lançamento por homologação,
qual seja, a de considerar como termo inicial do
cinco anos da prescrição a data da homologa-
ção do lançamento. Adota-se o entendimento fir-
mado pela Seção, com ressalva do ponto de vista
pessoal, no sentido da subordinação do termo a quo
do prazo ao universal princípio da actio nata (voto-
vista proferido nos autos dos referidos embargos).
3. Agravo regimental improvido.”
(AGRESP 576365 / RS DJ DATA:09/02/2004
PG:00137 Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI) (Grifei).

Assim o col. STJ já firmou o entendimento segundo o qual nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, é de se conside-
rar como termo inicial dos cinco anos da prescrição a data da ho-
mologação tácita do lançamento. Essa é a regra geral.

No caso de restituição de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, cuja cobrança foi declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, vinha perfilhando entendimento antes
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também adotado pelo col. STJ, no sentido de o qüinqüênio para o
ingresso em Juízo pleiteando a restituição do respectivo crédito
ser contado da publicação da decisão que declarou a inconstituci-
onalidade da norma que fundamentava sua cobrança ou da edição
de Resolução do Senado Federal que suspendeu a sua eficácia.

Assim vinha decidindo o col. Superior Tribunal de Justiça, ver-
bis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL
- TRIBUTÁRIO - PIS SEMESTRAL - BASE DE CÁL-
CULO - DECRETOS-LEIS NºS 2.445/88 E 2.449/
88 DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRESCRIÇÃO
- TERMO INICIAL - RESOLUÇÃO Nº 49 DO SENA-
DO FEDERAL.
Importa analisar, na espécie, se as modificações tra-
zidas pelos Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449, de
1988, alteraram a sistemática de cobrança do PIS
baseada na regra da semestralidade prevista no ar-
tigo 6º, parágrafo único da Lei Complementar nº 7/
70.
O Decreto-lei nº 2.445/88, alterado posteriormen-
te pelo Decreto-lei nº 2.449/88, introduziu modi-
ficações essenciais na sistemática de cobran-
ça, na alíquota e na base de cálculo do PIS, in-
clusive, quanto à semestralidade prevista no
artigo 6º, parágrafo único da LC n. 7/70 (cf. REsp
240.938/RS, DJU 15.05.2000, Rel. Min. José Del-
gado).
Ambos os diplomas, porém, tiveram sua eficácia
suspensa pela Resolução n. 49 do Senado Fe-
deral, após a declaração de inconstitucionalida-
de pela excelsa Corte no Recurso Extraordiná-
rio 148.754-2/210/RJ.
Verifica-se, portanto, que a declaração de in-
constitucionalidade dos referidos Decretos-leis
não é questão alheia à semestralidade da con-
tribuição para o PIS.  Ao serem banidos do orde-
namento jurídico os mencionados diplomas, a
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sistemática de cobrança do PIS voltou a ser
aquela estabelecida na Lei Complementar nº 7/
70, inclusive no que se refere ao seu artigo 6º,
parágrafo único (cf. Resp 529.606/RS, DJU de
03.11.2003, relatado por este magistrado).
Esta Corte já pacificou o entendimento no sen-
tido de que o termo a quo  do lapso prescricio-
nal para pleitear a restituição dos valores reco-
lhidos indevidamente a título de PIS é o da Re-
solução do Senado que suspendeu a execução
dos Decretos-leis nºs 2.445/88 e 2.449/88, decla-
rados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal por meio do controle difuso.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AGRESP 460235/RS. DJ DATA:22/03/2004 PÁGI-
NA:279. Rel. Min. FRANCIULLI NETTO)

Todavia, a egrégia Primeira Seção do col. STJ, na assentada
de 24 de março de 2004, por maioria, afastou o referido entendi-
mento, firmando novo posicionamento, segundo o qual, nos casos
de lançamento por homologação, a prescrição do direito de pleite-
ar a restituição tributária ocorrerá após transcorridos os cinco anos
contados do fato gerador, acrescido de mais cinco anos a partir da
homologação tácita, passando, em tais casos a assim decidir:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL
- RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS DECLARADOS
INCONSTITUCIONAIS PELO STF - PRESCRIÇÃO
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TERMO A
QUO - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
No entender deste Relator, nas hipóteses de resti-
tuição ou compensação de tributos declarados in-
constitucionais pelo excelso Supremo Tribunal Fe-
deral, o termo a quo do prazo prescricional é a data
do trânsito em julgado da declaração de inconstitu-
cionalidade, em controle concentrado de constituci-
onalidade, ou a publicação da Resolução do Sena-
do Federal, caso a declaração de inconstitucionali-
dade tenha-se dado em controle difuso de constitu-
cionalidade.
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Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade
da lei instituidora de um tributo altera a natureza jurí-
dica dessa prestação pecuniária, que, retirada do
âmbito tributário, passa a ser de indébito sem cau-
sa do Poder Público, e não de indébito tributário. Des-
sarte, aquela lei declarada inconstitucional desapa-
rece do mundo jurídico, como se nunca tivesse exis-
tido (veja-se, a esse respeito, o REsp 534.986/SC,
Relator p/acórdão este Magistrado, j. em 04.11.
2003).
A egrégia Primeira Seção deste colendo Supe-
rior Tribunal de Justiça, porém, na assentada de
24 de março de 2004, houve por bem afastar, por
maioria, a tese acima esposada, para adotar o
entendimento segundo o qual, para as hipóte-
ses de devolução de tributos sujeitos à homo-
logação declarados inconstitucionais pelo Su-
premo Tribunal Federal, a prescrição do direito
de pleitear a restituição se dá após expirado o
prazo de cinco anos, contados do fato gerador,
acrescido de mais cinco anos, a partir da homo-
logação tácita (cf. Informativo de Jurisprudên-
cia do STJ n° 203, de 22 a 26 de março de 2004).
Dessarte, na hipótese em exame, ocorreu a pres-
crição, pois a ação foi ajuizada em 27 de setembro
de 2000 e os créditos a serem compensados da-
tam de setembro e outubro de 1989. Agravo regi-
mental improvido, ressalvado o entendimento deste
Relator no que toca ao termo a quo do prazo pres-
cricional”.
(AgRg no AgRg no RESP 554131 / MG ; Rel. Minis-
tro Franciulli Netto. DJ: 18.10.2004 p. 231

Assim, com ressalva do meu entendimento, adoto o novo po-
sicionamento do col. STJ no sentido de consagrar a regra geral
para a contagem do prazo prescricional das ações para a restitui-
ção de tributo sujeito a lançamento por homologação, sem distin-
guir as hipóteses em que houve declaração de inconstitucionalida-
de da exação pelo col. Supremo Tribunal Federal.
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No caso vertente, fora ajuizada ação de rito ordinário objeti-
vando o reconhecimento do direito à compensação dos valores
relativos à diferença entre a quantia recolhida a título de PIS, com
base no faturamento do mês imediatamente anterior, na forma dos
Decretos-Leis nºs 2.445/88 e 2.449/88, cujo pagamento fora efetu-
ado através de parcelamento cumprido entre 1997 e 2000 (relativo
ao período de fevereiro de 1992 a maio de 1993), e os valores
devidos na forma da LC nº 07/70, ou seja, com base no faturamen-
to do sexto mês anterior e sem correção monetária no semestre.

Considerando a data do ajuizamento, 18.03.2002, fls.03, bus-
cando a restituição de indébito tributário relativo ao período de fe-
vereiro de 1992 a maio de 1993, mas que só fora pago após a
realização de acordo de parcelamento, cujas parcelas foram qui-
tadas entre os anos de 1997 e 2000, é de se afastar a prescrição
do direito de ação no caso em tela.

Relativamente a admissibilidade dos embargos de declaração,
adoto o mesmo entendimento acolhido pelo col. Superior Tribunal
de Justiça em caso semelhante, no sentido de que a interposição
de recurso à instância ad quem veiculando a ilegalidade da deci-
são que rejeitou embargos de declaração, sem que tenha havido
apreciação do mérito pela instância a quo, não impede ao Tribunal,
no julgamento da apelação, analisar, de logo, os demais motivos
pelos quais foram rejeitados os referidos embargos declaratórios,
aplicando-se analogicamente o § 3º do art. 515 do CPC. Ademais,
não seria razoável determinar-se o retorno dos autos em casos
como tais, considerando os princípios da efetividade e da econo-
mia processual.

Assim decidiu o col. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ART. 512, FRENTE AO NO-
VEL § 3º, ART. 515, AMBOS DO CPC. JULGAMEN-
TO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
1. O recurso à instância ad quem veiculando a ile-
galidade da decisão conclusiva pela intempestivida-
de dos embargos de declaração não impede o Tri-
bunal a quo apreciá-lo, incontinenti, analisando os
demais motivos pelos quais o juiz os rejeitou, evi-
tando determinar o retorno dos autos, quer em prol
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dos princípios da efetividade e da economia proces-
sual, quer por força da aplicação analógica do novel
§ 3º, art. 515, do CPC.
2. Recurso Especial desprovido”.
(RESP 474796/SP. DJ DATA:23/06/2003 Página:
255. Rel. Min. Luiz Fux)

No caso em tela, foram opostos embargos de declaração,
fls.185/186, tendo o referido recurso sido julgado prejudicado por
ilegitimidade da parte, haja vista constar na petição como embar-
gante Laginha Agro Industrial, fls. 227.

Entendo não ser possível considerar como fundamento para a
não apreciação do recurso o erro quanto ao nome da parte recor-
rente, se de outros elementos, como o número do processo, pedi-
do, matéria, identifica-se, claramente, ter havido mero equívoco.

Quanto às alegações veiculadas nos embargos declaratórios,
não é de se considerar caracterização de omissão na decisão
embargada a ausência de referência expressa aos dispositivos
legais questionados, sendo suficiente a apreciação da questão ju-
rídica envolvida para que tenha havido pleno exame da lide, inclusi-
ve para fins de prequestionamento para acesso à instância extra-
ordinária, conforme tem decidido o col. STJ (EDROMS 16623/DF.
DJ:08/03/2002, p.283; RESP 475129/RJ, DJ:09/12/2003, p.314).

Da mesma forma, não está o Julgador adstrito ao exame da
questão posta apenas de acordo com o que foi pleiteado pelas
partes, haja vista ser possível formar seu livre convencimento da
análise dos fatos apresentados, das provas carreadas, utilizando-
se da jurisprudência e da legislação aplicável, não estando tam-
bém obrigado a analisar todos os pontos suscitados pelas partes.

Observo, no caso em tela não ter sido demonstrada a presen-
ça de qualquer dos vícios elencados no art. 535 do Código de Pro-
cesso Civil, enveredando-se no caminho da rediscussão de maté-
ria que já foi apreciada e decidida, sendo defesa, tal pretensão, em
sede de embargos de declaração, que é recurso de integração e
não de modificação do julgado.

O acórdão embargado decidiu de forma clara, sem qualquer
omissão, contradição ou obscuridade, pelo que devem ser rejeita-
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dos os embargos de declaração opostos pela parte autora.

Assim, é de se dar provimento à apelação da parte autora,
para admitir o recurso de embargos declaratórios por ela opostos
e, mediante aplicação analógica do § 3º do art. 515 do CPC, rejei-
tar o referido recurso.

Quanto à apelação da Fazenda Nacional, ressalte-se o objeto
da ação ordinária em tela, na qual pleiteou a parte autora a com-
pensação dos valores relativos à diferença entre a quantia recolhi-
da, a título de PIS, com base no faturamento do mês imediatamen-
te anterior, na forma dos Decretos Leis nºs 2445/88 e 2449/88,
cujo pagamento fora efetuado através de parcelamento cumprido
entre 1997 e 2000 (relativo ao período de fevereiro de 1992 a maio
de 1993), e os valores devidos na forma da LC nº 07/70, ou seja,
com base no faturamento do sexto mês anterior e sem correção
monetária no semestre, requerendo a compensação do pretendi-
do crédito, apresentando planilha na qual consta o valor de R$
610.498,35 (seiscentos e dez mil, quatrocentos e noventa e oito
reais e trinta e cinco centavos), atualizado até fevereiro de 2002,
pleiteando o deferimento à compensação “sem qualquer restrição
infralegal; com a expedição dos competentes DCC’s; sem autua-
ção fiscal; com quaisquer tributos devidos à União, vencidos ou
vincendos; tendo a autora o direito a não lhe ser  exigido o estorno
dos lançamentos efetuados na sua escrita fiscal; bem como direi-
to à expedição de certidões negativas e, ainda, a não ser inscrita
nem na sua Dívida Ativa nem em cadastro de devedores em razão
da compensação realizada”, fls. 03/24.

Na sentença recorrida foi julgado parcialmente procedente o
pedido, “para garantir a exclusão da correção monetária da base
de cálculo do PIS; para ajustar os critérios de correção do indébito,
determinando que a correção monetária seja feita pelos índices
oficiais, devendo, a partir de 1º/01/96, ser aplicada a taxa SELIC,
afastados, nesse período, os juros de mora e qualquer outro índice
de atualização; para certificar que serão compensáveis os recolhi-
mentos efetuados nos termos do pedido, isto é, entre fevereiro de
1992 a maio de 1993”, fls. 189/174.

Com a declaração de inconstitucionalidade das alterações
veiculadas nos supracitados Decretos-Leis, declarada pelo col.
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STF (julgamento do RE nº 148.754-2/210/RJ) e cuja execução foi
posteriormente suspensa pela Resolução nº 49/1995 (DOU de
10.10.1995) do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso X,
da CF, a cobrança da contribuição ao PIS voltou aos moldes esta-
belecidos na LC nº 07/70, inclusive quanto ao parágrafo único do
seu art. 6º, o qual se refere à base de cálculo da contribuição em
foco e não ao prazo para o seu recolhimento.

Por outro lado, a base de cálculo da contribuição ao PIS não
foi alterada pela legislação posterior à LC nº 07/70, o que ocorreu
somente com a edição da Medida Provisória nº 1.212/95, preven-
do expressamente que o PIS seria apurado mensalmente, com
base no faturamento do mês.

O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de a base de cálculo do PIS apurada na forma da LC nº 7/
70 não estar, por ausência de previsão legal, sujeita à atualização
monetária.

Portanto, cabível o reconhecimento do direito à exclusão da
correção monetária da base de cálculo do PIS, cabendo-lhe a res-
tituição, sob a forma de compensação, dos valores porventura re-
colhidos indevidamente.

Esse é o entendimento assente na Jurisprudência, conforme
se infere da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPE-
CIAL. TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS
DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF.
PRESCRIÇÃO.
INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS SEMESTRAL. IMPOS-
SIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATI-
VA. PRECEDENTES.
No entender deste Relator, nas hipóteses de resti-
tuição ou compensação de tributos declarados in-
constitucionais pelo excelso Supremo Tribunal Fe-
deral, o termo a quo do prazo prescricional é a data
do trânsito em julgado da declaração de inconstitu-
cionalidade, em controle concentrado de constituci-
onalidade, ou a publicação da Resolução do Sena-
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do Federal, caso a declaração de inconstitucionali-
dade tenha-se dado em controle difuso de constitu-
cionalidade.
Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade
da lei instituidora de um tributo altera a natureza jurí-
dica dessa prestação pecuniária, que, retirada do
âmbito tributário, passa a ser de indébito sem cau-
sa do Poder Público, e não de indébito tributário. Des-
sarte, aquela lei declarada inconstitucional desapa-
rece do mundo jurídico, como se nunca tivesse exis-
tido (veja-se, a esse respeito, o Resp 534.986/SC,
Relator p/acórdão este subscritor, j. em 04.11.2003).
A egrégia Primeira Seção deste colendo Superior
Tribunal de Justiça, porém, na assentada de 24 de
março de 2004, houve por bem afastar, por maioria,
a tese acima esposada, para adotar o entendimen-
to segundo o qual, para as hipóteses de devolução
de tributos sujeitos à homologação declarados in-
constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, a
prescrição do direito de pleitear a restituição se dá
após expirado o prazo de cinco anos, contados do
fato gerador, acrescidos de mais cinco anos, a par-
tir da homologação tácita.
Dessarte, na hipótese em exame ocorreu a prescri-
ção em parte, pois a ação foi ajuizada em junho de
2001 e os créditos a serem compensados datam
de abril de 1990 a novembro de 1994. Não merece,
portanto, reforma o v. acórdão recorrido que decidiu
em conformidade com o entendimento ora esposa-
do.
Saliente-se, por fim, que é pacífico nesta Corte
Superior de Justiça o entendimento segundo o
qual a base de cálculo da contribuição para o
PIS é o faturamento do sexto mês anterior à
ocorrência do fato gerador, sobre a qual não in-
cide correção monetária, ante a ausência de pre-
visão normativa.
Agravo regimental provido para negar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional”.
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(STJ. AGRESP 554382/RS. DJ:23/08/2004, p. 196.
Rel. Min. Franciulli Netto) (Grifei).

Quanto à compensação tributária, é de se distinguir a com-
pensação de valores exatos, que extingue imediatamente a obri-
gação tributária, daquela referida efetivada no âmbito do lançamento
por homologação, cuja extinção do crédito ficará sob condição re-
solutória.

A forma de compensação no âmbito do lançamento por ho-
mologação é procedida pelo próprio contribuinte, mediante regis-
tro na escrita fiscal do crédito oponível contra a Fazenda Pública e
independente de requerimento à Autoridade Fazendária, caso em
que o Fisco terá o prazo de cinco anos para fiscalizar o procedi-
mento compensatório efetuado, só havendo a extinção do crédito
respectivo com a homologação expressa ou após o transcurso do
referido lapso temporal.

O jurista Misabel Abreu Machado, ao mencionar a compensa-
ção no âmbito do lançamento por homologação, leciona:

“...a peculiaridade da compensação no Direito Tri-
butário, realçada especialmente nos tributos lança-
dos por homologação, conforme modelo adotado
pela Lei nº 8.383/91, está exatamente no fato de que
ela extingue a obrigação sob condição resolutória,
como é próprio do pagamento antecipado (art. 150,
§4º do CTN). A certeza e liquidez serão apuradas
pelo sujeito passivo, que procederá à compensa-
ção, ficando os atos assim praticados sujeitos à fis-
calização futura pelo prazo de cinco anos”. (in Direi-
to Tributário Brasileiro, apud Aliomar Baleeiro, 11ª
edição, Rio de Janeiro, Forense, 2000, p.903)

Assim, a exigência de prévio reconhecimento do valor do cré-
dito pela Secretaria de Receita Federal não se compatibiliza com
o procedimento extintivo do crédito tributário para estes, pois sujei-
to à futura homologação ou ao transcurso do prazo legal para que
esta seja procedida.

O col. Superior Tribunal de Justiça já distinguiu as formas de
compensação tributária:
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“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ICMS. AQUISI-
ÇÃO DE INSUMOS POR PRODUTORES RURAIS.
COMPENSAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CABIMENTO. SÚMULA Nº 213/STJ. ALEGADA DI-
VERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO NO QUE SE
REFERE À SÚMULA N. 126/STJ. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE.
‘Ao editar a Súmula nº 213, este Sodalício consa-
grou o entendimento no sentido da possibilidade de
utilização do mandado de segurança para a decla-
ração do direito à compensação de créditos tributá-
rios. É uníssona a jurisprudência do STJ, outros-
sim, ao proclamar que a compensação de tribu-
tos sujeitos ao lançamento por homologação não
necessita de prévia manifestação da autorida-
de fazendária ou de decisão judicial transitada
em julgado para a configuração da certeza e li-
qüidez dos créditos’   (REsp nº 238.727/MG, da re-
latoria deste subscritor, DJ de 08.10.2001).
No que concerne à apontada divergência relativa à
aplicação da Súmula nº 126 desta Corte Superior
de Justiça, denota-se que efetivamente não se veri-
fica a semelhança nas decisões trazidas como des-
toantes.
Embargos de divergência não conhecidos no que
toca à apontada divergência quanto a Súmula nº 126/
STJ, e conhecidos e acolhidos quanto ao cabimen-
to do mandado de segurança para a declaração do
direito à compensação de créditos tributários.”
(STJ. RESP 254099/MT. Primeira Seção. DJ: 28/10/
2003. Página:183. Rel. Min. Franciulli Netto). (Grifei).

Assim, tendo em vista as considerações expostas, evidencia-
se a coexistência de regimes diversos regulando o instituto da com-
pensação tributária.

Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 170, acerca
da compensação de tributos, como forma de extinção do crédito
tributário:
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“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garan-
tias que a lei estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública”.

Previu o diploma supracitado a possibilidade de a lei estipular
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e cer-
tos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, a ser autorizada
pela autoridade administrativa.

Saliente-se ter a LC nº 104/2001 alterado dispositivos do Códi-
go Tributário Nacional, determinando que a compensação somen-
te poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial, verbis:

“Art.170-A. É vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação ju-
dicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em jul-
gado da respectiva decisão judicial.”

É de se ressaltar, ainda, ser a compensação tributária matéria
de várias alterações legislativas. Recentemente, a Lei nº 10.637
de 30-12-2002, em seu artigo 49, alterou o art. 74, §§ 1º e 2º, da Lei
nº 9.430/96, verbis:

“Art. 49. O art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezem-
bro de 1996, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:
‘Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito,
inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios relati-
vos a quaisquer tributos e contribuições admi-
nistrados por aquele Órgão.
§ 1º A compensação de que trata o caput  será
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito pas-
sivo, de declaração na qual constarão informa-
ções relativas aos créditos utilizados e aos res-
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pectivos débitos compensados.
§ 2º A compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homo-
logação.
§ 3º Além das hipóteses previstas nas leis específi-
cas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser
objeto de compensação:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajus-
te Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições
devidos no registro da Declaração de Importação.
§ 4º Os pedidos de compensação pendentes de
apreciação pela autoridade administrativa serão con-
siderados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5º A Secretaria da Receita Federal disciplinará o
disposto neste artigo’”. (NR) (Grifei).

Observa-se, todavia, no que se refere à compensação no
âmbito do lançamento por homologação, realizada pelo próprio
contribuinte mediante registro na sua escrita fiscal e cuja eficácia
do crédito lançado está sujeita à fiscalização da autoridade fazen-
dária e à homologação formal do Fisco ou do decurso do prazo
legal, não haver necessidade do prévio reconhecimento da autori-
dade fazendária ou de decisão judicial transitada em julgado, para
a configuração da certeza e liquidez dos créditos, pois esta será
controlada pela Administração Fazendária, ao fiscalizar o encon-
tro de contas realizado pelo contribuinte, bem assim poderá co-
brar eventual saldo devedor, não se lhe aplicando a norma veicula-
da no art. 170-A do CTN, relativa à compensação de valores exa-
tos, cuja extinção do crédito tributário será imediata.

Distingue-se, ainda, o reconhecimento da compensabilidade
pretendida e a determinação da compensação requerida.

No caso dos autos, é de se reconhecer o direito à compensa-
ção, por conta e risco do contribuinte, dos valores indevidamente
recolhidos, a título de correção monetária da base de cálculo do
PIS, decorrente da diferença entre a sistemática de apuração dos
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Decretos-Leis nºs 2445/88 e 2449/88 e a LC nº 07/70, no que se
refere à semestralidade da base de cálculo, com débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, conforme autorizado pelo art. 74,
§§ 1º e 2º, da Lei nº 9.430/96, alterado pelo art. 49 da Lei nº 10.637
de 30-12-2002, ressalvando-se, todavia, a fiscalização e controle
da administração fazendária no procedimento compensatório.

Na repetição/compensação de indébito, os índices de corre-
ção monetária a serem utilizados, por serem os que mais refletem
a inflação do período, são os seguintes: OTN, de março/86 a janei-
ro/89; BTN, de fevereiro/89 a fevereiro/90; IPC para o período de
março/90 a janeiro/91; INPC a partir da promulgação da Lei n. 8.177/
91 – fevereiro/91 a dezembro/91; UFIR a partir de janeiro/92 até
dezembro/95; e pela TAXA SELIC, a partir da vigência da Lei nº
9.250/95, não podendo esta ser aplicada cumulativamente com
outros índices de reajustamento.

Com essas considerações, dou provimento à apelação da parte
autora, para admitir os embargos de declaração, rejeitando-os, e
dou parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional e à re-
messa oficial, para reconhecer direito à compensação, a ser efe-
tuada por conta e risco do contribuinte, sujeitando o referido proce-
dimento compensatório ao controle do Fisco.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 336.596-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CAR-
VALHO (CONVOCADO)

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelado: JOÃO BERNARDO DOS SANTOS
Advs./Procs.: DRS. FLODOALDO CARNEIRO DA SILVA E OU-

TROS (APTE.) E MARIA DO SOCORRO TARGINO
PRAXEDES E OUTROS (APDO.)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL
INICIAL. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. INCOR-
PORAÇÃO AO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DE
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HORAS EXTRAS. ARTIGO 201, § 4º, DA CF/88.
IGP-DI.
- A Constituição Federal vigente remeteu à legis-
lação ordinária o disciplinamento dos reajustes
dos benefícios previdenciários. No momento em
que esta legislação, então em vigor, elege deter-
minado índice para reger os reajustamentos, a
manutenção do valor dos benefícios resta asse-
gurada, na medida em que os mesmos são re-
gulados e não sofrem estagnação.
- Não há ofensa ao preceito constitucional que
garantiu o reajustamento dos benefícios quan-
do determinado índice eleito pelo legislador or-
dinário não consegue afastar os efeitos inflacio-
nários em sua plenitude.
- Em se tratando de prestações de trato sucessi-
vo, o prazo prescricional renova-se a cada mês
pela omissão do pagamento, não começando a
correr da data do ato ou fato que originou o di-
reito, a prescrição qüinqüenal só abrange as par-
celas anteriores ao lustro anterior à data do
ajuizamento da demanda.
- Apelação e remessa oficial parcialmente provi-
das.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,
em que são partes as acima mencionadas, acorda a Quarta Tur-
ma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade,
dar parcial provimento ao apelo e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que
ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Custas, como de lei.

Recife, 26 de abril de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO -
Relator Convocado
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RELATÓRIO

O SEWNHOR DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE
CARVALHO (Convocado):

João Bernardo dos Santos promoveu ação ordinária contra o
INSS, objetivando a revisão do benefício previdenciário, mediante
incorporação das horas extras obtidas em Reclamação Trabalhis-
ta, aos salários-de-contribuição do período base de cálculo, 04/
1995 a 10/1997, com reflexos na RMI, correspondente a 100%,
além do índice de reajuste aplicados pela IGP-DI, a fim de perce-
ber seus direitos nos moldes do  art. 201, § 4º da CF/88.

O MM. Juiz de primeiro grau julgou procedente a ação, deter-
minando que o INSS procedesse à revisão do cálculo do auxílio-
doença e da aposentadoria por invalidez. Levando em considera-
ção a relação dos salários-de-contribuição de novembro/94 a no-
vembro/99, obtida na Reclamação Trabalhista.

O autor embargou da decisão por não terem sido apreciados
todos os seus pedidos.

O Juízo monocrático acolheu os embargos, parcialmente,
acrescentado a sua decisão o reajuste de acordo com INPC, IRSM,
FAS, URV E IPC-r e a implantação de 14,1870% sobre o valor da
renda mensal devida em junho/2000 e de 10,9104% sobre o valor
da renda mensal devida em junho/2001.

Novamente embargou o autor, requerendo a condenação do
INSS na obrigação de fazer em implantar reajustes do IGP-DI e as
diferenças.

O MM. Juiz Federal, acolheu, em parte, os embargos, para
reconhecer o direito ao pagamento das diferenças de renda men-
sal inicial, vencidas e vincendas, inclusive sobre os abonos anu-
ais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da cita-
ção e correção monetária desde o vencimento do débito, excluí-
das as parcelas atingidas pela prescrição qüinqüenal.

Inconformada, apela a autarquia, aduzindo, em síntese, que o
julgamento foi extra petita, pois houve condenação em matéria não
tratada na inicial, ou seja, auxílio-doença/aposentadoria por invali-
dez, bem como considerou o período de 11/1994 a 11/1999, sa-



175

bendo-se que a aposentadoria em questão foi concedida em 26/
11/1997. Requer, também, o conhecimento da prescrição de qual-
quer valor anterior a 05 anos da data do ajuizamento da ação.No
mérito, alega que o benefício da parte autora foi concedido nos
moldes da legislação vigente, como também seu reajustamento,
de acordo com os índices previstos em lei.

Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por for-
ça de distribuição.

Peço a inclusão do feito na Pauta.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE
CARVALHO (Relator Convocado):

Inicialmente, entendo que realmente a sentença foi extra peti-
ta, quando houve condenação em matéria não tratada na inicial,
ou seja, auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, bem como
considerou o período de 11/1994 a 11/1999, sabendo-se que a apo-
sentadoria em questão foi concedida em 26/11/1997. Assim, deve
ser anulada esta parte da decisão monocrática.

No que se refere à incorporação das horas extras ao salário-
de-contribuição, uma vez que o segurado fez acordo em reclama-
ção trabalhista, para o recebimento de parcelas salariais decor-
rentes de horas extras, relativamente aos meses em que foi apu-
rado o salário-de-benefício, tem direito de integrar tais parcelas ao
respectivo salário-de-contribuição e, assim, à revisão da renda
mensal inicial como o pagamento das diferenças daí advindas.
(Precedentes do STJ, RESP 4917, Min. Américo Luiz).

Com referência à prescrição, em se tratando de prestações
de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada mês
pela omissão do pagamento, não começa a correr da data do ato
ou fato que originou o direito, a prescrição qüinqüenal só abrange
as parcelas anteriores ao lustro anterior à data do ajuizamento da
demanda.

Quanto à questão sobre o critério de cálculo para reajuste de
benefício, ante a preservação do valor real assegurada constitu-
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cionalmente, saliento que pretende o autor, a preservação em ca-
ráter permanente do valor de seu benefício, dito defasado, em de-
corrência da aplicação do disposto no artigo 41 da Lei nº 8.213/91.

Diante da intenção do legislador constituinte em resgatar o
poder aquisitivo dos benefícios concedidos anteriormente à pro-
mulgação da Carta Magna, é clara a necessidade de que os bene-
fícios concedidos durante a sua vigência também não sofressem
desatualização, sendo exigível, portanto, a manutenção atualizada
dos mesmos até a implantação do Plano de Custeio e Benefícios.

Com o advento da Lei nº 8.213/91, artigo 41, II, o INPC/IBGE
passa a ser adotado para reajustamento de benefícios até sua
substituição pelo IRSM (Lei nº 8.542/92), e posteriormente pelo
FAS(Lei nº 8.700/93). Adiante tivemos a conversão em URV e em
seguida a conversão para o Real, tendo o IPC como índice(Lei nº
8.880/94) e assim se seguiram outros índices.

O disposto no art. 41, II, da Lei 8.213/91, assim como os crité-
rios subseqüentes, editados pelo legislador infraconstitucional para
regular os reajustamentos dos benefícios previdenciários, não in-
fringem os princípio constitucional da irredutibilidade dos proven-
tos ou à preservação de seu valor real, não se podendo substituir
os índices oficiais por outros escolhidos pelo beneficiário.

Na linha do decidido pelo eg. STF, quando do julgamento do
RE 376.846, tem a jurisprudência pátria entendido que a aplicação
dos índices de reajustes previstos legalmente não constitui afronta
às garantias da preservação do valor real do benefício e de sua
irredutibilidade. Assim, não há amparo legal para a aplicação do
IGP-DI nos reajustamentos dos benefícios previdenciários nos
meses de junho/97, junho/99, junho/2000 e junho/2001. (RESP
505.270, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 26/08/2003 e
Resp  535544, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, julgado em 14/09/
2004).

O comando inserto no artigo 201, § 4º da CF/88 sempre foi
observado, na medida em que a lei ordinária criou regras próprias
para os reajustes dos benefícios procurando manter o valor real
dos mesmos. Inobstante tal fato, a situação econômica do país
afetou não só os benefícios como os salários de um modo geral.
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Não podemos dizer que houve ofensa ao preceito constitucio-
nal que garantiu o reajustamento dos benefícios só porque deter-
minado índice eleito pelo legislador ordinário não conseguiu afas-
tar os efeitos inflacionários, de modo que, não tem a parte autora
direito à atualização de seu benefício pela variação apurada pelo
IGP-DI.

Juros de mora e honorários advocatícios fixados em confor-
midade com a decisão recorrida.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo e à remes-
sa oficial, para anular a parte da sentença que foi extra petita, con-
forme disposto acima, como também para que seja observada a
prescrição qüinqüenal, deixando, ainda, de reconhecer o direito do
autor ao reajuste de seu benefício pelo IGP-DI.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 342.739-PE

Relator: JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI
Apelantes: JOSE FERNANDES PAULETTI, CLEOFAS ISMAEL

DE MEDEIROS UCHOA E UNIÃO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advs./Procs.: DRS. JOSE HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OU-

TROS E HÉLIO ESTRELLA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
NOMEAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO
CONSULTIVO DA ANATEL. CABIMENTO. ILEGA-
LIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIO-
NARIEDADE. APRECIAÇÃO PELO PODER JU-
DICIÁRIO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDI-
DO. ILEGALIDADE DA NOMEAÇÃO. ART. 34 DA
LEI Nº 9.472/97. ART. 37 DO DECRETO Nº 2.338/
97. REPRESENTANTES DA SOCIEDADE E DOS
USUÁRIOS. NULIDADE DOS ATOS DE DESIG-
NAÇÃO. AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA
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SENTENÇA.
- Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Pú-
blico Federal a fim de que seja declarado nulo
ato de designação dos apelantes para integrar o
Conselho Consultivo da ANATEL na qualidade
de representantes dos usuários e da sociedade,
haja vista os cargos ocupados por eles, Presi-
dência da Tele Norte Leste Participações S/A e
da TELEMAR Norte Leste S/A e Presidência da
TELEBRASIL.
- Preliminar de impossibilidade jurídica do pedi-
do afastada, tendo em conta a possibilidade de
controle jurisdicional dos atos administrativos
discricionários.
- Todos os elementos dos atos administrativos,
inclusive os discricionários, são passíveis de re-
visão pelo Judiciário, para fins de avaliação de
observância aos princípios constitucionais da
Administração Pública explícitos e  implícitos e
de respeito aos direitos fundamentais.
- Em face do inciso XXXV do art. 5º da CF, o qual
proíbe seja excluída da apreciação judicial a le-
são ou ameaça de lesão a direito, o Judiciário
pode examinar todos os atos da Administração
Pública, sejam gerais ou individuais, unilaterais
ou bilaterais, vinculados ou discricionários sob
o aspecto da legalidade e da moralidade, nos ter-
mos dos arts. 5º, inciso LXXIII, e 37 da Carta Mag-
na.
- A competência discricionária da Administração
“é relativa no sentido de que, em todo e qual-
quer caso, o administrador estará sempre cingi-
do – não importa se mais ou menos estritamen-
te – ao que haja sido disposto em lei, já que dis-
crição supõe comportamento ‘intra legem’ e não
‘extra legem’. Neste sentido pode-se dizer que o
administrador se encontra sempre e sempre ‘vin-
culado’ aos ditames legais”.
- “A necessidade de autonomia no desempenho
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de funções regulatórias não pode imunizar a
agência reguladora de submeter-se à sistemáti-
ca constitucional. A fiscalização não elimina a
autonomia, mas assegura à sociedade que os
órgãos titulares de poder político não atuaram
sem limites, perdendo de vista a razão de sua
instituição, consistente na realização do bem
comum. Esse controle deverá recair não apenas
sobre a nomeação e demissão dos administra-
dores das agências, mas também sobre o desem-
penho de suas atribuições”.
- “Na dicção sempre oportuna de Celso Antônio
Bandeira de Mello, mesmo nos atos discricioná-
rios não há margem para que a administração
atue com excessos ou desvios ao decidir, com-
petindo ao Judiciário a glosa cabível”. STF, RE
131661/ES - Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO.
- No caso concreto, é de se realçar que se pre-
tende seja reconhecida a ilegalidade da nomea-
ção dos apelantes, como membros do Conse-
lho Consultivo da ANATEL, não se objetiva,
destarte, que o Poder Judiciário se imiscua na
competência discricionária do Poder Executivo,
tanto que a escolha, e isso não se discute, é do
Poder Executivo.
- Prejudicial de não cabimento da ação civil pú-
blica rechaçada.
- No caso em apreço é cabível a ação civil públi-
ca, essa conclusão é concebida a partir da ob-
servação da legislação, sobretudo quando con-
siderados os escopos que norteiam a ação civil
pública, cujo objeto consiste na defesa do inte-
resse público, cotejando-os com o caso concre-
to em apreciação, que envolve uma categoria de
pessoas, os usuários de serviços de telecomu-
nicações, e mais, toda a sociedade. O arcabouço
desse posicionamento consubstancia-se, funda-
mentalmente, no regramento constitucional (art.
129, III, da Constituição Federal), no art. 1º, incisos
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II e V, da Lei nº 7.347/85, na alínea b, inciso V, do
art. 5º e na alínea c, inciso V, do art. 6º, ambos da
Lei Complementar nº 75/93, atinente ao Ministé-
rio Público da União, bem como no art. 25, IV, b,
da Lei nº 8.625, de 12.02.1993, a qual instituiu a
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.
- O objeto da presente ação civil pública está ab-
solutamente em consonância com os limites
objetivos delineados nos preceitos normativos
a ela referentes, porquanto visa à proteção dos
consumidores - usuários de serviço de teleco-
municações – os quais, por força do art. 34 da
Lei nº 9.472/97, devem ser representados no Con-
selho Consultivo da ANATEL, além dos interes-
ses da sociedade como um todo, que em face
do citado dispositivo legal também deve estar
representada no aludido Conselho. Ademais, não
é de se olvidar que dentre as funções institu-
cionais do Ministério Público da União se inclui
o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públi-
cos da União e dos serviços de relevância públi-
ca no que tange à observância dos  princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade e
da publicidade, inteligência do art. 5º, V, b, da Lei
Complementar nº 75/93.
- O Conselho Consultivo é órgão superior da
ANATEL, o qual representa a participação insti-
tucionalizada da sociedade na atuação da agên-
cia, sendo integrado por doze conselheiros  de-
signados por decreto do Presidente da Repúbli-
ca, sendo dois indicados pelo Senado Federal,
dois pela Câmara dos Deputados, dois pelo Po-
der Executivo, dois conselheiros das entidades
de classe das prestadoras de serviços de teleco-
municações, dois das entidades representativas
dos usuários e dois representantes da socieda-
de.  Essa estruturação do Conselho Consultivo,
certamente, possibilita aos usuários e à socie-
dade como um todo acompanhar a gestão da
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agência e a regularidade da atuação da mesma
na consecução de seus fins. É, assim, impres-
cindível a nomeação de conselhos de usuários e
da sociedade compostos por representantes
apontados por entidades de classe e associações
civis, para se assegurar a satisfação do interes-
se público.
- No que tange à atividade do Conselho Consul-
tivo, verifica-se que ao mesmo se atribui a coo-
peração e colaboração na definição da política
do setor de telecomunicações, opinando sobre
o plano geral de outorgas, o plano geral de me-
tas para universalização de serviços prestados
no regime público e demais políticas governa-
mentais de telecomunicações, além de aconse-
lhar quanto à instituição ou eliminação da pres-
tação de serviço no regime público. Demais dis-
so, é dada ao Conselho Consultivo atribuição
fiscalizadora, ao qual cabe apreciar os relatórios
anuais do Conselho Diretor e requerer informa-
ção e fazer proposição atinentes a sua atuação.
É, assim, de se concluir pela relevância e impor-
tância das incumbências do Conselho Consulti-
vo dentro da agência.
- Na hipótese dos autos, foi nomeado como re-
presentante da sociedade  o Presidente da Tele
Norte Leste Participações S/A e da TELEMAR
Norte Leste S/A, empresas prestadoras de ser-
viços de telecomunicações. Ora, a indicação do
Presidente de grandes empresas de telecomu-
nicações para representar a sociedade civil pe-
rante o Conselho Consultivo da ANATEL rompe
a toda evidência a pluralidade representativa ou
mesmo a representação democrática inerente à
estrutura do referido Conselho. Com efeito, o
legislador claramente estabeleceu que o Conse-
lho Consultivo deveria possuir composição hí-
brida, isto é, integrado por conselheiros indica-
dos pela Casas Parlamentares, pelo Poder Exe-
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cutivo, pelas entidades de classe das empresas
prestadoras de serviços de telecomunicações e,
também, pelos usuários e pela sociedade. Sem
dúvida, o cargo ocupado pelo apelante é absolu-
tamente incompatível com a representação da
sociedade perante o Conselho Consultivo. Por
certo, além de membro da sociedade o referido
apelante é, mormente, Presidente de grandes
empresas de telecomunicações, com interesses
na definição da política do setor de telecomuni-
cações e, portanto, voltado para a defesa de seu
interesse como presidente da Tele Norte Leste
Participações S/A e da TELEMAR Norte Leste S/A
e, assim, “diante de um conflito envolvendo in-
teresses contrapostos da sociedade e das pres-
tadoras de serviço de telecomunicações, a sua
atuação estaria comprometida com os interes-
ses deste último segmento. Necessário, pois,
para que alguém represente a sociedade, não
esteja comprometido com um segmento espe-
cífico desta, a fim de que possa ter uma atuação
imparcial em prol do bem comum”.
- Quanto ao segundo apelante, fora o mesmo
nomeado membro do Conselho Consultivo da
ANATEL, como representante dos usuários,
quando era Presidente da TELEBRASIL, associ-
ação composta por pessoas físicas e jurídicas
exercentes de atividades em telecomunicações
e em tecnologia afins, a qual congrega grandes
empresas do setor de telecomunicações, tais
como a Ericsson Telecomunicações S.A., Sie-
mens Ltda., Tele Norte Leste Participações S/A,
Telecom Itália do Brasil S/C Ltda., Telecomuni-
cações de São Paulo S/A, Telesp Celular Partici-
pações S/A, Intelig Telecomunicações Ltda.,
Vésper S/A, Portugal Telecom Brasil S/A, Nokia
do Brasil Ltda., entre outras.  Manifesta, destarte,
a ilegalidade de sua nomeação para representar
os usuários perante o Conselho Consultivo da
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ANATEL.
- Não há que se alegar ser o bastante a indicação
do segundo apelante por entidades representan-
tes dos usuários. A uma, porque se vislumbra
ser a ABRANET – Associação Brasileira de Pro-
vedores de Acesso, Conteúdo e Informações da
Rede Internet entidade representativa dos usuá-
rios dos serviços de telecomunicações, pois seu
objetivo social, consoante se colhe do site
www.abranet.org.br, “é dar apoio ao esforço bra-
sileiro na implantação de empresas provedoras
de acesso, serviços e informações e buscar o
desenvolvimento da Internet – Brasil”. A duas,
porquanto “não basta que o candidato ao cargo
seja indicado por uma entidade representativa
dos usuários e da sociedade, mas também que
o mesmo seja um legítimo representante deste
segmento, de forma que os seus interesses co-
incidam com aqueles cuja defesa lhe foi outor-
gada, sob pena de não haver uma efetiva partici-
pação de todos os segmentos da sociedade na-
quele Conselho e, por conseguinte, de descum-
primento do artigo 33 da Lei 9.427/97”. In casu,
flagrante é o conflito entre os interesse dos usu-
ários dos serviços de telecomunicações e os in-
teresses da associação que o segundo apelante
representa, implicando, pois, em se reconhecer
a impossibilidade de sua indicação como repre-
sentante dos usuários perante o Conselho Con-
sultivo da ANATEL.
- A nomeação dos apelantes como membros do
Conselho Consultivo da ANATEL representa o
que a doutrina estrangeira e alguns doutrinadores
brasileiros têm denominado de captura da agên-
cia pelos interesses regulados.
- Ocorre a captura do ente regulador quando gran-
des grupos de interesses ou empresas passam
a influenciar as decisões e atuação do regulador,
levando assim a agência a atender mais aos in-
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teresses das empresas (de onde vieram seus
membros) do que os dos usuários do serviço,
isto é, do que os interesses públicos. “É a situa-
ção em que a agência se transforma em via de
proteção e benefício para setores empresariais
regulados”.
- No respeitante ao § 4º do art. 37 do Regulamen-
to da Agência Nacional de Telecomunicações,
aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 07  de outu-
bro de 1997, é salutar destacar que, em não ha-
vendo indicações, a escolha do Presidente da Re-
pública será livre, desde que em obediência à lei,
fulcrado nela e visando o fiel cumprimento das
finalidades previstas na lei e na Constituição.
Deveras, outra interpretação não pode sobres-
sair do aludido § 4º do art. art. 37 do Regulamen-
to da ANATEL.
- Não havendo indicação das entidades de clas-
se dos usuários e das entidades representativas
da sociedade dentro do prazo fixado, fica ao
alvedrio do Presidente da República a indicação
dos membros do Conselho Consultivo, respei-
tada, evidentemente, a representação democrá-
tica, ou melhor, a pluralidade representativa, as-
segurada pela Lei nº 9.472/97 e, ainda, obedeci-
dos os princípios constitucionais norteadores da
administração pública, sobretudo da moralidade
e da legalidade, e considerada a qualificação do
indicado, isto é, a compatibilidade da sua quali-
ficação com as matérias afetas ao colegiado.
- É de se ressaltar, outrossim, ser prescindível
prova conclusiva de que os apelantes estariam a
serviço de interesses contrários à sociedade a
fim de caracterizar a ilegalidade, visto que, como
demonstrado, houve descumprimento do art. 34
da Lei nº 9.427/97, além de inobservância dos
princípios constitucionais da Administração Pú-
blica, a exemplo do princípio da moralidade, le-
galidade e razoabilidade.
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- Recursos de apelação e remessa oficial  impro-
vidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos, decide a Segunda Tur-
ma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade,
negar provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do
relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julga-
mento.

Recife, 30 de novembro de 2004 (data do julgamento).

JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI:

Trata-se de apelações interpostas pelos litisconsortes passi-
vos, os Srs. CLEOFAS ISMAEL DE MEDEIROS UCHÔA e JOSÉ
FERNANDES PAULETTI, e pela União Federal, em face de sen-
tença que julgou procedente o pedido formulado na ação para de-
clarar nulo o ato de designação dos Srs. CLEOFAS ISMAEL DE
MEDEIROS UCHÔA e JOSÉ FERNANDES PAULETTI para inte-
grar o Conselho Consultivo da ANATEL, e determinar o afastamento
definitivo dos mesmos do referido Conselho, sob pena de multa
diária de R$ 200,00 (duzentos reais), bem assim para obstar a
designação de representantes dos usuários e da sociedade pela
Associação Brasileira de Telecomunicações – TELEBRASIL, ou
por qualquer outra que congregue em seus quadros empresas
operadoras de serviços de telecomunicações. Condenou, ainda,
os litisconsortes passivos ao pagamento, pro rata, das custas pro-
cessuais.

Em razões de apelação, o Sr. JOSÉ FERNANDES PAULETTI
alegou, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, sob
o fundamento de ser inadmissível a “interferência do Poder Judici-
ário quanto ao ato de escolha e nomeação do apelado (sic) como
membro do Conselho Consultivo da ANATEL, diante da força da
competência atribuída ao Exmo. Sr. Presidente da República, ful-
crada nos arts. 21, XI, e art. 84, VI, “a”, da Carta Política de 1988;
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nos arts. 34 e 37 da Lei Geral de Telecomunicações, de nº 9.472/
97, e no art. 37, § 4º, do Decreto nº 2.338/97”. Defendeu, outros-
sim, que “o controle jurisdicional sobre os atos administrativos dis-
cricionários se restringe à análise dos seus requisitos de validade
que, in casu, correspondem tão-somente à qualificação do conse-
lheiro de acordo com a matéria afeta ao colegiado, qual seja, a
área de telecomunicações”. Sustentou o não cabimento da ação
civil pública, alegando que “o ato de escolha e de nomeação do
apelado (sic) pelo Chefe do Poder Executivo atendeu a todos os
ditames impostos pelo ordenamento jurídico brasileiro, segundo
os critérios de oportunidade, conveniência, justiça e equidade, res-
peitando-se o preconizado na Carta Constitucional e na legislação
infra-constitucional”. Discorreu, em seguida, sobre a natureza jurí-
dica da ANATEL e sua composição. Argumentou que a “atuação
efetiva da citada agência quanto à imparcialidade  de seus atos
decorre exclusivamente  da escolha dos membros do Conselho
Diretor , para o qual é vedada a participação de conselheiros que
representem interesse direto, ou indireto, de empresas de teleco-
municações”. Realçou, ademais, “pelo caráter de participação ins-
titucionalizada da sociedade, o Conselho Consultivo não poderia
ter natureza imparcial”. Ressaltou que “a previsão de possibilida-
de de indicação por entidades representativas da sociedade não
significa que o membro irá defender os interesses particulares de
quem quer que seja”. Acrescentou que “a nomeação e a escolha
do Apelante para o Conselho Consultivo não tolhe, não desfavore-
ce, não cerceia, não invalida, não cria desigualdades de represen-
tação, não suplanta interesse e não condiciona decisão, nem de-
manda imparcialidade em prol do bem comum”, em face de “sua
reputação ilibada, seu amplo conhecimento e larga experiência no
âmbito das telecomunicações”. Requereu, por fim, o provimento
do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida.

O litisconsorte passivo CLEOFAS ISMAEL DE MEDEIROS
UCHÔA também apelou, aduzindo, em síntese, que “em não ha-
vendo indicação das entidades representativas, o Presidente da
República escolherá livremente os Conselheiros, sujeitando-se à
única condição constante do artigo 37 do Regulamento (Decreto
nº 2.338/97): a qualificação dos integrantes do Conselho deverá
ser compatível com as matérias afetas ao colegiado”. Discorreu
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acerca do conceito de usuário e sobre a natureza e objetivo da
TELEBRASIL. Defendeu, demais disso, a legalidade da indicação
do apelante para o Conselho Consultivo da ANATEL. Asseverou
que “o magistrado a quo rejeitou a indicação do apelante para aquele
cargo, por presumir que ele, no exercício da Presidência da TELE-
BRASIL, uma associação de pessoas ligadas a atividades de tele-
comunicações cujo objetivo seria a defesa dos direitos e interes-
ses de seus membros, esteja na linha de confronto com os inte-
resses dos usuários, por ele ilegalmente representados”.

Acrescentou que o MM. Juiz a quo invocou “um inexistente
parágrafo único que constaria do art. 5º do diploma estatutário da
associação”. Argumentou que os usuários de telecomunicações
estão relacionados no quadro associativo da TELEBRASIL e que
as associações de classe dos usuários ABT e a ABRANET, que
indicaram o apelante, estão também associadas à TELEBRASIL.
Sustentou, ainda, que “o MM. Juiz adentrou no conteúdo da deci-
são presidencial, numa clara ingerência na esfera da Administra-
ção, ultrapassando o limite da possibilidade jurídica”. Ressaltou
que a TELEBRASIL foi julgada e condenada à perda de uma prer-
rogativa inerente a qualquer entidade de classe, qual seja, a de indi-
car associados e pessoas qualificadas de sua especialidade, na
área de telecomunicações, para o Conselho da ANATEL. Ao final,
pleiteou o provimento do recurso e a conseqüente reforma da sen-
tença.

A União interpôs recurso de apelação aduzindo, em suma, “que
o Exmo. Sr. Presidente da República, quando nomeou os aludidos
membros do Conselho Consultivo da Agência Nacional de Teleco-
municações  - ANATEL, apenas cumpriu uma atribuição que lhe
compete, ou seja, inerente ao Poder Executivo, atribuição essa
decorrente da Lei 9.472/97”. Afirmou que o Sr. CLEOFAS ISMAEL
DE MEDEIROS UCHÔA foi indicado pela ABT – Associação Brasi-
leira de Telemarketing e ABRANET – Associação Brasileira de Pro-
vedores de Acesso, Conteúdo e Informações da Rede Internet, para
representante das entidades representativas dos usuários, e o Sr.
JOSÉ FERNANDES PAULETTI foi indicado pela Associação Bra-
sileira de Telecomunicações para representante das entidades re-
presentativas da sociedade. Ressaltou que a indicação efetuada
pela Associação Brasileira dos Consumidores de Telecomunica-
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ções foi intempestiva, haja vista que feita em 20 de fevereiro de
2002, quando, segundo alegou, o prazo para apresentação da lista
de três nomes, de acordo com o § 2º do art. 37 do Decreto nº
2.338, deve ser de 30 dias contado da publicação, o que se deu
em 25 de outubro de 2001. Defendeu, ainda, que “caso não haja
indicações no prazo legal, fica o Presidente da República autoriza-
do a escolher livremente os conselheiros que considerar aptos para
ocupação de tal função”. Asseverou inexistir prova conclusiva de
que os citados “conselheiros da ANATEL legitimamente indicados
por entidades ligadas à sociedade e aos usuários de Telecomuni-
cações, na forma da lei, estariam a serviço de interesses contrá-
rios à sociedade”. Por fim, pleiteou o conhecimento e provimento
do recurso, a fim de que seja julgada improcedente a cautelar.

O Ministério Público Federal apresentou contra-razões às fls.
318/330, defendendo, inicialmente, a possibilidade jurídica do pe-
dido. Aduziu, em seguida, que “a presente ação não visa à substi-
tuição pelo Poder Judiciário do poder discricionário do Executivo
na nomeação de membros do Conselho Consultivo”. Argumentou,
demais disso, o que a ação visa é a correção de uma ilegalidade,
sendo que a escolha em si continuará a ser do Poder Executivo.
Realçou, outrossim, não proceder o argumento segundo o qual o
§ 4º do art. 37 do Decreto nº 2.338/97 garantiria liberdade irrestrita
ao Presidente da República para nomeação dos conselheiros na
hipótese de inexistirem indicações das entidades representativas.
Acrescentou que “a única  interpretação possível do § 4º do art. 37
do Decreto nº 2.338/97 que se coaduna com a Lei nº 9.472/92 e
com os princípio da administração pública é de que a escolha será
livre para o Presidente, desde que respeite a pluralidade de com-
posição do conselho, prevista na lei”. Sustentou, ainda, o cabimento
da ação civil pública. Ressaltou que o art. 3º da Lei nº 7.347/85 não
restringe o objeto da ação civil pública aos casos ali elencados,
apenas afirma que a ação civil poderá ter aqueles objetos. Defen-
deu, outrossim, o cabimento da ação civil sob o prisma do direito
do consumidor, considerando ter havido violação ao direito dos
consumidores a se verem representados na ANATEL. Invocou,
demais disso, a Lei nº 8.625/93, que trata da Lei Orgânica do Mi-
nistério Público e explicita a possibilidade de anulação de atos ad-
ministrativos pela via da ação civil pública.  Discorreu, em seguida,
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sobre a ilegalidade das nomeações e, ao final, pugnou pelo não
provimento do recurso.

Duplo grau obrigatório.

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relatório.

Dispensada a revisão. Peço dia para julgamento.

VOTO

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator):

Como ensaiado no relatório, cuida-se de remessa oficial obri-
gatória e de apelações interpostas pelos litisconsortes passivos,
os Srs. CLEOFAS ISMAEL DE MEDEIROS UCHÔA e JOSÉ FER-
NANDES PAULETTI, e pela União Federal, em face de sentença
que julgou procedente o pedido formulado na ação para declarar
nulo o ato de designação dos Srs. CLEOFAS ISMAEL DE MEDEI-
ROS UCHÔA e JOSÉ FERNANDES PAULETTI para integrar o
Conselho Consultivo da ANATEL, e determinar o afastamento defi-
nitivo dos mesmos do referido Conselho, sob pena de multa diária
de R$ 200,00 (duzentos reais), bem assim para obstar a designa-
ção de representantes dos usuários e da sociedade pela Associa-
ção Brasileira de Telecomunicações – TELEBRASIL, ou por qual-
quer outra que congregue em seus quadros empresas operado-
ras de serviços de telecomunicações. Condenou, ainda, os litis-
consortes passivos ao pagamento, pro rata, das custas proces-
suais.

Inicialmente, quanto à competência deste Juízo, consoante
decidido no AGTR nº 46221/PE, a União Federal possui represen-
tação em todas as seções judiciárias, estando devidamente estru-
turada para se defender em qualquer uma delas. Além disso, o §
2º do art. 109 da CF/88 faculta o ajuizamento em qualquer dos
foros ali referidos de ação em que a União figure como parte ré.
Ademais, sendo a ANATEL uma agência reguladora de âmbito na-
cional, suas decisões têm efeitos nacionais e, portanto, eventuais
danos delas decorrentes serão sentidos em todo o país. Daí a pos-
sibilidade de ajuizamento da ação em tela em qualquer seção judi-
ciária.
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Passa-se a apreciar a preliminar de  impossibilidade jurídi-
ca do pedido  suscitada pelos apelantes.

Aduziu-se a impossibilidade jurídica do pedido, sob o funda-
mento de ser inadmissível a “interferência do Poder Judiciário quan-
to ao ato de escolha e nomeação do Apelado (sic) como membro
do Conselho Consultivo da ANATEL, diante da força da competên-
cia atribuída ao Exmo. Sr. Presidente da República, fulcrada nos
arts. 21, XI, e 84, VI, “a”, da Carta Política de 1988; nos arts. 34 e 37
da Lei Geral de Telecomunicações, de nº 9.472/97, e no art. 37, §
4º, do Decreto nº 2.338/97” e que “o controle jurisdicional sobre os
atos administrativos discricionários se restringe à análise dos seus
requisitos de validade que, in casu, correspondem tão-somente à
qualificação do conselheiro de acordo com a matéria afeta ao co-
legiado, qual seja, a área de telecomunicações”.

Razão não assiste aos apelantes.

O controle jurisdicional dos atos administrativos constitui, jun-
tamente com o princípio da legalidade, um dos fundamentos do
Estado de Direito. De fato, como observa Maria Sylvia Zanella de
Pietro, “de nada adiantaria sujeitar-se a Administração Pública à lei
se seus atos não pudessem ser controlados por um órgão dotado
de garantias de imparcialidade que permitam apreciar e invalidar
os atos ilícitos por ela praticados”.1 Por isso, com razão assegura
Celso Antônio Bandeira de Mello que “de nada valeria proclamar-
se o assujeitamento da Administração à Constituição e às leis, se
não fosse possível, perante um órgão imparcial e independente,
contestar seus atos com as exigências delas decorrentes, obter-
lhes a fulminação quando inválidos, e as reparações patrimoniais
cabíveis”2. Destarte, todo e qualquer ato ou comportamento da
Administração Pública atentatório ao Direito pode e deve ser revis-
to pelo Poder Judiciário a fim de retirá-lo do ordenamento jurídico,
se desconforme com os princípios constitucionais.

1 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo:
Atlas, 2001 p. 603.

2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São
Paulo: Malheiros, 2004. p. 650.
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Ademais, em face do inciso XXXV do art. 5º da CF, o qual proí-
be seja excluída da apreciação judicial a lesão ou ameaça de le-
são a direito, o Judiciário pode examinar todos os atos da Adminis-
tração Pública, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilate-
rais, vinculados ou discricionários, sob o aspecto da legalidade e
da moralidade, nos termos dos arts. 5º, inciso LXXIII, e 37 da Carta
Magna. O objetivo do controle jurisdicional é assegurar que a Ad-
ministração Pública atue nos padrões fixados na lei e em conso-
nância com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamen-
to jurídico, cumprindo ao Poder Judiciário na apreciação de legali-
dade e moralidade do ato “examinar o ato administrativo sob todos
os aspectos, a partir do nascimento, passando depois por todos
os elementos integrantes, sem descuidar, entretanto, de aprofun-
dar a investigação e perscrutar-lhe as entranhas, ou seja, a finali-
dade visada”.3

Destarte, todos os elementos dos atos administrativos, inclu-
sive os discricionários, são passíveis de revisão pelo Judiciário,
para fins de avaliação de observância aos princípios constitucio-
nais da Administração Pública explícitos e  implícitos e de respeito
aos direitos fundamentais.

Decerto, a competência discricionária da Administração “é re-
lativa no sentido de que, em todo e qualquer caso, o administrador
estará sempre cingido – não importa se mais ou menos estrita-
mente – ao que haja sido disposto em lei, já que discrição supõe
comportamento ‘intra legem’ e não ‘extra legem’. Neste sentido
pode-se dizer que o administrador se encontra sempre e sempre
‘vinculado’ aos ditames legais”.4

Assim, ao Judiciário caberá “verificar se a intelecção adminis-
trativa se manteve ou não dentro dos limites do razoável perante o
caso concreto e fulminá-la sempre que se vislumbre ter havido
uma imprópria qualificação dos motivos face à lei, uma abusiva

3 CRETELLA JÚNIOR, José. Controle Jurisdicional do Ato Administrativo. 3
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 336.

4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Relatividade da Competência Discri-
cionária. Revista Diálogo Jurídico. vol. I. nº 3. junho/2001
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dilação no sentido da norma, uma desproporcional extensão do
sentido extraível do conceito legal ante os fatos a que se quer apli-
cá-lo”.5

Nesta contextura, bastante elucidativa a lição de Marçal Jus-
ten Filho:

“A necessidade de autonomia no desempenho de
funções regulatórias não pode imunizar a agência
reguladora de submeter-se à sistemática constitu-
cional. A fiscalização não elimina a autonomia, mas
assegura à sociedade que os órgãos titulares de po-
der político não atuaram sem limites, perdendo de
vista a razão de sua instituição, consistente na rea-
lização do bem comum.
Esse controle deverá recair não apenas sobre a
nomeação e demissão dos administradores das
agências, mas também sobre o desempenho de
suas atribuições. Deverá submeter-se à fiscaliza-
ção a atuação das agências relativamente à ado-
ção de políticas públicas, de edição de normas tan-
to gerais e abstratas como individuais e concretas”.6

A seguir, acrescenta o autor, “Insista-se em que o ato produzi-
do pela agência reguladora, ainda quando apto a produzir efeitos
abstratos e gerais, continua a se qualificar como ato administrati-
vo. Trata-se de uma manifestação de discricionariedade, que de-
manda exame e fiscalização pelo Judiciário segundo os princípios
gerais vigentes”. Por conseguinte, como já referido, ainda no que
concerne à discricionariedade, é passível o ato administrativo do
controle jurisdicional. É possível, portanto, se invalidar ato que não
seja praticado de acordo com a sua finalidade, ou ainda que tenha
sido produzido sem se levar em conta os objetivos da agência e
os princípios norteadores de sua atuação, sem que importe em

5 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Relatividade da Competência Discri-
cionária. Revista Diálogo Jurídico. vol. I. nº 3. junho/2001

6 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independen-
tes. São Paulo: Dialética, 2002. p. 584-585.
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violação ao princípio da separação dos poderes.

Controvérsias, conseguintemente, não há na jurisprudência e
na doutrina, no sentido de que existe sempre a possibilidade de
invalidação de todo ato administrativo, inclusive os resultantes da
ação discricionária da Administração, pelo Poder Judiciário, sob o
aspecto da legalidade e da moralidade.

Confiram-se, no pertinente, os seguintes julgados, com negri-
tos acrescidos:

“SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RE 131661 / ES - ESPÍRITO SANTO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO
Julgamento:  26/09/1995
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Publicação: DJ DATA-17-11-95 PP-39209 EMENT
VOL-01809-06 PP-01393
Ementa
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOS-
TO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE. A par-
te sequiosa de ver o recurso extraordinário admiti-
do e conhecido deve atentar não só para a obser-
vância aos pressupostos gerais de recorribilidade
como também para um dos específicos do permis-
sivo constitucional. Longe fica de vulnerar o artigo
6°, paragrafo único, da Constituição de 1969, acór-
dão em que afastado ato administrativo praticado
com abuso de poder, no que revelou remoção de
funcionário sem a indicação dos motivos que esta-
riam a respaldá-la. Na dicção sempre oportuna
de Celso Antônio Bandeira de Mello, mesmo nos
atos discricionários não há margem para que a
administração atue com excessos ou desvios ao
decidir, competindo ao Judiciário a glosa cabí-
vel (Discricionariedade e Controle judicial).
Observação
VOTAÇÃO: UNÂNIME.
RESULTADO: NÃO CONHECIDO.
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N.PP.:(5). ANÁLISE:(LMS). REVISÃO:(NCS).
INCLUSÃO : 21.11.95, (ARV).
ALTERAÇÃO: 29.02.96, (SMK)”

“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MS 6166 / DF ; MANDADO DE SEGURANÇA
1999/0008087-4  Relator(a) Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS (1096)  Órgão Julgador S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento 13/10/1999
Data da Publicação/Fonte DJ 06.12.1999 p.00062
RSTJ VOL.:00133 p.00078
Ementa
ADMINISTRATIVO - ATO DISCRICIONÁRIO -
CONTROLE JURISDICIONAL - PORTARIA QUE
OBRIGA A VENDA DE COMBUSTÍVEIS A PRE-
ÇOS MENORES QUE OS RESPECTIVOS CUS-
TOS - INCOMPETÊNCIA - DESVIO DE FINALI-
DADE.
I - Em nosso atual estágio, os atos administrativos
devem ser motivados e vinculam-se aos fins para
os quais foram praticados (V. Lei 4.717/65, art. 2º).
Não existem, nesta circunstância, atos discricio-
nários, absolutamente imunes ao controle juris-
dicional. Diz-se que o administrador exercita com-
petência discricionária quando a lei lhe outorga a
faculdade de escolher entre diversas opções aque-
la que lhe pareça mais condizente com o interesse
público. No exercício desta faculdade, o Adminis-
trador é imune ao controle judicial. Podem, entre-
tanto, os tribunais apurar se os limites foram obser-
vados. II - A Portaria 324/98, em estabelecendo pre-
ços insuficientes à correta remuneração dos comer-
ciantes varejistas de combustíveis sediados na Ama-
zônia, inviabilizou a atividade econômica de tais ne-
gociantes, atingindo fim diverso daquele previsto na
Lei 8. 175/95.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
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os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribu-
nal de Justiça, na conformidade dos  votos e das
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, con-
ceder a segurança, nos termos do voto do Sr. Mi-
nistro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator
os Srs. Ministros José Delgado, Eliana Calmon,
Paulo Gallotti, Francisco Falcão, Garcia Vieira e
Francisco Peçanha Martins”.

“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ROMS 15018 / GO ; RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA 2002/0075502-5
Relator(a) Ministro HUMBERTO GOMES DE BAR-
ROS (1096)
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento 22/10/2002
Data da Publicação/Fonte DJ 10.03.2003 p.00089
RSTJ VOL.:00171 p.00071
Ementa
ADMINISTRATIVO – ATO DISCRICIONÁRIO –
CONTROLE JUDICIAL – LEI 4.717/65 – AGENTE
DE PROTEÇÃO VOLUNTÁRIO DO JUIZADO DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE – NATUREZA DA FUN-
ÇÃO – PARTICULAR EM COLABORAÇÃO COM
A ADMINISTRAÇÃO – EXCLUSÃO – PENALIDA-
DE – DEVIDO PROCESSO LEGAL.
- “Em nosso atual estágio, os atos administrativos
devem ser motivados e vinculam-se aos fins para
os quais foram praticados (V. Lei 4.717/65, art. 2º).
Não existem, nesta circunstância, atos discricioná-
rios, absolutamente imunes ao controle jurisdicio-
nal. Diz-se que o administrador exercita competên-
cia discricionária quando a lei lhe outorga a faculda-
de de escolher entre diversas opções aquela que
lhe pareça mais condizente com o interesse públi-
co. No exercício desta faculdade, o Administrador é
imune ao controle judicial. Podem, entretanto, os tri-
bunais apurar se os limites foram observados.” (MS
6166/Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros)
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- O agente voluntário de Proteção do Juizado da In-
fância e Juventude insere-se na categoria dos parti-
culares que colaboram com a Administração. Eles
exercem múnus público, sem vínculo permanente
com o Estado. Eles não gozam de estabilidade, mas
sua investidura não pode ser desconstituída ad nu-
tum.
- Se o Regimento Interno define como penalidade a
exclusão dos Agentes de Proteção Voluntários do
Juizado da Infância e Juventude de Goiânia, não é
lícito aplicar-se tal sanção, sem observar-se o con-
tencioso previsto no próprio Regimento (art. 20, § 2º).
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Ministros
da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Jus-
tiça na conformidade dos votos e das notas taqui-
gráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Re-
lator. Os Srs. Ministros José Delgado e Luiz Fux
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o jul-
gamento o Sr. Ministro Luiz Fux. Licenciado o Sr.
Ministro Francisco Falcão”.

No caso concreto, é de se realçar que se pretende é seja re-
conhecida a ilegalidade da nomeação dos apelantes, os Srs. CLE-
OFAS ISMAEL DE MEDEIROS UCHÔA e JOSÉ FERNANDES
PAULETTI, como membros do Conselho Consultivo da ANATEL,
não se objetiva, destarte, que o Poder Judiciário se imiscua na
competência discricionária do Poder Executivo, tanto que a esco-
lha, e isso não se discute, é do Poder Executivo.

Em face dessas razões, é de se reconhecer a possibilidade
jurídica do pedido e rejeitar a preliminar suscitada.

Cabe analisar, nesse passo, a prefacial de  não cabimento
da ação civil pública  argüida pelos apelantes.

Defendeu-se o não cabimento da ação civil pública, sob a ale-
gação de que “o ato de escolha e de nomeação do apelado (sic)
pelo Chefe do Poder Executivo atendeu a todos os ditames impos-
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tos pelo ordenamento jurídico brasileiro, segundo os critérios de
oportunidade, conveniência, justiça e equidade, respeitando-se o
preconizado na Carta Constitucional e na legislação infraconstitu-
cional”. Sustentou-se, ademais, que “neste caso, far-se-ia neces-
sário e imprescindível desconstituir o próprio ato, para tão-somente
assim afastar qualquer efeito dele decorrente, o que não é permiti-
do através da ação civil pública”, aduziu-se, outrossim, que o obje-
to em uma ação civil pública se restringe à condenação à obriga-
ção em dinheiro ou obrigação de fazer. Acrescentou-se que “caso
tivesse havido ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato adminis-
trativo de nomeação dos membros do Conselho Consultivo, o que
não houve, caberia tão-somente a intervenção judicial para des-
constituí-lo se restasse caracterizado ato de improbidade (ação
de improbidade) nos termos dos arts. 1º, 9º e 11 da Lei nº 8.429/
92, lesão ao patrimônio público nos moldes do art. 1º da Lei nº
4.717/65 (ação popular) ou inconstitucionalidade da Lei nº 9.427/
97 (LGT) e do Decreto nº 2.338/97 (ADIN)”.

A despeito dos argumentos defendidos pelos apelantes, pen-
so, diferentemente, que no caso em apreço é cabível a ação civil
pública. Essa conclusão, concebo-a a partir da observação da le-
gislação, sobretudo quando considerados os escopos que nortei-
am a ação civil pública, cujo objeto consiste na defesa do interes-
se público, cotejando-os com o caso concreto em apreciação, que
envolve uma categoria de pessoas, os usuários de serviços de
telecomunicações, e mais, toda a sociedade. Eis as balizas da
tese que ora se sustenta.

O arcabouço do posicionamento desse Relator consubstan-
cia-se, fundamentalmente, no regramento constitucional (art. 129,
III, da Constituição Federal), no art. 1º, incisos II e V, da Lei nº 7.347/
85, na alínea b, inciso V, do art. 5º, e na alínea c, inciso V, do art. 6º,
ambos da Lei Complementar nº 75/93, atinente ao Ministério Públi-
co da União, bem como no art. 25, IV, b, da Lei nº 8.625, de
12.02.1993, a qual instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público.

Eis o teor do aludido preceito constitucional, litteris:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministé-
rio Público:
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(...)
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;
(...)” (grifos que não constam do original)

A Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, de seu turno, preconiza:

“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)
(...)
 ll - ao consumidor;
(...)
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)”.

Dispõe, outrossim, a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio
de 1993:

“Art. 5º São funções institucionais do Ministério
Público da União:
(...)
V - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Pú-
blicos da União e dos serviços de relevância
pública quanto:
(...)       
b) aos princípios da legalidade, da impessoali-
dade, da moralidade e da publicidade;
(...)
Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
(...)
VII - promover o inquérito civil e a ação civil públi-
ca para:
(...)
c) a proteção dos interesses individuais indis-
poníveis, difusos e coletivos, relativos às comu-
nidades indígenas, à família, à criança, ao ado-
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lescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao con-
sumidor;” . (Destaques acrescidos)

É de se atentar, ainda, para a Lei nº 8.625, de 12.02.1993, a
qual  estabelece (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
danos causados ao meio ambiente, ao consu-
midor, aos bens e direitos de valor artístico, es-
tético, histórico, artístico e paisagístico, e a ou-
tros interesses difusos, coletivos e individuais
indisponíveis e homogêneos;

Apreende-se, portanto, que ao Ministério Público se confere o
dever de salvaguarda, não apenas dos direitos ditos indisponíveis,
mas também dos interesses socialmente relevantes, independen-
temente da indisponibilidade que os grave ou não, ou seja, das
pretensões que se reconheçam com repercussão ou reflexão na
coletividade considerada em conjunto, para cujo mister entre ou-
tros remédios processuais se insere a ação civil pública.

In casu, frise-se que o Órgão Ministerial se insurge contra a
nomeação do apelante JOSÉ FERNANDES PAULETTI como mem-
bro do Conselho Consultivo da ANATEL, como representante da
sociedade civil, por ser o mesmo Presidente da Tele Norte Leste
Participações S/A e da TELEMAR Norte Leste S/A, e contra a no-
meação do apelante CLEOFAS ISMAEL DE MEDEIROS UCHÔA,
Presidente da TELEBRASIL, ao menos quando da nomeação, como
membro do Conselho Consultivo da ANATEL, na qualidade de re-
presentante dos usuários.

Verifica-se, destarte, que o objeto da presente ação civil públi-
ca está absolutamente em consonância com os limites objetivos
delineados nos preceitos normativos a ela referentes, porquanto
visa à proteção dos consumidores - usuários de serviço de teleco-
municações – os quais, por força do art. 34 da Lei nº 9.472/97,
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devem ser representados no Conselho Consultivo da ANATEL, além
dos interesses da sociedade como um todo, que em face do cita-
do dispositivo legal também deve estar representada no aludido
Conselho. Ademais, não é de se olvidar que dentre as funções
institucionais do Ministério Público da União se inclui o zelo pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de
relevância pública no que tange à observância dos princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, in-
teligência do art. 5º, V, b, da Lei Complementar nº 75/93.

Acerca do objeto da ação civil, assevera Rodolfo de Camargo
Mancuso:

“Pode-se dizer que a ação civil pública, de natureza
cominatória, tem por objeto uma pretensão visando
uma obrigação de fazer ou de não fazer, que recom-
ponha in specie a lesão ao interesse metaindividual
violado, sob pena de execução por terceiro, às suas
expensas, ou de cominação de multa diária pelo
retardamento no cumprimento do julgado. O inte-
resse objetivado pode referir-se ao meio ambiente,
aos consumidores ou ao patrimônio público do País,
lato sensu”. 7

Nesse ponto, leciona Hugo Nigro Mazzilli:

“Sensível à necessidade de conferir à coletividade
um instrumento para defesa global dos interesses
difusos ou coletivos de categorias de pessoas, e
superando o veto lançado quando da sanção da Lei
nº 7.347/85, a legislação mais recente alargou o
campo de tutela dos interesses metaindividuais.
Antes de mais nada, a própria ordem constitucional
ampliou a legitimação ativa de sindicatos, associa-
ções de classe e do próprio Ministério Público, para
alcançar justamente a proteção de interesses glo-

7 MANCUSO, Rogério de Camargo. Ação civil pública, em defesa do meio
ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores. São Paulo: Editora Re-
vista dos Tribunais, 2004. 9ª ed. p. 46.
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bais da coletividade. Depois, diversas leis esparsas
ampliaram o objeto da ação civil pública, e em 1990
o Código do Consumidor devolveu à Lei da Ação
Civil Pública a amplitude que lhe fora inicialmente
destinada, permitindo-se a defesa por meio da ação
coletiva de qualquer interesse difuso ou coletivo. (...)
Atualmente inexiste, portanto, taxatividade de obje-
to para a defesa judicial de interesses transindividu-
ais. Por isso, além das hipóteses já expressamente
previstas em diversas leis (meio ambiente, consu-
midor, patrimônio cultural, crianças e adolecentes,
pessoas portadoras de deficiência, investidores le-
sados nos mercados de valores mobiliários, ordem
econômica, economia popular, ordem urbanística),
quaisquer outros interesse difusos, coletivos ou in-
dividuais homogêneos podem em tese ser defendi-
dos em juízo por meio de tutela coletiva, tanto pelo
Ministério Público com pelos demais co-legitimados
do art. 5º da LACP – Lei de Ação Civil Pública e art.
82 do CDC”.8

Quanto ao art. 3º da Lei nº 7.347/85, o qual, segundo os ape-
lantes, restringiria o objeto da ação civil pública à condenação à
obrigação em dinheiro ou obrigação de fazer, bem deslindou a ques-
tão o MM. Juiz a quo na sentença:

“(...) A presente ação tem por objeto o cumprimento
de uma obrigação de fazer – destituição dos Srs.
Cleofas e José Fernandes do Conselho Consultivo
da ANATEL –, e de não fazer – ‘obstar que a União
designe representante das entidades representati-
vas dos usuários e sociedade, tomando por indica-
ção nomes apresentados pela ABT e pela TELE-
BRASIL’, estando, portanto, alcançada pelo dispos-
to no artigo 3º da Lei 7.347/85”.

8 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio
ambiente, consumidor e outros interesses difusos e coletivos. São Paulo: Sa-
raiva, 1996. 8ª ed. rev. ampl. e atual. p. 92-93.
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Ademais, caracteriza-se a hipótese dos autos de ato de im-
probidade administrativa que atenta contra os princípios da admi-
nistração pública, na medida que os apelantes usurparam o cargo
de conselheiro do Conselho Consultivo da ANATEL dos represen-
tantes dos usuários e da sociedade civil.

Impõe-se, portanto, rechaçar a preliminar de não cabimento
da ação civil pública.

Passa-se à análise do mérito.

No que atine ao Conselho Consultivo da ANATEL, dispõe a Lei
nº 9.472/1997, verbis:

“Art. 33. O Conselho Consultivo é o órgão de parti-
cipação institucionalizada da sociedade na Agência.
 Art. 34. O Conselho será integrado por repre-
sentantes indicados pelo Senado Federal, pela
Câmara dos Deputados, pelo Poder Executivo,
pelas entidades de classe das prestadoras de
serviços de telecomunicações, por entidades re-
presentativas dos usuários e por entidades re-
presentativas da sociedade, nos termos do re-
gulamento.
Parágrafo único. O Presidente do Conselho Con-
sultivo será eleito pelos seus membros e terá man-
dato de um ano.
Art. 35. Cabe ao Conselho Consultivo:
I - opinar, antes de seu encaminhamento ao Minis-
tério das Comunicações, sobre o plano geral de ou-
torgas, o plano geral de metas para universalização
de serviços prestados no regime público e demais
políticas governamentais de telecomunicações;
II - aconselhar quanto à instituição ou eliminação da
prestação de serviço no regime público;
III - apreciar os relatórios anuais do Conselho Dire-
tor;
IV - requerer informação e fazer proposição a res-
peito das ações referidas no art. 22.
Art. 36. Os membros do Conselho Consultivo, que
não serão remunerados, terão mandato de três anos,
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vedada a recondução.
§ 1° Os mandatos dos primeiros membros do Con-
selho serão de um, dois e três anos, na proporção
de um terço para cada período.
§ 2° O Conselho será renovado anualmente em um
terço.
 Art. 37. O regulamento disporá sobre o funciona-
mento do Conselho Consultivo”. (Grifos acrescidos)

Por sua vez, o Regulamento da Agência Nacional de Teleco-
municações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 07 de outubro de
1997, estabelece:

“Art.36. O Conselho Consultivo, órgão de participa-
ção institucionalizada da sociedade na Agência, será
integrado por doze conselheiros e decidirá por maio-
ria simples, cabendo ao seu Presidente o voto de
desempate.
§ 1º Cabe ao Conselho Consultivo:
a) opinar, antes do seu encaminhamento ao Minis-
tério das Comunicações, sobre o plano geral de
outorgas, o plano geral de metas para universaliza-
ção dos serviços prestados no regime público e
demais políticas governamentais de telecomunica-
ções;
b) aconselhar quanto à instituição ou eliminação da
prestação de serviço no regime público;
c) apreciar os relatórios anuais do Conselho Dire-
tor;
d) requerer informação e fazer proposição a respei-
to das ações referidas no art.35.
§ 2º Será publicado no Diário Oficial da União o ex-
trato das decisões do Conselho Consultivo, as quais
serão também inscritas na Biblioteca.
Art. 37. Os integrantes do Conselho Consultivo,
cuja qualificação deverá ser compatível com as
matérias afetas ao colegiado, serão designados
por decreto do Presidente da República, m edian-
te indicação :
I - do Senado Federal: dois conselheiros;
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II - da Câmara dos Deputados: dois conselheiros;
III - do Poder Executivo: dois conselheiros;
IV - das entidades de classe das prestadoras de
serviços de telecomunicações: dois conselheiros;
V - das entidades representativas dos usuários:
dois conselheiros;
VI - das entidades representativas da socieda-
de: dois conselheiros.
§ 1º No caso dos incisos I e II, as indicações serão
remetidas ao Presidente da República trinta dias
antes do vencimento dos mandatos dos respecti-
vos representantes.
§ 2º As entidades que, enquadrando-se nas catego-
rias a que se referem os incisos IV a VI, pretendam
indicar representantes, poderão fazê-lo livremente,
em trinta dias contados da publicação do edital con-
vocatório no Diário Oficial da União, remetendo ao
Ministério das Comunicações lista de três nomes
para cada vaga, acompanhada de demonstração
das características da entidade e da qualificação dos
indicados.
§ 3º A designação para cada uma das vagas referi-
das nos incisos IV a VI será feita por escolha do
Presidente da República, dentre os indicados pela
respectiva categoria.
§ 4º Na ausência de indicações, o Presidente da
República escolherá livremente os conselheiros.
§ 5º Para a escolha dos primeiros integrantes do
Conselho Consultivo, as entidades terão o prazo de
dez dias, a contar da instalação da Agência, para
formular suas indicações, dispensada a publicação
de edital convocatório.
§ 6º A posse dos novos integrantes do Conselho
Consultivo ocorrerá na primeira reunião que este
realizar após a nomeação.
Art. 38. Os integrantes do Conselho Consultivo, que
não serão remunerados, terão mandato de três anos,
vedada a recondução.
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§ 1º A Agência arcará com custeio de deslocamen-
to e estada dos Conselheiros quando no exercício
das atribuições a eles conferidas.
§ 2º Os mandatos dos primeiros conselheiros se-
rão de um, dois e três anos, definidos pelo Presi-
dente da República quando da designação, na pro-
porção de um terço para cada período.
Art. 39. O Presidente do Conselho Consultivo será
eleito pelos seus integrantes e terá mandato de um
ano.
§ 1º Será eleito Presidente aquele que obtiver o maior
número de votos, em único escrutínio secreto, in-
dependentemente de candidatura, sendo o desem-
pate feito em favor do conselheiro mais idoso.
§ 2º O mandato do primeiro Presidente terá início,
quando de sua eleição, na reunião de instalação do
Conselho.
Art. 40. Os integrantes do Conselho Consultivo per-
derão o mandato, por decisão do Presidente da
República, a ser tomada de ofício ou mediante pro-
vocação do Conselho Diretor da Agência, nos ca-
sos de:
I - conduta incompatível com a dignidade exigida pela
função;
II - mais de três faltas não justificadas consecutivas
a reuniões do Conselho;
III - mais de cinco faltas não justificadas alternadas
a reuniões do Conselho.
Art. 41. O Presidente do Conselho Diretor convoca-
rá o Conselho Consultivo a reunir-se ordinariamen-
te, uma vez por ano, no mês de abril, para eleição
do seu Presidente e apreciação dos relatórios anu-
ais do Conselho Diretor.
Art. 42. Haverá reunião extraordinária do Conselho
Consultivo toda vez que este for convocado pelo
Presidente do Conselho Diretor para apreciar as
proposições relativas ao art. 35, incisos I e II, da Lei
nº 9.472, de 1997.
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Parágrafo único. As proposições do Conselho Dire-
tor referidas no caput serão consideradas aprova-
das caso o Conselho Consultivo não delibere a res-
peito em até quinze dias contados da data marcada
para a reunião.
Art. 43. Por convocação do seu Presidente ou de
um terço de seus integrantes, o Conselho Consulti-
vo reunir-se-á extraordinariamente para opinar so-
bre assunto de sua competência.
Art. 44. Os requerimentos formulados pelo Conse-
lho Consultivo na forma do art. 35, inciso IV, da Lei
nº 9.472, de 1997, serão dirigidos ao Presidente do
Conselho Diretor, devendo ser atendidos no prazo
máximo de sessenta dias.
Art. 45. O Secretário do Conselho Diretor será tam-
bém o Secretário do Conselho Consultivo”. (Negri-
tos nossos)

Dos dispositivos supracitados, verifica-se que o Conselho
Consultivo é órgão superior da ANATEL, o qual representa a parti-
cipação institucionalizada da sociedade na atuação da agência.
Assim, o anunciado Conselho é integrado por doze conselheiros
designados por decreto do Presidente da República, sendo dois
indicados pelo Senado Federal, dois pela Câmara dos Deputados,
dois pelo Poder Executivo, dois conselheiros das entidades de clas-
se das prestadoras de serviços de telecomunicações, dois das
entidades representativas dos usuários e dois representantes da
sociedade.

Essa estruturação do Conselho Consultivo, certamente, pos-
sibilita aos usuários e a sociedade como um todo acompanhar a
gestão da agência e a regularidade da atuação da mesma na con-
secução de seus fins. É, assim, imprescindível a nomeação de
conselhos de usuários e da sociedade, compostos por represen-
tantes apontados por entidades de classe e associações civis, para
se assegurar a satisfação do interesse público. Destarte, com
muita razão afirma Marçal Justen Filho, “o sucesso do modelo de
agências depende dessa estruturação democrática, em que haja
permanente acompanhamento da sua atuação por parte da socie-
dade civil”. Afinal, “a comunidade arcará com os efeitos das esco-
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lhas das agências, sejam eles positivos ou negativos”.9

No que tange à atividade do Conselho Consultivo, verifica-se
que ao mesmo se atribui a cooperação e colaboração na definição
da política do setor de telecomunicações, opinando sobre o plano
geral de outorgas, o plano geral de metas para universalização de
serviços prestados no regime público e demais políticas governa-
mentais de telecomunicações, além de aconselhar quanto à insti-
tuição ou eliminação da prestação de serviço no regime público.
Demais disso, é dada ao Conselho Consultivo atribuição fiscaliza-
dora, ao qual cabe apreciar os relatórios anuais do Conselho Dire-
tor e requerer informação e fazer proposição atinentes a sua atua-
ção. É, assim, de se concluir pela relevância e importância das
incumbências do Conselho Consultivo dentro da agência.

Na hipótese dos autos, foi nomeado como representante da
sociedade o Sr. JOSÉ FERNANDES PAULETTI, Presidente da
Tele Norte Leste Participações S/A e da TELEMAR Norte Leste S/A,
empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. Ora, a
indicação do Presidente de grandes empresas de telecomunica-
ções para representar a sociedade civil perante o Conselho Con-
sultivo da ANATEL rompe a toda evidência a pluralidade represen-
tativa ou mesmo a representação democrática inerente à estrutu-
ra do referido Conselho. Com efeito, o legislador claramente esta-
beleceu que o Conselho Consultivo deveria possuir composição
híbrida, isto é, integrado por conselheiros indicados pela Casas
Parlamentares, pelo Poder Executivo, pelas entidades de classe
das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, e,
também, pelos usuários e pela sociedade. Sem dúvida, o cargo
ocupado pelo apelante JOSÉ FERNANDES PAULETTI é absoluta-
mente incompatível com a representação da sociedade perante o
Conselho Consultivo.

Por certo, além de membro da sociedade e de incontestável
experiência na área de telecomunicações, o referido apelante é,
mormente, Presidente de grandes empresas de telecomunicações,
com interesses na definição da política do setor de telecomunica-

9 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independen-
tes. São Paulo: Dialética, 2002. pp. 378 e 586.
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ções e, portanto, voltado para a defesa de seu interesse como
presidente da Tele Norte Leste Participações S/A e da TELEMAR
Norte Leste S/A. Como bem realçou o MM. Juiz a quo, “diante de
um conflito envolvendo interesses contrapostos da sociedade e
das prestadoras de serviço de telecomunicações, a sua atuação
estaria comprometida com os interesses deste último segmento.
Necessário, pois, para que alguém represente a sociedade, não
esteja comprometido com um segmento específico desta, a fim
de que possa ter uma atuação imparcial em prol do bem comum”.

Ademais, é de se realçar que já havia sido indicado e nomea-
do membro representante dos prestadores de serviço, assim, a
sociedade restou prejudicada, pois desfalcada de um dos seus
representantes no Conselho Consultivo da ANATEL. Não é de se
olvidar, ainda, que a indicação do referido apelante se deu pela
TELEBRASIL, cujo Presidente à época era o Sr. CLEOFAS ISMA-
EL DE MEDEIROS UCHÔA, demonstrando, destarte, uma estrei-
ta relação entre a TELEBRASIL e as empresas de telefonia.

Acrescente-se que o fato de a sociedade estar representada
na agência por outros órgãos, em nada afasta ou minora a imora-
lidade da indicação de JOSÉ FERNANDES PAULETTI para mem-
bro do Conselho Consultivo da ANATEL como representante da
sociedade, nem arreda a violação ao disposto no art. 37 da Lei nº
9.472/97.

Quanto ao apelante CLEOFAS ISMAEL DE MEDEIROS
UCHÔA, fora o mesmo nomeado membro do Conselho Consulti-
vo da ANATEL, como representante dos usuários. Ocorre que,
consoante se observa dos autos, o mesmo era, ao menos quando
de sua nomeação, Presidente da TELEBRASIL, associação com-
posta por pessoas físicas e jurídicas exercentes de atividades em
telecomunicações e em tecnologia afins, consoante se observa
de seu estatuto às fls. 138/139, que, por certo, conforme se verifi-
ca de sua composição (vide fls. 55/57), congrega grandes empre-
sas do setor de telecomunicações, tais como, a Ericsson Teleco-
municações S.A., Siemens Ltda., Tele Norte Leste Participações
S/A, Telecom Itália do Brasil S/C Ltda., Telecomunicações de São
Paulo S/A, Telesp Celular Participações S/A, Intelig Telecomunica-
ções Ltda., Vésper S/A, Portugal Telecom Brasil S/A, Nokia do Brasil
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Ltda., entre outras.  Manifesta, destarte, a ilegalidade de sua no-
meação para representar os usuários perante o Conselho Consul-
tivo da ANATEL.

Ademais, não há que se alegar ser o bastante a indicação do
apelante por entidades representantes dos usuários. A uma, por-
que não vislumbro ser a ABRANET – Associação Brasileira de Pro-
vedores de Acesso, Conteúdo e Informações da Rede Internet en-
tidade representativa dos usuários dos serviços de telecomunica-
ções, pois seu objetivo social, consoante se colhe do site
www.abranet.org.br, “é dar apoio ao esforço brasileiro na implanta-
ção de empresas provedoras de acesso, serviços e informações
e buscar o desenvolvimento da Internet – Brasil”. A duas, como
afirmou o MM. Juiz sentenciante, porquanto “não basta que o can-
didato ao cargo seja indicado por uma entidade representativa dos
usuários e da sociedade, mas também que o mesmo seja um
legítimo representante deste segmento, de forma que os seus in-
teresses coincidam com aqueles cuja defesa lhe foi outorgada,
sob pena de não haver uma efetiva participação de todos os seg-
mentos da sociedade naquele Conselho e, por conseguinte, de
descumprimento do artigo 33 da Lei 9.427/97”. In casu, flagrante é
o conflito entre os interesse dos usuários dos serviços de teleco-
municações e os interesses da associação que o apelante CLEO-
FAS ISMAEL DE MEDEIROS UCHÔA representa, implicando, pois,
em se reconhecer a impossibilidade de sua indicação como repre-
sentante dos usuários perante o Conselho Consultivo da ANATEL.

No que tange ao alegado “inexistente” parágrafo único do art.
5º do Estatuto Social da TELEBRASIL, com certeza o apelante
CLEOFAS ISMAEL DE MEDEIROS UCHÔA equivocou-se, por-
quanto o aludido parágrafo único não só existe, como trata (vide
fls. 137) do objetivo da associação, segundo o qual “A TELEBRA-
SIL deverá, mediante consulta a seus associados, ou por sua so-
licitação, defender os direitos e os interesses de seus membros,
em conformidade com o art. 5º, XXI, e art. 103, IX, da Constituição
Federal”.

 A nomeação dos apelantes JOSÉ FERNANDES PAULETTI e
CLEOFAS ISMAEL DE MEDEIROS UCHÔA como membros do
Conselho Consultivo da ANATEL representa o que a doutrina es-
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trangeira tem denominado de captura da agência pelos interesses
regulados. Acorrem à mente as lições dos doutrinadores europeus
e americanos, tais como, Maria Salvador Martínez, Gaspar Ariño
Ortiz, Maria Rosaria Ferrarese e de doutrinadores brasileiros, a
exemplo de Marçal Justen Filho, Fabio Nusdeo e Alexandre dos
Santos Aragão.

Ocorre a captura do ente regulador quando grandes grupos
de interesses ou empresas passam a influenciar as decisões e
atuação do regulador, levando assim a agência a atender mais
aos interesses das empresas (de onde vieram seus membros) do
que os dos usuários do serviço, isto é, do que os interesses públi-
cos. Discorrendo sobre o processo de captura pelo setor regula-
do, aduz Maria Salvador Martinez, a agência começa a funcionar
com um espírito agressivo, interpretando amplamente suas com-
petências e mostrando-se atrevida na solução dos seus proble-
mas com o fim de demonstrar ser capaz de fazer frente aos pro-
blemas e defender os interesses públicos. Assim, uma vez conso-
lidada sua posição, a agência se identifica cada vez mais com as
empresas e indústrias reguladas. Chegado esse ponto, suas de-
cisões refletem os desejos dos operadores do setor e a regulação
dificilmente vai além dos limites que estes (empresas e indústrias
reguladas) considerem aceitáveis (tradução livre).10

No pertinente, em substanciosa ensinança, diz-nos Marçal
Justen Filho:

“A doutrina cunhou a expressão ‘captura’ para indi-
car a situação em que a agência se transforma em
via de proteção e benefício para setores empresa-
riais regulados. A captura configura quando a agên-
cia perde a condição de autoridade comprometida
com a realização do interesse coletivo e passa a
produzir atos destinados a legitimar a realização dos
interesses egoísticos de um, alguns ou todos os seg-
mentos empresariais regulados. A captura da agên-
cia se configura, então, como mais uma faceta do

10 MARTÍNEZ, Maria Salvador. Autoridades independientes. Barcelona: Edi-
tora Ariel, 2002. p. 387.
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fenômeno de distorção de finalidades dos setores
burocráticos estatais”.11

Destarte, é premente uma completa separação entre os ór-
gãos reguladores e as empresas reguladas. Neste contexto, o
escritor espanhol Gaspar Ariño Ortiz assevera ser essa separa-
ção um dos princípios básicos da ordenação das telecomunica-
ções, além de constituir ponto essencial dos acordos da Organi-
zação Mundial do Comércio – OMC e do GATT de 1997 e ponto
central da política de telecomunicações da União Européia.12

Por fim, no respeitante ao § 4º do art. 37 do Regulamento da
Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº
2.338, de 07 de outubro de 1997, é salutar destacar, a despeito do
defendido pela União e pelos apelantes, que em não havendo indi-
cações, a escolha do Presidente da República será livre, desde
que em obediência à lei, fulcrada nela e visando o fiel cumprimento
das finalidades previstas na lei e na Constituição. Deveras, outra
interpretação não pode sobressair do aludido § 4º do art. art. 37 do
Regulamento da ANATEL. Nesse sentido, advertiu a sabendas Cel-
so Antônio Bandeira de Mello, “os motivos e a finalidade indicados
na lei, bem como a causa do ato, fornecem as limitações ao exer-
cício da discrição administrativa”.13

Assim, não havendo indicação das entidades de classe dos
usuários e das entidades representativas da sociedade dentro do
prazo fixado, fica ao alvedrio do Presidente da República a indica-
ção dos membros do Conselho Consultivo, respeitada, evidente-
mente, a representação democrática, ou melhor, a pluralidade re-
presentativa, assegurada pela Lei nº 9.472/97 e, ainda, obedecidos
os princípios constitucionais norteadores da administração públi-
ca, sobretudo da moralidade e da legalidade, e considerada a qua-
lificação do indicado, isto é, a compatibilidade da sua qualificação

11 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independen-
tes. São Paulo: Dialética, 2002. pp. 369-370.

12 ORTIZ, Gaspar Ariño. Principios de derecho público económico. Granada:
Editora Comares, 2001. p. 747.

13 MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. São Paulo: Ma-
lheiros, 2004. p. 651.
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com as matérias afetas ao colegiado.

É de se ressaltar, outrossim, ser prescindível prova conclusi-
va de que os apelantes estariam a serviços de interesses contrá-
rios à sociedade a fim de caracterizar a ilegalidade, visto que, como
demonstrado às ensanchas, houve descumprimento do art. 34 da
Lei nº 9.427/97, além de inobservância dos princípios constitucio-
nais da Administração Pública, a exemplo do princípio da morali-
dade, legalidade e razoabilidade.

Quanto à condenação da TELEBRASIL a fim de obstar a de-
signação de representantes dos usuários e da sociedade pela As-
sociação Brasileira de Telecomunicações – TELEBRASIL, ou por
qualquer outra que congregue em seus quadros empresas opera-
doras de serviços de telecomunicações, não merece reproche,
outrossim, a sentença vergastada. É que, à vista do já esposado,
inexiste compatibilidade entre os interesses da referida associa-
ção com os anseios, quer seja dos usuários dos serviços de tele-
comunicações, quer seja da sociedade.

Em face do exposto, nego provimento à remessa oficial e
às apelações, mantendo a sentença por seus judiciosos ter mos.

É o meu voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 345.436-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO
DE OLIVEIRA LIMA

Apelante: MARIA EUNICE MIRANDA DE AGUIAR
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC
Repte.: PROCURADORIA REPRESENTANTE DA ENTI-

DADE
Adv./Proc.: DR. RODRIGO ANTONIO MAIA BARRETO (APTE.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRA-
TIVO. PROFESSOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSI-
NO SUPERIOR. PENSIONISTA. VANTAGEM DO
DECRETO Nº 94.664/1987. EFETIVA EXIGÊNCIA
DO TÍTULO DE DOUTOR OU DE LIVRE-DOCEN-
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TE. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊN-
CIA.
- Ação em que pensionista pleiteia a incorpora-
ção da vantagem instituída pelo art. 31, §3º, a, do
Decreto nº 94.664/87, com a alteração do
percentual efetivada pela Lei nº 8.213/91, com
fundamento na titulação (grau de Doutor e título
de Docente-Livre) que alega que detinha o seu
falecido marido.
- Não há que se falar em julgamento extra petita,
quando não é analisada matéria estranha à lide e
o pleito autoral é plenamente apreciado. O fato
de não ter o julgador ficado adstrito aos funda-
mentos trazidos pelas partes nada tem a ver com
julgamento extra petita , pois que, não está ele
obrigado a limitar o embasamento de sua deci-
são aos fundamentos colacionados pelos litigan-
tes.
- Não consta dos autos prova de que o apelante
tenha participado do concurso a que se refere o
art. 1º da Lei nº 444/1937, de forma que lhe fosse
aplicado o art. 5º desse mesmo diploma legal,
que estabeleceu que aos candidatos habilitados
seria conferido o grau de doutor e o título de li-
vre-docente;
- A vantagem instituída pelo Decreto nº 94.664/
87, com a alteração efetivada pela Lei nº 8.213/
91, exige, para o seu recebimento, a efetiva de-
tenção de título de Doutor ou de Livre-Docente,
não havendo, em nenhuma delas, dispositivo
determinando a sua automática concessão, in-
dependentemente da efetiva titulação, a certa
categoria de professores.
- O fato de o art. 13 da Lei nº 6.182/1974 ter con-
cedido, automaticamente, aos ocupantes de car-
go de Professor Titular, o incentivo funcional do
inciso II do art. 5º da Lei nº 6.182/1974 (Incentivo
Doutor) não significou que o falecido professor
passou a possuir o Título de Doutor ou de Livre-
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Docente. Cuidou-se, apenas, de uma específica
e expressa extensão legal que teve como efeito
único a percepção do Incentivo Doutor previsto
no referido dispositivo legal.
- Apelação improvida.

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, 7 de dezembro 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:

Cuida-se de apelação interposta por Maria Eunice Miranda de
Aguiar, pensionista, contra sentença que julgou improcedente o
pedido por ela formulado, em ação ordinária, em desfavor da Uni-
versidade Federal do Ceará – UFC –, com o intuito de incorporar a
vantagem instituída pelo Decreto nº 94.664/87, com a alteração do
percentual efetivada pela Lei nº 8.213/91, consubstanciando-se
num acréscimo de 50% sobre seu provento, em decorrência da
titulação (grau de Doutor e título de Docente-Livre) que alega que
detinha o seu falecido marido, Professor Moacir Teixeira Aguiar.

Alega a apelante, em síntese, que:

a) a sentença foi extra petita, pois solucionou causa diversa
da que foi proposta por meio dos seus pedidos formulados na exor-
dial, não refletindo, o fundamento jurídico invocado para indeferir o
pleito, a causa petendi exposta na inicial;

b) em momento algum deduziu pretensão no sentido de incor-
porar a vantagem de que se trata (Incentivo Doutor) em virtude da
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extensão concedida pela Lei nº 6.182/1974, e tampouco por ter
sido seu falecido cônjuge transposto do cargo de Professor Cate-
drático para o de Titular;

c) persegue seu direito com base no fato de que o de cujus
era portador do grau de Doutor e do título de Livre-Docente por
expressa determinação legal (Lei nº 444/37, art. 5º), preenchendo,
assim, os requisitos insculpidos na legislação pertinente (Decreto
nº 94.664/87 e Lei nº 8.213/91);

d) se a Lei nº 444/37, ao dispor sobre o concurso para o ma-
gistério superior, estabeleceu, em seu art. 5º, que “aos candidatos
habilitados conferir-se-á o grau de Doutor e o título de docente-
livre”, não pode ser a ele negada a questionada vantagem, até por-
que nem o Decreto nº 94.664/87 nem a Lei nº 8.213/91 fizeram
qualquer distinção ou ressalva quanto à origem ou natureza do
título para a concessão da gratificação Doutor;

e) é fato incontroverso que o Professor Moacir Teixeira Aguiar
possuía tanto o grau de Doutor quanto o título de Docente-Livre;

f) o MM. juiz a quo sequer analisou a questão sob o prisma da
Lei nº 444/37, principal fundamento da demanda;

g) a Universidade tem lhe negado o direito à incorporação da
gratificação, o que perdura há mais de 15 anos, malferindo ex-
pressamente direito já por ela adquirido;

h) seria falácia alegar que o falecido servidor não possuía a
titulação exigida, pois, além de a Lei nº 444/37 lhe ter conferido, a
mesma já foi reconhecida pela Administração quando estendeu
aos antigos Professores Catedráticos o incentivo funcional criado
pela Lei nº 6.182/74.

Por fim, pugna para que seja conhecido o presente recurso e,
caso seja superada a preliminar suscitada, seja lhe dado provi-
mento para reformar a sentença em todos os seus termos, inver-
tendo-se os ônus da sucumbência. Requer, ainda, a condenação
da UFC no pagamento das diferenças de vencimentos acrescidas
de juros e correção monetária.

Contra-razões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.
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VOTO

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

O cerne da questão a ser aqui dirimida consiste em saber se
faz jus a autora a obter a vantagem instituída pelo Decreto nº 94.664/
87, com a alteração efetivada pela Lei nº 8.213/91.

De início, cumpre apreciar a preliminar levantada pela apelan-
te, referente à suposta nulidade da sentença, em face de o julga-
mento ter sido, no seu entender, extra petita, já que teria solucio-
nado causa diversa da que foi proposta. Sem a mínima pertinência
o alegado. Não houve julgamento de matéria estranha à lide. Ana-
lisou o decisum recorrido se faria jus a autora a incorporar a vanta-
gem instituída pelo Decreto nº 94.664/1987 com a modificação re-
alizada pela Lei nº 8.243/1991, restando consignado que ela não
possui alegado direito. Sendo esse o pedido autoral, não há que se
falar em desobediência à norma que preceitua que a lide será de-
cidida nos limites em que foi proposta. Ademais, o fato de não ter o
julgador ficado adstrito aos fundamentos trazidos pelas partes nada
tem a ver com julgamento extra petita, pois que, não está ele, de
modo algum, obrigado a limitar o embasamento de sua decisão
aos fundamentos colacionados pelos litigantes. Assim sendo, re-
jeito tal preliminar.

Superado esse aspecto introdutório, passo ao exame do mé-
rito.

Como visto, pleiteia a autora a incorporação da vantagem ins-
tituída pelo Decreto nº 94.664/87, com a alteração do percentual
efetivada pela Lei nº 8.213/91, sob o argumento de que seu faleci-
do marido e instituidor da pensão em seu favor, Professor Moacir
Teixeira Aguiar, detinha o grau de Doutor e título de Docente-Livre.

Compulsando os autos, especialmente a fl. 17, observa-se que
o Sr. Moacir Teixeira Aguiar foi admitido na UFC para exercer, em
caráter efetivo, a partir de 28.12.1962, o cargo de Assistente do
Ensino Superior, tendo sido, posteriormente, enquadrado no cargo
de Professor Assistente, com efeitos a partir de 01.01.1966. Após,
de acordo com a Portaira nº 386, de 10.10.1966, foi efetivado como
Catedrático da Cadeira de Filosofia da Educação da Faculdade de
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Filosofia, com efeitos a partir de 15.03.1967. Tempos depois, foi
transposto para o cargo de Professor Titular. Nos termos do art.
5º, V, da Lei nº 6.182/1974, foi-lhe concedido o Incentivo de Produ-
ção Científica e, a contar de 01.08.1976 até 31.12.1988, recebeu o
Incentivo de Doutor. Foi, ainda, enquadrado, em caráter definitivo,
na Classe de Professor Titular do Magistério Superior, nível IV. Por
fim, foi aposentado no cargo de Professor Titular, em conformida-
de com a Emenda Constitucional nº 18/1981.

Feita essa sucinta narrativa da evolução funcional do falecido
marido da autora, necessária ao desate da querela, cumpre apre-
ciar se tem ela direito a receber a vantagem do Decreto nº 94.664/
87 com a modificação realizada pela Lei nº 8.243/1991.

Não merece guarida o pleito autoral.

A vantagem almejada pela apelante foi instituída pelo Decreto
nº 94.664/87, que aprova o Plano Único de Classificação e Retri-
buição de Cargos e Empregos de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de
abril de 1987, consoante se observa da leitura do seu art. 31, §3º,
a:

 “Art.  31. (...)
§3º O vencimento e o salário dos integrantes da
carreira do Magistério Superior que possuírem titu-
lação é acrescido:
a) de 25% para os detentores de título de Doutor ou
de Livre-Docente; (...)”

Posteriormente, o percentual dessa vantagem foi majorado,
nos termos do §1º do art.1º da Lei nº 8.243/1991, que dispõe sobre
os vencimentos dos professores incluídos no Plano Único de Clas-
sificação e Retribuição de Cargos de que trata a Lei nº 7.596, de
10 de abril de 1987, e dá outras providências, conforme se obser-
va in verbis:

“Art.  1º (...)
§1º O vencimento a que fizer jus o docente integrante
da Carreira do Magistério Superior será acrescido
dos seguintes percentuais, incidentes sobre os va-
lores de vencimentos constantes da tabela anexa, e
conforme nela especificado:
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a) quanto à titulação:
1. Cinqüenta por cento, no caso de possuir o título
de Doutor ou de Livre-Docente; (...)”

Da mera leitura desses dispositivos, resta cristalino que so-
mente fará jus à referida vantagem o professor que possuir o titulo
de Doutor ou de Livre-Docente.

Resta saber se o falecido marido da autora possuía tal titula-
ção.

Nesse ponto, alega a apelante que o art. 5º da Lei nº 444/1937
(“Aos candidatos habilitados conferir-se-á o grau de doutor e o títu-
lo de docente-livre”)  concedeu ao de cujus tanto o grau de Doutor
quanto o título de Docente-Livre, o que asseguraria seu direito de
perceber a vantagem em questão.

O art. 1º desse mesmo diploma legal assim estabeleceu:

“Art. 1º A Congregação de institutos de ensino su-
perior, que contar menos de dois terços de profes-
sores catedráticos, indicará, para cumprir as dispo-
sições do Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931,
art. 54, §2º e art. 57, professores catedráticos de
institutos congêneres, oficiais ou equiparados, es-
colhidos de preferência, entre os que lecionem a
mesma cadeira submetida a concurso em número
suficiente para que preencham os dois terços exigi-
dos. (...)”

Não procede o alegado pelo autor. Isso porque não consta dos
autos prova de que ele tenha participado do concurso a que se
refere o art. 1º, de forma que lhe fosse aplicado o art. 5º.

Também não deve prosperar o argumento da recorrente de
que a titulação exigida para a percepção da vantagem almejada já
fora reconhecida ao falecido servidor pela Administração quando
estendeu aos Professores Titulares o incentivo funcional criado
pela Lei nº 6.182/1974.

O incentivo funcional a que se refere a autora (Incentivo Dou-
tor) foi previsto no inciso II do art. 5º daquela lei, conforme se ob-
serva abaixo:
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“Art  5º A concessão dos Incentivos Funcionais, nos
percentuais fixados nos itens I a VI do Anexo desta
Lei, far-se-á, desde que satisfeitos pelo docente,
respectivamente, os seguintes requisitos: (...)
II - obtenção do grau de Doutor em curso credenci-
ado pelo conselho Federal de Educação ou título de
Livre-Docência obtido na forma da legislação em
vigor; (...)”

Por seu turno, o art. 13 do mesmo diploma legal assim dispôs:

“Art  13. Será automaticamente concedido aos atu-
ais ocupantes de cargos ou empregos de Profes-
sor Titular e Professor Adjunto o Incentivo Funcional
correspondente ao item Il e aos de Professor Assis-
tente o correspondente ao item III do artigo 5º desta
Lei.”

Infere-se daí que o Sr. Moacir Teixeira Aguiar, antigo Professor
Catedrático que posteriormente foi transposto para o cargo de Pro-
fessor Titular, recebeu o incentivo funcional do inciso II do art. 5º da
Lei nº 6.182/1974, por força de expressa disposição legal que es-
tendeu, automaticamente, sua concessão aos ocupantes de car-
go de Professor Titular. Isso, porém, não significa dizer que, a par-
tir dessa previsão normativa, ele passou a possuir o Título de Dou-
tor ou de Livre-Docente. Cuidou-se, apenas, de uma específica e
expressa extensão legal que teve como efeito único a percepção
do Incentivo Doutor previsto na Lei nº 6.182/1974. Assim sendo,
esse fato nada tem a ver com a percepção do benefício ora plei-
teado.

A vantagem instituída pelo Decreto nº 94.664/87, com a altera-
ção efetivada pela Lei nº 8.213/91, exige, para o seu recebimento,
a efetiva detenção de título de Doutor ou de Livre-Docente, não
havendo, em nenhuma delas, dispositivo determinando a sua au-
tomática concessão, independentemente da efetiva titulação, a
certa categoria de professores, como fez o art. 13 da Lei nº 6.182/
1974.

Diante disso, ante a ausência do fato gerador (título de Doutor
ou de Livre-Docente) não faz jus a autora a perceber a vantagem
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do Decreto nº 94.664/87.

Por todo o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 348.781-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO

Apelante: MUNICÍPIO DE BRANQUINHA - AL E UNIÃO
Apelados: OS MESMOS
Advs./Procs.: DRS. DAVI ANTONIO LIMA ROCHA E OUTROS

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIO-
NAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL E
AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIA-
ÇÃO QUE ATUA COMO SUBSTITUTO PROCES-
SUAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MUNI-
CÍPIO. DEFINIÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL
POR ALUNO PARA FINS DE COMPLEMENTA-
ÇÃO DO FUNDEF. UNIÃO. ÔNUS DA SUCUM-
BÊNCIA.
- Não existe litispendência entre a ação proposta
individualmente e a ação coletiva proposta por
Associação, que atua como substituto proces-
sual, já que esta não pode inibir o exercício de
direito de ação por via de processo individual
ajuizado pelo respectivo titular. Preliminar rejei-
tada.
- Tratando-se de ato administrativo que, pelo
menos em tese, pode lesar direitos e interesses
legítimos, e pressupondo, o exercício do poder
discricionário pela Administração, a valoração do
interesse público, e a utilização de critérios de
oportunidade e conveniência, nem por isso pres-
cindirá o agente público do juízo prévio da ade-
quação de tais critérios às regras jurídicas, prin-
cípios, valores, e aspectos de legalidade e de
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constitucionalidade, que legitimam o controle
judicial do ato.
- O FUNDEF, a teor das suas normas de regên-
cia – Lei n.º 9.424/96, regulamentada pelo Decre-
to n.º 2.264/97 –, é fundo contábil, cujos recur-
sos devem ser aplicados para a manutenção e
desenvolvimento do ensino fundamental públi-
co e na valorização do magistério, e distribuídos
no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal,
na proporção do número de alunos matricula-
dos anualmente nas escolas cadastradas, con-
sideradas as matrículas da 1.ª à 8.ª séries do en-
sino fundamental.
- A União somente complementará os recursos
destinados ao FUNDEF, no âmbito de cada Esta-
do e do Distrito Federal, caso o valor destes re-
cursos não alcance o mínimo definido nacional-
mente. O Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA)
é fixado por ato do Presidente da República, e
seu cálculo é efetuado a partir da razão entre a
previsão da receita total para o FUNDEF e a ma-
trícula total do ensino fundamental no ano ante-
rior, acrescido do total estimado de novas matrí-
culas, cujos dados são extraídos do censo anual
educacional realizado pelo Ministério da Educa-
ção.
- O § 1.º do art. 6.º da Lei n.º 9.424/96 dispõe que
o VMAA “nunca será inferior à razão entre o to-
tal para o fundo e a matrícula total do ensino fun-
damental no ano anterior, acrescida do total es-
timado de novas matrículas”, devendo-se defi-
nir tais variáveis no âmbito nacional, sem que
isso implique o desvirtuamento do caráter plu-
ral do FUNDEF.
- O Presidente da República poderá fixar o VMAA
(nacional) no patamar que entender mais conve-
niente para a consecução de seu programa de
governo (art. 6.º, caput , da Lei n.º 9.424/96), des-
de que esse valor mínimo seja superior à média
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nacional, que é quociente dos recursos totais
(nacionais) do Fundo e da matrícula total (nacio-
nal) no ano anterior, acrescida do total (nacio-
nal) estimado de novas matrículas (§ 1.º, do arti-
go 6.º, da Lei n.º 9.424/96).
- A Constituição Federal erigiu a eliminação das
desigualdades regionais e o acesso universal à
educação básica à categoria de garantias funda-
mentais, disso resultando que as normas
infraconstitucionais que regem a matéria devem
ser interpretadas à luz daqueles princípios su-
periores encartados na Lei Maior.
- O artigo 60, § 3.º, do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, na redação dada pela
Emenda Constitucional n.º 14/96, adotou como
mecanismo de repartição igualitária dos recur-
sos destinados ao FUNDEF, a sua complemen-
tação pela União, quando o valor mínimo por alu-
no, nos Estados e no Distrito Federal, não alcan-
çar o mínimo nacionalmente estipulado. Nesse
contexto, a complementação dos recursos do
FUNDEF, servindo aos princípios emanados da
Constituição Federal, é instrumento de erra-
dicação do analfabetismo, de universalização da
educação fundamental, e de diminuição das
disparidades regionais, nisto residindo a mens
legis  vinculante do ato em apreciação.
- É inaceitável a utilização como valor mínimo
nacional por aluno, do menor valor médio por
aluno encontrado nos Estados, já que, mesmo
na hipótese de o Presidente da República fixar
um VMAA superior ao menor quociente estadu-
al, porém menor do que a média nacional, não
seria este o critério mais adequado para efetivar
o mandamento constitucional, pois limita arbi-
trariamente, a concretização da diretriz consti-
tucional de repartição igualitária dos recursos
destinados aos Fundos instituídos nos entes fe-
derativos, em homenagem ao princípio da
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universalização do acesso à educação fundamen-
tal. Isto sem mencionar que, levado ao seu ex-
tremo, tal sistemática inviabilizaria qualquer hi-
pótese de repartição.
- O grau de discricionariedade conferido ao Pre-
sidente da República, na fixação do VMAA, não
é absoluto, encontrando limites constitucionais
e legais nos artigos 212 da Constituição, e 60 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitóri-
as, por sua vez inspiradores da fórmula do § 1.º,
do artigo 6º, da Lei n.º 9.424/96. Na hipótese, o
ato em questão revela-se alheio aos aludidos
mandamentos constitucionais e legais, não po-
dendo, assim, subsistir.
- Faz jus o Município ao repasse dos valores de-
vidos à titulo de complementação do FUNDEF,
em virtude da aplicação da sistemática efetiva-
mente prevista no § 1.º, do artigo 6.º, Lei n.º 9.424/
96, que não admite a estipulação do VMAA em
patamar inferior à média nacional obtida através
da razão entre o somatório dos valores destina-
dos aos diversos fundos estaduais, e o número
total de alunos matriculados no ensino funda-
mental, em todo o País, acrescido da previsão
de novas matrículas.
- O cálculo de tais verbas deverá ser efetuado na
fase de liquidação, de acordo com a fórmula
supracitada, com efeito retroativo aos exercíci-
os financeiros findos desde a instituição do
FUNDEF, observando-se a prescrição qüin-
qüenal, a contar da data do despacho judicial que
ordenou a citação da União Federal (artigos 1.º,
do Decreto n.º 20.910/32, e 212, do Código Civil).
- Sentença reformada para condenar a União a
fixar doravante o VMAA com observância dos li-
mites legais supracitados, bem como a efetuar
o repasse das diferenças vencidas, observada a
prescrição qüinqüenal.
- Verba honorária a ser paga pela União, em vir-
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tude da sucumbência, à razão de 1% sobre o va-
lor da condenação, nos termos do artigo 20, §
4.º, do Código de Processo Civil. Incabível a con-
denação da União ao pagamento de custas e
despesas processuais. Artigo 4.º, § 1.º, da Lei n.º
9.289/96.
- Apelação da União improvida. Remessa oficial
e apelação do Município de Branquinha/AL par-
cialmente providas.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar, negar pro-
vimento à apelação da União, e dar parcial provimento à remessa
oficial e à apelação do Município de Branquinha/AL, nos termos do
voto do relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constan-
tes nos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente jul-
gado.

Recife, 12 de abril de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO:

Trata-se de remessa oficial, e apelações cíveis interpostas pelo
Município de Branquinha/AL e pela União, em face de sentença
prolatada pelo MM. Juiz Federal da 3.ª Vara da Seção Judiciária de
Alagoas, que, em Ação Ordinária com pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, ajuizada por aquela edilidade, julgou parcialmente
procedente o pedido ali deduzido, apenas para determinar à União
a complementação das verbas do Fundo de Manutenção e de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério – FUNDEF destinadas ao Município-autor, nos exercíci-
os fiscais de 1998, 2000 e 2001, consoante os termos dos Decre-
tos Presidenciais que regulamentaram o artigo 6.º, § 1.º, da Lei n.º
9.424/96.
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Com o apelo de fls. 226/253, o Município de Branquinha/AL
visa a demonstrar o equívoco na fixação de valores mínimos anu-
ais por aluno, para efeito de complementação do FUNDEF, confor-
me os critérios que, a seu ver, foram arbitrariamente adotados pela
União. Sob tal ângulo, busca o provimento do recurso que implique
a aplicação dos critérios previstos no artigo 6.º, § 1.º, da Lei n.º
9.424/96, para a obtenção do valor mínimo anual por aluno, que
não poderia ser inferior à razão entre a receita total prevista para o
Fundo e o número total de matrículas, obtido mediante a soma do
número de matrículas do ano anterior e o número estimado de
novas matrículas, tudo em âmbito nacional. Pede, sucessivamen-
te, a reforma da sentença em face de sua omissão no tocante aos
valores incontroversos correspondentes à complementação devi-
da pela União, nos exercícios financeiros de 2000 e 2001.

Em suas contra-razões, sustenta a União a inexistência de
um FUNDEF nacional, que na realidade constituiria uma pluralida-
de de fundos – um em cada Estado e no Distrito Federal –, inde-
pendentes entre si, que seriam alimentados por, pelo menos, quin-
ze por cento dos recursos a que se referem os artigos 155, inciso
II, 158, inciso IV, e 159, incisos I, alíneas a e b, e II, da Constitui-
ção Federal, competindo à União complementar os recursos sem-
pre que, em cada Estado e no Distrito Federal, o valor por aluno
não alcançasse o mínimo definido nacionalmente. A sistemática
do fundo, tal como revelada pela Lei n.º 9.424/96, e pelo decreto
n.º 2.264/97, não estamparia fórmula para encontrar-se um valor
nacional, devendo o cálculo do valor mínimo por aluno ser feito no
âmbito de cada fundo, ficando a complementação sujeita à dispo-
nibilidade financeira, observando-se a Lei de Responsabilidade Fis-
cal.

Também apelou a União, argüindo a litispendência do proces-
so em apreço, com relação à ação coletiva ajuizada pela Associa-
ção dos Municípios de Alagoas – AMA (Processo n.º 2003.11204-0/
AL), que versa sobre o mesmo objeto.

Contra-razões do Município de Branquinha, às fls. 273/281.

Admitido o recurso, subiram os autos a esta Corte, vindo-me
conclusos.
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Sentença sujeita ao reexame necessário (artigo 475, inciso I,
do Código de Processo Civil).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO (Relator):

Rejeito a preliminar argüida pela União. Não existe litispendên-
cia entre a ação proposta individualmente e a ação coletiva pro-
posta por Associação, que atua como substituto processual, já que
esta não pode inibir o exercício de direito de ação por via de pro-
cesso individual ajuizado pelo respectivo titular. Este Tribunal já
decidiu reiteradamente a respeito:

“(...) É pacífico o entendimento de que a propositura
de ação coletiva não obsta o ajuizamento de ação
individual (Precedentes do STJ), no entanto, devem
ser afastados do alcance da decisão proferida nes-
tes autos, os substituídos processuais que deman-
dam individualmente o mesmo direito aqui busca-
do. (...)” (AC 131.393/SE, rel. Des. Federal César
Carvalho (conv.), 1.ª T., DJ 11.11.2004).

 “(...) Preceitua o art. 104 do Código de Defesa do
Consumidor que o ajuizamento de ação individual
não induz litispendência em relação às ações cole-
tivas. Por outro lado, “os efeitos da coisa julgada erga
omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III
do artigo anterior não beneficiarão os autores das
ações individuais, se não for requerida sua suspen-
são no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos
autos do ajuizamento da ação coletiva (...)”. (AC
337.952/PB, rel. Des. Federal Petrúcio Ferreira, 2.ª
T., DJ 24.02.2005).

 “(...) A existência de ação coletiva promovida por
entidade de classe não induz litispendência em re-
lação ao ajuizamento de ação individual promovida
por um dos representados. (...). (AC 270.596/AL, rel.
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Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior (conv.), 3.ª T., DJ
6.11.2003).

Cingindo-se o apelo da União à preliminar acima invocada, a
sua rejeição implica o improvimento do próprio recurso. Passo,
agora, a apreciar a apelação do Município de Branquinha, e a ma-
téria sujeita ao duplo grau de jurisdição.

O thema decidendum reside na definição do valor mínimo na-
cional por aluno, para fins de complementação dos valores do
FUNDEF pela União.

O Juiz monocrático disse, na sentença, que “em se tratando
de ato editado no exercício de competência discricionária do Pre-
sidente da República, não cabem questionamentos de ordem sub-
jetiva quanto à conveniência e oportunidade do critério adotado,
sendo pressuposto para sua invalidação a demonstração inequí-
voca da incompatibilidade em face da Constituição e da Lei”.

Do enfoque dado à questão, sobressai o tema concernente ao
controle jurisdicional dos atos da Administração Pública, que é
conexo com o das limitações à discricionariedade administrativa.

Não se pode deixar de notar que a extensão e o alcance do
controle judicial da atividade administrativa constituem, ainda, ma-
téria pouco pacífica no direito brasileiro, sendo temerário extrair
simplesmente, da percepção pouco precisa de categorias cujo sig-
nificado é controverso, como, por exemplo, a distinção entre ato
discricionário e ato vinculado, conseqüências jurídicas gravosas,
como a de excluir peremptoriamente da apreciação judicial uma
série de situações em que ela seria, em tese, possível.

Justifica-se, portanto, o aclaramento dos conceitos emprega-
dos, antes de se adentrar, propriamente, no mérito da demanda.

Na decisão em apreço, o uso da expressão “incompatibilida-
de” não indica, no sentido mais amplo da palavra, a contrariedade
do ato controlado com a lei da qual deveria emanar, mas evoca,
apenas, a circunstância de que o conteúdo formal do primeiro não
apresenta vícios objetivamente ponderáveis diante da redação da
norma legal (vícios de forma, competência, objeto, etc.). Não se
pode dizer, com isso, e em termos gerais, que apenas a demons-
tração inequívoca daquela “incompatibilidade” seria capaz de pro-
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piciar ao Judiciário o controle do ato infirmado.

Num sistema normativo hierárquico, a relação entre a norma
ou ato de grau inferior, e outra de grau superior, será sempre estri-
ta, predeterminada pelas exigências de compatibilidade ou de con-
formidade, que se submetem à mesma lógica de sujeição, distin-
guindo-se apenas, de acordo com a situação em concreto, quan-
do a norma superior confere maior liberdade ao autor do ato con-
trolado, ou então quando tal liberdade é quase inexistente.

A esse respeito, Maria Sylvia Zanella Di Pietro1 diz, com muita
propriedade, que mesmo a atividade discricionária é suscetível de
ser controlada pelo Judiciário, já que o espaço para a livre decisão
– isto é, o espaço fora do alcance do controle jurisdicional – foi
previamente destinado à Administração Pública pela norma de re-
ferência (a Lei), sendo a legalidade, portanto, o limite da discricio-
nariedade, sujeita à apreciação judicial.

A questão vai mais além, pois também é verdade que não há
âmbito material da atividade administrativa isento de valoração di-
ante do Direito, entendido aqui como conceito mais amplo do que
o mero texto da lei, englobando, como disse Eduardo Garcia de
Enterría2, “além das leis formais, todos os valores constitucionais,
desde os proclamados como superiores [na Constituição espa-
nhola] até aqueles que se encontram disseminados no corpo da-
quela e, sobretudo, os direitos fundamentais (...), que incluem cer-
tas garantias institucionais, e os chamados expressamente de prin-
cípios (...).”

Por outro lado, não se justifica a distinção rígida, muito co-
mum na jurisprudência pátria, entre poderes administrativos vin-
culados e discricionários, como se fossem conceitos estanques e
antagônicos.

Essa simplificação contida na fórmula “atos vinculados” e “atos
discricionários”, na opinião de Celso Antônio Bandeira de Mello,

1 Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. São Paulo:
Atlas, 1991, págs. 93-94.

2 Democracia, jueces y control de la Administración. 3. ed. Madri: Civitas,
1998, p. 127.
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citado por Andreas Krell3, tem “despertado a enganosa sugestão
de que existe uma radical antítese entre atos de uma ou de outra
destas supostas categorias antagônicas”. A seu ver, dessa “falta
de precisão conceitual resulta o danosíssimo efeito de arredar o
Poder Judiciário do exame completo da legalidade de inúmeros
atos e conseqüente comprometimento da defesa de direitos indivi-
duais”. Conclui que “vinculação e discricionariedade se entrela-
çam em vários aspectos”.

Nesse sentido adverte Mariano Bacigalupo4: “A discricionari-
dade administrativa – entendida em sentido amplo, como a ausên-
cia de programação plena ou positiva da atuação administrativa –
não é uma grandeza rígida, derivada de uma determinada qualida-
de intrínseca da atividade administrativa de que se trata, mas, ao
contrário, é uma magnitude em qualquer caso graduável pelo nor-
malizador”.

Assim, a nota característica que diferencia os poderes discri-
cionários dos vinculados é a densidade com a qual a atividade
administrativa é regulada juridicamente, sendo esta, portanto, a
medida do controle jurisdicional dos atos administrativos.

Nesse particular, a densidade do conteúdo vinculante da nor-
ma adquire fundamental importância, sobretudo quando, in casu,
a Administração Federal alega, em prol da legalidade do ato infir-
mado, a fluidez do conceito de valor mínimo por aluno, para efeitos
de complementação do FUNDEF por parte da União (art. 6.º, ca-
put e § 1.º, da Lei n.º 9.424/96).

A eventual indeterminação de tal conceito não é capaz, em
termos apriorísticos, de afastar o controle judicial do ato, como
demonstrou, à luz da melhor doutrina de direito administrativo, o
ilustre Desembargador Federal João Batista Moreira, quando da
apreciação do Agravo Regimental nº 1998.34.00.027682-0/DF:

3 Discricionariedade administrativa, conceitos jurídicos indeterminados e
controle judicial. Revista da ESMAFE da 5.ª Região, n.º 08, 2004, págs. 177/
224.

4 La discrecionalidad administrativa. Madri: Marcial Pons, 1997, pág. 84.
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“(...) Impõe-se incursão no capítulo doutrinário dos
conceitos indeterminados, para mostrar que a de-
terminação de tais conceitos, conforme as opiniões
mais autorizadas, é suscetível de controle judicial.
Na doutrina alemã, a determinação do conceito in-
determinado não é atividade discricionária imune a
tal controle; não se subordina aos juízos de conve-
niência e oportunidade, peculiares à discricionarie-
dade. No representativo pensamento de Eduardo
García de Enterría, que se filia a essa doutrina, a
luta contra as imunidades do poder administrativo
traduz-se na busca de critérios para o controle da
discricionariedade, o controle dos atos políticos e o
controle do poder normativo da Administração. A luta
pelo controle da discricionariedade, designada como
verdadeiro cavalo de Tróia no direito administrativo
de um Estado de Direito, operou-se nas seguintes
etapas: a) reconhecimento de que em todo ato dis-
cricionário há elementos regrados, suscetíveis de
sindicância judicial; b) inclusão da finalidade do ato
administrativo entre os aspectos sindicáveis, gra-
ças à vigorosa teoria do desvio de poder; c) admis-
são do controle dos fatos determinantes do ato; d)
por último, distinção entre discricionariedade e ope-
ração com o que os juristas alemães denominaram
conceitos jurídicos indeterminados (conceitos de
valor e conceitos de experiência, como justo preço,
utilidade pública, urgência, circunstâncias excepci-
onais, ordem pública etc). A medida concreta para
aplicação do conceito jurídico indeterminado a um
caso particular não é estabelecida pela lei, mas “é
um erro comum e tradicional, e de penosas conse-
qüências para a história das garantias jurídicas, con-
fundir a presença de conceitos dessa natureza, nas
normas que a Administração há de aplicar, com a
existência de poderes discricionários”5.

5 La lucha contra las inmunidades del poder. 3. ed. Madri: Civitas, 1995, pág.
94.
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A peculiaridade dos conceitos jurídicos indetermina-
dos – ensina o renomado autor – consiste em que,
numa situação concreta, diferentemente da discri-
cionariedade, não pode haver mais que uma solu-
ção adequada (existe ou não existe utilidade públi-
ca; dá-se ou não uma perturbação à ordem pública;
o preço é ou não justo). Não há possibilidade de
meio-termo. O processo de concretização de um
conceito jurídico indeterminado “não pode ser nun-
ca um processo volitivo de discricionariedade ou de
liberdade, mas um processo de julgamento ou esti-
mação que há de ater-se, necessariamente, por uma
parte, às circunstâncias reais que hão de ser quali-
ficadas e, por outra, ao sentido jurídico preciso pre-
tendido pela lei, com a intenção de que a solução
possível seja só uma”. Assim – conclui – tomando-
se como referência o par de conceitos regrado-dis-
cricionário, pode-se dizer que o processo de aplica-
ção de conceitos jurídicos indeterminados é um pro-
cesso regrado, porque não admite mais que uma
solução justa e um resultado da interpretação e apli-
cação da lei (subsunção de dados às suas catego-
rias). Não há liberdade de eleição entre alternativas
igualmente justas, ou de decisão entre indiferentes
jurídicos em razão de critérios extrajurídicos, que é
próprio das faculdades discricionárias. A funcionali-
dade imediata desta fundamental distinção consis-
te em que, na presença de um conceito jurídico in-
determinado, cabe com perfeita normalidade a fis-
calização jurisdicional de sua aplicação6.
Há quem considere extremada essa posição em
função da solução única dada a ambas as categori-
as de conceitos indeterminados – os de experiência
e os de valor. A divergência, entretanto, é apenas
quanto à segunda categoria de conceitos (os de va-
lor), admitindo-se em relação a estes a possibilida-

6 Idem, p. 38.
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de de mais de uma solução administrativa plausível
e, em conseqüência, a redução dos limites do con-
trole judicial. Relativamente aos conceitos de expe-
riência – que é o caso em apreciação -, é aceito
plenamente tal controle7. Na opinião de Maria Sylvia
Zanella di Pietro, nos conceitos de experiência ou
empíricos, “a discricionariedade fica afastada, por-
que existem critérios objetivos, práticos, extraídos
da experiência comum, que permitem concluir qual
a única solução possível. Quando a lei usa esse tipo
de expressão é porque quer que ela seja emprega-
da no seu sentido usual. É o caso de expressões
como caso fortuito ou força maior, jogos de azar,
premeditação, bons antecedentes. Suponha-se que
a autoridade administrativa se recuse a aceitar a ale-
gação de força maior para liberar um particular da
obrigatoriedade de dar cumprimento ao contrato; não
há dúvida de que a matéria é de pura interpretação
e pode o Poder Judiciário rever a decisão adminis-
trativa, porque ela está fora do âmbito da discricio-
nariedade”.8

Em complemento às considerações em destaque, há que se
ressalvar, no campo da imprecisão dos conceitos jurídicos em-
pregados na lei, que, se há limites para a atuação administrativa,
estes também existem no âmbito do controle judicial. Cito, por
exemplo, os casos em que a lei deixa margem para mais de uma
solução possível. Nessa hipótese, ensina Bandeira de Mello9 que a
legitimação para o controle jurisdicional não pode se dar além do
juízo da racionalidade do ato, ou de sua compatibilidade com a
finalidade da norma legal de referência.

Quanto ao aspecto da racionalidade do ato, assevera o feste-
jado autor que “induvidosamente, havendo litígio sobre a correta

7 COSTA, Regina Helena. Conceitos jurídicos indeterminados e discriciona-
riedade administrativa. Revista da PGE/SP, jun/1988, págs. 79-108.

8 Op. cit., pág. 93.

9 Discricionariedade e Controle Jurisdicional, págs. 22-24.
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subsunção do caso concreto a um suposto preceito legal descrito
mediante conceito indeterminado, caberá ao Judiciário conferir se
a Administração, ao aplicar a regra, se manteve no campo signifi-
cativo de sua aplicação ou se o desconheceu. Verificado, entre-
tanto, que a Administração se firmou em uma intelecção perfeita-
mente cabível, ou seja, comportada pelo conceito ante o caso con-
creto – ainda que outra também pudesse sê-lo – desassistirá ao
Judiciário assumir est´outra, substituindo o juízo administrativo pelo
seu próprio”. Pode-se dizer, portanto, que havendo racionalidade
no ato administrativo, não cabe ao Judiciário restringi-lo sob esse
aspecto.

Mais espinhoso é o tema do controle da finalidade do ato, quan-
do a norma de referência permita várias soluções possíveis. Em-
bora o admita Celso Antônio10, desde que a escolha da Administra-
ção não corresponda a uma opção de mérito, isto é, não seja com-
portada abstratamente pela norma, nem compatível com a situa-
ção empírica, pode-se objetar a tal pensamento a subjetividade do
conceito de finalidade.

É inegável a dificuldade de se estabelecer, com a precisão
exigida da atividade jurisdicional, o intuito do legislador, mas tam-
bém é verdade que é igualmente árdua a sustentação da validade
de um ato com fundamento na sua adequação à finalidade da lei.
Ora, nos casos em que é possível discernir a mens legis – e isto
ocorre, com freqüência, na aplicação dos direitos e garantias cons-
titucionalmente assegurados –, não haverá, em tese, óbice para a
censura do ato administrativo que lhe nega efetivação, ainda que
seja “razoável” a escolha de outra solução pelo agente público.

Já foi dito que a Administração se encontra plenamente sub-
metida à Lei e ao Direito. No entanto, para que este mandato seja
efetivo, é necessário que os órgãos de controle da Administração
– administrativos e judiciários – possam controlar em termos jurí-
dicos, de forma igualmente plena, toda e qualquer expressão da
atuação administrativa, cada vez que alguém provoque a tutela
jurisdicional de seus direitos e interesses legítimos (artigo 5.º, inci-
so XXXV, da Constituição Federal).

10 Idem, pág. 24.
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Nesse contexto, anota Garcia de Enterría11, “uma submissão
plena à Lei e ao Direito não pode ter sentido se não implicar uma
submissão plena ao juiz, que é o elemento indispensável para que
qualquer direito seja eficaz (...) Não há Direito sem juiz. O juiz é
uma peça absolutamente essencial em toda a organização do Di-
reito, e isto não é exceção no Direito Público quando se trata de
sua observância pela Administração.”

O controle ao qual se refere é o de juridicidade, que vai mais
além da legalidade, estreitamente considerada. Com razão, não
se deve entendê-lo em termos estritos, como a verificação da con-
formidade ou da compatibilidade do ato administrativo à lei, stricto
sensu, mas essa confrontação deve ter como paradigma o orde-
namento jurídico como um todo, cuja maior ou menor densidade
dependerá dos parâmetros fixados pelo mesmo ordenamento. A
legalidade, que legitima a atividade administrativa, abrange, além
das normas positivas, os bens e valores juridicamente tutelados,
as garantias fundamentais e os princípios do Direito.

Vale dizer, na feliz expressão de Miguel Beltrán de Felipe12,
que “onde houver uma norma de conduta dirigida à Administração,
haverá sempre oportunidade para uma norma de controle, dirigida
ao juiz”.

Das reflexões trazidas em excerto, pode-se tirar algumas con-
clusões: 1) Tratando-se de ato administrativo que, pelo menos em
tese, pode lesar direitos e interesses legítimos, não há como dei-
xar de apreciá-lo, em toda a sua amplitude; 2) O limite do controle
jurisdicional a ser exercido depende da mensuração da densidade
mandamental da norma de referência, a qual determinará o grau
de vinculação ou de discricionariedade do agente público que ela-
borou o ato; 3) O exercício do poder discricionário pela Administra-
ção pressupõe a valoração do interesse público, e a utilização de
critérios de oportunidade e conveniência, mas nem por isso pres-
cindirá o agente público do juízo prévio da adequação de tais crité-
rios às regras jurídicas, princípios, valores, e aspectos de legalida-

11 Op. cit., págs. 127/128.

12 Idem, pág. 78.
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de e de constitucionalidade, que legitimam o controle judicial do
ato.

Com tais considerações, não há fundamento para deixar de
apreciar, em toda a sua amplitude, o ato ora impugnado. É o que
passo a fazer.

Cumpre, porém, antes de adentrar no ponto nuclear da ques-
tão, traçar um perfil sumário do referido Fundo.

Por força do disposto no artigo 212, caput, da Constituição
Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são obriga-
dos a aplicar, no mínimo, 25% de sua receita na manutenção e
desenvolvimento do ensino. Na redação original do artigo 60 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, estabeleceu-se prazo
de dez anos para que o Poder Público empreendesse esforços
para aplicar, ao menos, 50% dos recursos estabelecidos no artigo
212, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino funda-
mental.

Com o advento da Emenda Constitucional n.º 14/96, o prazo
inicialmente previsto restou prorrogado por mais dez anos, a con-
tar da data de sua publicação, desta vez aumentando-se a propor-
ção dos recursos públicos destinados à educação fundamental –
que agora devem ser de pelo menos 60% dos recursos estabele-
cidos no artigo 212 –, bem como criou-se o FUNDEF, estipulando
a origem dos recursos para a constituição do mencionado fundo,
que passou a existir a partir de 1.º de janeiro de 1998.

O FUNDEF, a teor das suas normas de regência – Lei n.º 9.424/
96, regulamentada pelo Decreto n.º 2.264/97 –, é fundo contábil,
cujos recursos são provenientes do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS, do Fundo de Participação dos
Estados – FPE, do Fundo de Participação dos Municípios – FPM,
e do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.

Estes recursos são aplicados para a manutenção e desenvol-
vimento do ensino fundamental público e na valorização do magis-
tério, e são distribuídos no âmbito de cada Estado e no Distrito
Federal, na proporção do número de alunos matriculados anual-
mente nas escolas cadastradas, consideradas as matrículas da
1.ª à 8.ª séries do ensino fundamental. Conforme disposição da
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Lei n.º 9.424/96, o custo por aluno será obtido de acordo com os
níveis de ensino e tipos de estabelecimento.

A União somente complementará os recursos destinados ao
FUNDEF, no âmbito de cada Estado e no Distrito Federal, caso o
valor destes recursos não alcance o mínimo definido nacionalmen-
te. O valor mínimo anual por aluno é fixado por ato do Presidente
da República, e seu cálculo é efetuado a partir da razão entre a
previsão da receita total para o FUNDEF e a matrícula total do en-
sino fundamental no ano anterior, acrescido do total estimado de
novas matrículas, cujos dados são extraídos do censo anual edu-
cacional realizado pelo Ministério da Educação.

A competência do Presidente da República para fixar o valor
mínimo anual, encontra claro suporte no artigo 6.º, § 1.º, da Lei n.º
6.424/96.

Resta saber como deve ser feito o cálculo do valor mínimo
anual por aluno (VMAA), cuja fórmula é prevista no mesmo artigo
6.º, verbis:

 “Art. 6.º A União complementará os recursos do
Fundo a que se refere o art. 1.º sempre que, no
âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu
valor por aluno não alcançar o mínimo definido naci-
onalmente.
§ 1.º O valor mínimo anual por aluno, ressalvado o
disposto no § 4.º, será fixado por ato do Presidente
da República e nunca será inferior à razão entre a
previsão da receita total para o Fundo e a matrícula
total do ensino fundamental no ano anterior, acres-
cida do total estimado de novas matrículas, obser-
vado o disposto no art. 2.º, § 1.º, incisos I e I.” (sic).

Entendeu a douta sentença, acolhendo os argumentos trazi-
dos pela União, que “a tese da obrigatoriedade da média pondera-
da nacional, como critério de fixação do VMAA [tese expendida pelo
Município-apelante], confere à norma do art. 6.º, § 1.º, da Lei n.º
9.424/96 um sentido estrito, quando atribui rigor a expressões, ri-
gor este que as mesmas não possuem”.

Aduz a União que o § 1.º, do artigo 6.º da Lei n.º 9.424/96,
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menciona a palavra “Fundo”, no singular, enquanto que o seu arti-
go 1.º, seguindo a orientação do caput do artigo 60, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), refere-se aos
“Fundos” instituídos em cada Estado e no Distrito Federal.

A análise da questão transcende o limitado âmbito da “densi-
dade semântica” e da relativa indeterminação dos termos empre-
gados na norma de referência. A controvérsia situa-se, sobretudo,
no campo da densidade mandamental da norma, que não abrange
somente os comandos e as fórmulas de vinculação nela expres-
sas, mas também todo o arcabouço jurídico que lhe serve de su-
perestrutura, este sim, capaz de delimitar o grau de discricionarie-
dade do agente público.

Em qualquer caso, porém, assiste razão ao município recor-
rente. Senão vejamos.

Não se contesta a estadualização do FUNDEF. Ela decorre do
artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. No
entanto, os “Fundos” do artigo 1.º, e o “Fundo” do artigo 6.º, § 1.º,
da mesma Lei n.º 9.424/96, referem-se a finalidades diversas, ex-
pressamente enunciadas na mesma norma.

O citado artigo 1.º apenas enuncia a natureza do fundo e suas
características essenciais, bem como a origem de seus recursos.
Já o artigo 6.º trata especificamente da complementação dos refe-
ridos fundos, pela União, em homenagem ao sistema incondicio-
nal de repartição de receita, adotado na espécie pela própria Cons-
tituição Federal. Não há, portanto, contradição entre os dois dispo-
sitivos, pois o segundo é dotado de especificidade com relação ao
primeiro.

Por outro cobro, a boa regra de exegese ensina que o pará-
grafo deve ser interpretado em conformidade com o caput do arti-
go. No caso em apreço, a cabeça do artigo 6.º diz que: “A União
complementará os recursos do Fundo a que se refere o art. 1º
sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu
valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.”
Tratando o dispositivo em questão da complementação dos recur-
sos do FUNDEF pela União, é forçoso reconhecer que a lei define
claramente, como pressuposto da aludida complementação, a hi-
pótese na qual o valor por aluno, nas diversas unidades federati-
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vas, esteja aquém do mínimo definido nacionalmente.

O § 1.º do artigo em tela, por sua vez, não cuida da fórmula a
ser empregada para a obtenção do valor mínimo ao qual se refere
o caput, mas diz apenas que o VMAA “nunca será inferior à razão
entre o total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental
no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas.”

Ora, se o VMAA é “nacionalmente definido”, e não pode ser
inferior à “razão entre a previsão da receita total  para o fundo e a
matrícula total  do ensino fundamental no ano anterior, acrescida
do total  estimado de novas matrículas”, não se pode atribuir ao
termo “total”, que qualifica especialmente o “fundo”, a “receita” e a
“matrícula”, senão o sentido de que essas variáveis também de-
vem ser definidas nacionalmente.

Do contrário, ter-se-ia um “valor mínimo nacional para cada
Estado”, o que é uma contradictio in terminis.

Ademais, analisando-se o rigor semântico do período “previ-
são da receita total para  o fundo”, é de se notar que não se trata,
aqui, da previsão das receitas dos  respectivos fundos estaduais,
tomados singularmente, mas da mera expressão contábil da soma
dos recursos alocados àqueles diversos fundos, unicamente para
compor a fórmula do cálculo do limite mínimo de fixação do VMAA
pelo Presidente da República. Se não fosse assim, o legislador
teria optado pelo emprego da expressão “previsão da receita total
do fundo”.

E não se diga que o poder discricionário conferido ao Presi-
dente da República, nos termos do artigo 6.º, caput, da Lei n.º 9.424/
96, encontra-se imune a qualquer controle jurisdicional.

Com efeito, não convence a afirmação de que o valor mínimo
nacionalmente definido pelo Presidente da República (VMAA) não
se submete a qualquer limitação.

Na realidade, consubstancia verdadeiro sofisma inverter a or-
dem lógica de leitura dos dispositivos legais supracitados, para
afirmar que, 1) se o § 1.º, do artigo 6.º, da Lei n.º 9.424/96, diz que
a fórmula do VMAA não pode ser inferior à razão do valor do Fundo
sobre o número de alunos matriculados, 2) o caput atribui ao Pre-
sidente da República competência para estipulá-lo, e 3) o artigo 1.º
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institui os fundos nos diversos entes federativos, logo 4) o Fundo e
o número de alunos matriculados, aos quais se refere o § 1.º do
artigo 6.º, serão também definidos no âmbito estadual ou distrital.

Na verdade, o § 1.º do artigo 6.º da Lei n.º 9.424/96 estipula um
piso para a sua fixação, que é média nacional descrita como a
“razão entre o total para o fundo e a matrícula total do ensino fun-
damental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas
matrículas”.

Retomando o que já foi dito, o Presidente da República poderá
fixar o VMAA (nacional) no patamar que entender mais convenien-
te para a consecução de seu programa de governo (art. 6.º, caput,
da Lei n.º 9.424/96), desde que esse valor mínimo seja superior à
média nacional, que é quociente dos recursos totais (nacionais)
do Fundo e da matrícula total (nacional) no ano anterior, acrescida
do total (nacional) estimado de novas matrículas (§ 1.º, do artigo
6.º, da Lei n.º 9.424/96).

Outro sofisma é a interpretação “semântica” dada pela União
ao texto legal em comento, que, no seu entender, permite ao Pre-
sidente da República a fixação de um VMAA em cada Estado (arti-
go 6.º, caput, Lei n.º 9.424/96), vedando apenas a sua estipulação
em valor inferior ao menor dentre os quocientes apurados nos
Estados.

Em primeiro lugar, a União reconhece, com tal formulação,
que o poder discricionário do Presidente da República é limitado
pelo patamar mínimo do § 1.º, do artigo 6.º, da Lei n.º 9.424/96.

Depois, as variáveis da fórmula daquele “piso” são definidas
em termos nacionais, conforme já se demonstrou.

Por último, a noção de “valor mínimo” não contradiz a de “valor
médio”, para efeitos de aplicação do VMAA, pois da exegese da
norma de referência extrai-se que o Presidente da República não
é obrigado a fixar um determinado valor mínimo nacional, mas,
necessariamente, não poderá fixá-lo abaixo de um patamar, que é
uma média nacional, obtida mediante a aplicação de uma fórmula
claramente contida no texto legal.

Ademais, pretender que a Lei n.º 9.424/96 restrinja a discricio-
nariedade do Presidente da República, apenas no sentido de proi-
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bi-lo de fixar o VMAA com base no menor quociente entre receita
vinculada ao Fundo e matrícula total, é, como disse Ricardo Cha-
ves de Rezende Martins13, tornar a lei inócua, pois admitiria a hipó-
tese de inviabilizar a complementação do Fundo pela União.

Nesse passo, é de fundamental importância ressaltar que
Constituição Federal erigiu o acesso universal à educação básica
à categoria de direito fundamental do cidadão, disso resultando
que as normas infraconstitucionais que regem a matéria devem
ser interpretadas à luz daquele princípio superior encartado na Lei
Maior.

O artigo 60, § 3.º, do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, na redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14/96,
adotou como mecanismo de repartição igualitária dos recursos
destinados ao FUNDEF a sua complementação pela União, quan-
do o valor mínimo por aluno, nos Estados e no Distrito Federal,
não alcançar o mínimo nacionalmente estipulado.

A questão do direito fundamental à educação, e sua correla-
ção com o FUNDEF, foi examinada com muita propriedade pelo
Ministério Público Federal, no parecer da Procuradora Regional
Dra. Vera Maria Nunes Michels, ofertado nos autos da Apelação
Cível n.º 2000.72.03.000717-9/SC, em curso no Tribunal Regional
Federal da 4.ª Região.

 “(...) [Deve] ser mantida a r. sentença recorrida, que
julgou improcedente a pretensão, porque com pre-
cisão e coerência examinou a finalidade que o legis-
lador constituinte derivado teve ao criar o FUNDEF,
através da EC n.º 14/96, ou seja, a socialização de
receitas, para posterior redistribuição. Se o Municí-
pio autor recebe valores menores do que os anteri-
ormente contribuídos, diversos outros menos desen-
volvidos economicamente recebem mais. No que
se refere à implementação do direito fundamental à
educação, o mais importante é que todas as crian-
ças brasileiras possam dispor, ao menos, do ensi-

13 Direito à Educação: uma questão de Justiça. São Paulo: Malheiros, 2004,
pág. 185.
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no fundamental, indiscutivelmente assegurado pela
atual Carta.
Também entendo que o FUNDEF, criado pela EC
n.º 14/96, foi um instrumento inovador que possibili-
tou a articulação entre os três níveis de governo,
dentro de uma política de igualdade e equilíbrio, dis-
tribuindo os recursos vinculados ao ensino obriga-
tório entre cada Estado e seus Municípios, confor-
me o número de alunos atendidos em suas respec-
tivas redes de ensino.
Conforme lapidarmente enfocado nas contra-razões
da União, fl. 259, “não se pode conceber uma Fede-
ração forte quando existem membros extremamen-
te desiguais com encargos iguais. O quadro anteri-
or à EC n.º 14/96, continha graves distorções exata-
mente porque constatava-se com freqüência que os
Municípios mais ricos não aplicavam 25% de suas
receitas na educação fundamental obrigatória e na
educação infantil, destinando parte significativa dos
recursos ao ensino médio e mesmo ao ensino su-
perior, quando não lhe davam destinação diversa.
Desta forma, como o FUNDEF veio corrigir as desi-
gualdades entre os entes federados, possibilitando
a distribuição de recursos vinculados à educação
de forma mais equânime entre os Municípios e o
Estado, não tem razão o apelante, pois certamente
terá ele sempre uma receita compatível com os seus
encargos por aluno/ano.”

Assim entendida, a Lei n.º 9.424/96 destina-se, naquilo que
pertine à complementação dos recursos do FUNDEF, a assegurar
o quanto possível a concretização do direito fundamental à educa-
ção básica – que muitas vezes recai sobre Municípios extrema-
mente pobres, como ocorre com freqüência na Região Nordeste –
mediante a repartição igualitária dos recursos destinados aos Fun-
dos instituídos nos entes federativos, em homenagem ao princípio
da universalização do acesso à educação fundamental.

É claro que seria ideal que o valor do FUNDEF por matriculado
fosse equivalente à maior média estadual, mas a solução mais
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conforme à Constituição – imposta, aliás, pela Lei n.º 9.424/96 – é
a de definir como piso do valor mínimo nacional um valor médio,
também nacional, senão as inaceitáveis disparidades regionais na
Educação nunca seriam eliminadas, ou pelo menos atenuadas.
Para se ter um exemplo, segundo dados do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (site http://www.inep.gov.br/saeb),
que realizou em 2004, pelos mesmos critérios, a avaliação do en-
sino fundamental e médio em todo o País, os alunos da 4.ª série
do ensino público fundamental, em Minas Gerais, obtiveram médi-
as mais altas, nas provas de matemática, do que os estudantes
do 3.º ano do ensino público médio de Sergipe.

O Censo nacional de 2000 (www.ibge.gov.br), revela com cla-
reza a desigualdade regional, quando constata uma relativa homo-
geneidade das taxas de analfabetismo, entre os brasileiros de 15 a
19 anos, nas Regiões Sul (1,5%), Sudeste (1,9%), Centro-Oeste
(2,2%), enquanto que a Região Nordeste ainda padece com o índi-
ce de 10,7%, naquela faixa etária, ou seja, pelo menos cinco ve-
zes mais que nas demais regiões, e mais que o dobro da taxa
nacional, que é de 5,0%.

E não é por coincidência que as Regiões mais ricas do Brasil
apresentam uma situação educacional menos precária do que as
mais pobres, pois isso se deve, em grande medida, à maior dispo-
nibilidade de recursos públicos aos Estados e aos Municípios do
Centro-Sul do País, fenômeno que se explica, também, pela maior
arrecadação tributária nas regiões com maior grau de desenvolvi-
mento econômico.

Abstraindo, por um só momento, a clara redação da Lei n.º
9.424/96 – circunstância que bastaria para fulminar de ilegalidade
a prática da Administração Federal – a análise, sob a perspectiva
do Direito, dos atos defendidos pela recorrida-União, revela a sua
incompatibilidade com os princípios constitucionais acima referi-
dos.

Definir o valor mínimo nacional “por Estado”, como já foi dito, é
absurdo. Ainda que tal critério não ferisse a literal disposição da lei,
nem assim seria admissível, pois não atenderia ao princípio da
universalização do acesso à educação básica, muito menos ao
princípio da diminuição das desigualdades regionais.
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Igualmente inaceitável é a utilização como valor mínimo nacio-
nal (VMAA), do menor valor médio por aluno encontrado nos Esta-
dos, já que, mesmo na hipótese de o Presidente da República fixar
um VMAA superior ao menor quociente estadual, porém menor do
que a média nacional, não seria este o critério mais adequado para
efetivar o mandamento constitucional, pois, em homenagem ao
que disse a douta Procuradora da República já citada, limita arbi-
trariamente, ao arrepio da Lei n.º 9.424/96, a concretização da di-
retriz constitucional de “corrigir as desigualdades entre os entes
federados, possibilitando a distribuição de recursos vinculados à
educação de forma mais equânime entre os Municípios e o Esta-
do” (artigo 3.º, inciso III, da Constituição). Isto sem mencionar que,
levado ao seu extremo, a sistemática defendida pela Administra-
ção Federal inviabilizaria qualquer hipótese de repartição.

Nesse contexto, a complementação dos recursos do FUNDEF,
servindo aos princípios emanados da Constituição Federal, é ins-
trumento de erradicação do analfabetismo, de universalização da
educação fundamental, e de diminuição das disparidades regio-
nais, nisto residindo a mens legis vinculante do ato em aprecia-
ção.

Portanto, o grau de discricionariedade conferido ao Presiden-
te da República, na fixação do VMAA, não é absoluto, encontrando
limites constitucionais e legais nos artigos 212 da Constituição, e
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por sua
vez inspiradores da fórmula do § 1.º, do artigo 6.º, da Lei n.º 9.424/
96. Na hipótese, o ato em questão revela-se alheio aos aludidos
mandamentos constitucionais e legais, não podendo, assim, sub-
sistir.

Por derradeiro, diante do reconhecimento da ilegalidade da
forma de cálculo do VMAA empreendida nos atos atacados, perde
o objeto a pretensão do Município apelante, quanto ao repasse das
parcelas incontroversas dos anos de 2000 e 2001.

Nada obstante, adquire relevância o pedido do município para
a condenação da União ao repasse dos valores devidos a título de
complementação do FUNDEF, em virtude da aplicação da siste-
mática efetivamente prevista no § 1.º, do artigo 6.º Lei n.º 9.424/96,
que não admite a estipulação do VMAA em patamar inferior à mé-
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dia nacional obtida através da razão entre o somatório dos valores
destinados aos diversos fundos estaduais, e o número total de
alunos matriculados no ensino fundamental, em todo o País, acres-
cido da previsão de novas matrículas.

O cálculo de tais verbas deverá ser efetuado na fase de liqui-
dação, de acordo com a fórmula supracitada, com efeito retroativo
aos exercícios financeiros findos desde 1.º de janeiro de 1998, porém
não de maneira irrestrita, como pretende o apelante, mas obser-
vando-se a prescrição qüinqüenal, a contar da data do despacho
judicial que ordenou a citação da União Federal (artigos 1.º, do
Decreto n.º 20.910/32, e 212, do Código Civil).

Ante o exposto, rejeito a preliminar, nego provimento à apela-
ção da União, e dou parcial provimento à remessa oficial e à ape-
lação do Município de Branquinha/AL, para declarar, apenas no
âmbito da presente relação processual, a ilegalidade dos Decre-
tos Presidenciais que, a partir da vigência da Lei n.º 9.424/96, fixa-
ram o Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA), para fins de comple-
mentação dos recursos do FUNDEF, em patamar inferior ao míni-
mo estipulado pelo art. 6.º, § 1.º daquela norma, qual seja, a média
nacional obtida através da razão entre o somatório dos valores
destinados aos diversos fundos estaduais, e o número total de
alunos matriculados no ensino fundamental, em todo o País, acres-
cido da previsão de novas matrículas.

Outrossim, condeno a União a fixar doravante o VMAA com
observância dos requisitos legais supracitados, bem como a efe-
tuar o repasse das diferenças vencidas, nos termos já referidos,
observada a prescrição qüinqüenal.

Em decorrência da sucumbência, a União deverá arcar com
os honorários advocatícios, os quais, de acordo com o artigo 20, §
4.º, do Código de Processo Civil, arbitro à razão de 1% sobre o
valor da condenação. Incabível a condenação da União ao paga-
mento das custas e despesas processuais, por força do disposto
no artigo 4.º, § 1.º, da Lei n.º 9.289/96.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 353.999-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Apelantes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

E MARIA AURENTINA DOS SANTOS
Repte: PROCURADORIA REPRESENTANTE DA ENTI-

DADE
Apelados: OS MESMOS
Advs./Procs.: DRS. JOSÉ BARROS CORREIA E OUTROS

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. PERSISTÊNCIA DA CONDIÇÃO INCAPA-
CITANTE. AUTORA COM IDADE AVANÇADA.
COMPROVAÇÃO.  LAUDO MÉDICO PERICIAL.
SUSPENSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSI-
BILIDADE.  DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONS-
TITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO PRO-
CESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
ART. 62 DA LEI Nº 8.213/91.  OCORRÊNCIA. TER-
MO A QUO DO RESTABELECIMENTO.  DATA DA
SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO.  HONORÁRIOS.
PERCENTUAL DE 10%, INCIDENTES SOBRE O
VALOR DA CONDENAÇÃO.  ART. 20, § 3º, DO
CPC.
- Não é de se admitir a suspensão de benefício
de auxílio-doença da autora se resta comprova-
da a sua incapacidade para as atividades
laborativas, e não houve processo de reabilita-
ção profissional para o exercício de outra ativi-
dade, mormente quando o benefício foi suspenso
com desrespeito ao princípio constitucional da
ampla defesa.
- Persistindo a condição incapacitante da auto-
ra, o termo a quo  para o restabelecimento do
benefício deve ser a data da suspensão irregu-
lar.
- O percentual dos honorários advocatícios, ar-
bitrados em 10%, deve incidir sobre o valor da
condenação.  Inteligência do art. 20, § 3º, do CPC.
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- Apelação do INSS improvida.  Apelação da au-
tora provida.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação
do INSS e dar provimento à apelação da autora, 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, 17 de março de 2005 (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 o restabelecimento do auxílio-doença da autora, bem como
a condenação do INSS no pagamento das prestações atrasadas.

Citado, o INSS ofereceu contestação, aduzindo que o benefí-
cio de auxílio-doença da autora foi cessado administrativamente
por ter sido constatado que a mesma não mais preenchia os re-
quisitos mínimos da legislação pertinente para a manutenção do
aludido benefício.  Requereu a improcedência da ação.

Réplica à contestação (fls. 43/45).

Despacho determinando a produção de prova pericial (fls. 47).
Quesitos (fls. 48; 50/51).

Laudo pericial (fls. 66/70).

Manifestação da autora (fls. 91/92). Manifestação do INSS (fls.
94/95).

O MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando o INSS na reimplantação do auxílio-doença, além do
pagamento das parcelas devidas, desde a data do laudo pericial,
devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora de 1% ao
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mês.  Condenou, ainda, o INSS em custas e honorários advocatí-
cios, fixados em 10%, sobre o valor da causa.

O INSS apela da sentença, requerendo a sua reforma, aduzin-
do que a suspensão do benefício não foi realizada imotivadamen-
te, uma vez que foram realizados exames médicos periódicos,
sendo constatado, em dado momento, a ausência de incapacida-
de. Aduz, ainda, que o disposto no art. 62 da Lei nº 8.213/91 só se
aplica para os casos de impossibilidade de recuperação para as
suas atividades habituais.

A autora apela de parte da sentença, requerendo a sua refor-
ma, aduzindo que o termo a quo do restabelecimento, seja a data
da suspensão do benefício, e que o percentual dos honorários in-
cida sobre o valor da condenação.

É o relatório.

VOTO

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

A questão debatida no presente recurso versa sobre a possi-
bilidade de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, bem
como a condenação do Instituto no pagamento das prestações
atrasadas, desde a data da suspensão.

Nota-se, inicialmente, que a suspensão do benefício do autor
se realizou de forma unilateral, sem a presença do contraditório e
da ampla defesa.

Princípio basilar da democracia, o direito ao contraditório e à
ampla defesa está consagrado na Constituição Federal em seu
art. 5º, LV, que assim dispõe, in verbis:

“aos litigantes, em processo judicial ou administrati-
vo, e aos acusados em geral, são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e re-
cursos a ela inerentes”.

A egrégia Segunda Turma deste Tribunal, no julgamento da
AMS nº 889/CE, cujo Relator foi o eminente Ministro José Delgado,
então Juiz deste Tribunal, assim se pronunciou sobre o tema, in
verbis:
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“BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO
SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBI-
LIDADE.
I - A administração pública, ao expedir atos adminis-
trativos, faz gerar para os mesmos a presunção de
legitimidade. Se tais atos produzem, de imediato,
efeitos patrimoniais fundados em direitos subjetivos
reconhecidos, como é o caso de concessão de apo-
sentadorias previdenciárias, só podem ser invalida-
dos, ‘a posteriori’, graças ao direito de revisão ou-
torgado à administração pública quanto ao seu pró-
prio atuar, se houver rigorosa obediência ao devido
processo legal. Essa garantia constitucional não
pode, por qualquer motivo, deixar de ser respeitada
em um Estado de Direito.
II - Controle da legalidade da atividade administrati-
va que se impõe seja feito pelo Poder Jurisdicional.
III - Concessão de mandado de segurança que se
confirma”. (Publ. no DJ de 28.11.89)

Analisando a perícia realizada na autora, verifico que o Médico
José Reinaldo de Melo Paes concluiu que a autora está incapaci-
tada para o exercício de qualquer tipo de trabalho, conforme tre-
chos abaixo transcritos, in verbis:

“CONCLUSÃO
A autora está totalmente incapacitada para o desem-
penho de qualquer tipo de trabalho.”  (fls. 70)

Considerando a idade avançada da autora, com 51 (cinqüenta
e um) anos, na época da realização do exame médico pericial, e a
conclusão do laudo acima referido, entendo comprovada a persis-
tência da patologia que deu origem ao benefício, sendo necessário
o seu restabelecimento, mormente quando o benefício foi suspen-
so com desrespeito ao princípio constitucional da ampla defesa, e
sem realização de processo de reabilitação profissional, previsto
no art. 62 da Lei nº 8.213/91, in verbis:

“Art. 62.  O segurado em gozo de auxílio-doença,
insusceptível de recuperação para sua atividade
habitual, deverá submeter-se a processo de reabili-
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tação profissional para o exercício de outra ativida-
de.  Não cessará o benefício até que seja dado como
habilitado para o desempenho de nova atividade que
lhe garanta a subsistência ou, quando considerado
não-recuperável, for aposentado por invalidez”.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do auxílio-doen-
ça, entendo que deve ser a data da suspensão, uma vez que res-
tou comprovada a persistência da patologia incapacitante da auto-
ra.

Quanto ao percentual dos honorários, entendo que deve inci-
dir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do
CPC.

Com essas considerações, nego provimento à apelação do
INSS e dou provimento à apelação da autora, para que o termo a
quo do restabelecimento, seja a data da suspensão do auxílio-do-
ença, bem como para que o percentual dos honorários incida so-
bre o valor da condenação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 354.986-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA
DE ALMEIDA FILHO

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelado: JOSÉ MARTINS DA COSTA
Repte.: PROCURADORIA REPRESENTANTE DA ENTI-

DADE
Adv./Proc.: DR. CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGÃO CA-

BRAL (APDO.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. SEGURIDADE SOCIAL.
EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO. VERE-
ADOR. SEGURADO OBRIGATÓRIO. FONTE DE
CUSTEIO: RENDIMENTOS PERCEBIDOS EM
RAZÃO DO CARGO ELETIVO. DESNECESSI-
DADE DE LEI COMPLEMENTAR À LUZ DO DIS-
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POSTO NO ART. 195, II, DA CONSTITUIÇÃO FE-
DERAL COM A REDAÇÃO DADA PELA EC 20/
98. ALÍNEA J DO ART. 12 DA LEI Nº 8.212/91 COM
A REDAÇÃO DA LEI Nº 10.887/2004. APELAÇÃO
E REMESSA OFICIAL JULGADAS PROVIDAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes
as acima mencionadas, acordam os Desembargadores Federais
da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial, nos
termos do voto do Relator e do que consta nas notas taquigráficas
que integram o presente julgado.

Recife, 10 de maio de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA DE ALMEI-
DA FILHO - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADRO FEDERAL JOSÉ BAPTIS-
TA DE ALMEIDA FILHO:

Cuida-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, em face de José Martins da Costa, qualifica-
do nos autos como vereador, visando a reforma da sentença pro-
ferida pelo Juiz Federal substituto da 1ª Vara em Sergipe.

A teor da sentença recorrida, foi julgado procedente o pedido
de inexigibilidade de tributo cumulado com repetição de indébito,
para determinar que a autarquia-apelante se abstenha de efetuar a
cobrança da contribuição previdenciária de que trata o parágrafo
primeiro do artigo 13 da Lei nº 9.506/97, sobre os subsídios do
autor-apelante, bem como para que esta restitua os valores inde-
vidamente recolhidos, a título da referida contribuição, devidamen-
te corrigidos em conformidade com o que determina o Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Fede-
ral (Resolução nº 242/CJF, de 3.07.2001).

Alega a apelante que a sentença merece ser reformada por-
que: a) não é preciso lei complementar para criar a exação questi-
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onada; que os vereadores estão no universo dos trabalhadores;
que o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário 351.717-7, que fundamentou a sentença recorrida,
deu-se em sede de controle difuso, em ação ajuizada anterior-
mente à Emenda Constitucional nº 20/98, que acresceu o inciso II
ao artigo 195 da Constituição Federal; que assim o artigo 13, pará-
grafo primeiro, da Lei nº 9.506/97, que deu nova redação ao artigo
12, inciso I, alínea h, da Lei nº 8.212/91, não se ressente de qual-
quer vício de inconstitucionalidade; que houve uma constituciona-
lização superveniente; que a decisão do STF no recurso extraordi-
nário mencionado considerou a redação da Constituição anterior à
EC nº 20/98; que na nova redação constitucional os agentes políti-
cos estão incluídos e, portanto, plenamente constitucional a co-
brança em tela após a EC nº 20/98, e que afastada a reserva de lei
complementar, a Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004,  que acres-
ceu a alínea j ao inciso I do artigo 12 da Lei nº 8.212/91, incluiu os
exercentes de mandato eletivo federal, estadual ou municipal no
regime geral de Previdência Social, desde que não vinculado a
regime próprio de previdência.

Contra-razões apresentadas no sentido de que os que exer-
cem mandato eletivo não podem ser considerados trabalhadores
para fins de contribuição patronal; que somente com a EC nº 20/
98 passou a inexistir empecilho para que lei ordinária pudesse vir a
considerar os agentes políticos segurados do regime geral de pre-
vidência e com isso lhe exigir contribuição, nos moldes em que fez
a Lei 9.506/97, editada anteriormente à Emenda Constitucional nº
20/98 e que a contribuição sub judice só pode ser instituída medi-
ante Lei Complementar. Por fim, apenas por precaução, preques-
tiona a matéria.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTIS-
TA DE ALMEIDA FILHO (Relator):

A teor da sentença recorrida, entendeu o juiz a quo ser inexigí-
vel a contribuição previdenciária incidente sobre os subsídios dos
agentes políticos, no caso, do vereador, considerando a decisão
do Supremo Tribunal Federal julgando inconstitucional a alínea h
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do inciso I do artigo 12 da Lei nº 8.212/91,  com a redação da Lei n°
9.506/97, que inclui como segurado obrigatório da Previdência
Social o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou munici-
pal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência so-
cial.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, lastreado em voto do
Min. Carlos Velloso, ao julgar o Recurso Extraordinário 351.717/
PR, manifestou-se, verbis:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: PARLAMEN-
TAR: EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO FEDE-
RAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL. Lei 9.506, de
30.10.97. Lei 8.212, de 24.7.91. CF, art. 195, II,  sem
a EC 20/98; art. 195, § 4º; art. 154, I. I. – A Lei 9.506/
97, § 1º do art. 13, acrescentou a alínea h ao inc. I do
art. 12 da Lei 8.212/91, tornando segurado obrigató-
rio do regime geral de previdência social o exercen-
te de mandato eletivo, desde que não vinculado a
regime próprio de previdência social. II. – Todavia,
não poderia a lei criar figura nova de segurado obri-
gatório da previdência social, tendo em vista o dis-
posto no art. 195, II, CF. Ademais, a Lei 9.506/97, §
1º do art. 13, ao criar figura nova de segurado obri-
gatório, instituiu fonte nova de custeio da segurida-
de social, instituindo contribuição social sobre o sub-
sídio de agente político. A instituição dessa nova
contribuição, que não estaria incidindo sobre “a fo-
lha de salários, o faturamento e os lucros” (CF, art.
195, I, sem a EC 20/98), exigiria a técnica da com-
petência residual da União, art. 154, I, ex vi do dis-
posto no art. 195, § 4º, ambos da CF. É dizer, so-
mente por lei complementar poderia ser instituída
citada contribuição. III. – Inconstitucionalidade da
alínea h do inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91, introdu-
zida pela Lei 9.506/97, § 1º do art. 13. IV. – R. E.
conhecido e provido”. (Ementa de Ac., un. do Pleno
do STF, aos 08/10/2003, no RE 351717/PR, rel.: Min.
Carlos Velloso, pub. DJ de 21/11/2003, p. 10).
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Ao ensejo do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº
334.794-2 – Paraná, o Supremo Tribunal Federal tornou a se ma-
nifestar:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: PARLAMEN-
TAR: EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO FEDE-
RAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL. Lei 9.506, de
30.10.97. Lei 8.212, de 24.7.91. CF, art. 195, II, sem
a EC 20/98; art. 195, § 4º; art. 154, I.
I.  – A Lei 9.506/97, § 1º do art. 13, acrescentou a
alínea h  ao inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91, tornando
segurado obrigatório do regime geral de previdência
social o exercente de mandato eletivo, desde que
não vinculado a regime próprio de previdência so-
cial.
II. – Todavia, não poderia a lei criar figura nova de
segurado obrigatório da previdência social, tendo em
vista o disposto no art. 195, II, CF. Ademais, a Lei
9.506/97, § 1º do art. 13, ao criar figura nova de se-
gurado obrigatório, instituiu fonte nova de custeio da
seguridade social, instituindo contribuição social
sobre o subsídio de agente político. A instituição des-
sa nova contribuição, que não estaria incidindo so-
bre “a folha de salários, o faturamento e os lucros”
(CF, art. 195, I, sem a EC 20/98), exigiria a técnica
da competência residual da União, art. 154, I, ex vi
do disposto no art. 195, § 4º, ambos da CF. É dizer,
somente por lei complementar poderia ser instituída
citada contribuição.
III. – Inconstitucionalidade da alínea h do inc. I do art.
12 da Lei 8.212/91, introduzida pela Lei 9.506/97,  §
1º do art. 13. RREE 351.717/PR e 351.717-ED/PR
(Plenário, 08.10.2003 e 05.02.2004, respectivamen-
te).
IV. – R. E. conhecido e provido. Agravo não provido”.
(Ementa de Ac. da Segunda Turma do STF, aos 10/
02/2004, un., no Ag.Reg. no RE 334.794/PR, rel.:
Min. CARLOS VELLOSO, pub. DJU 05.03.2004).
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O entendimento do STF pauta-se, como se vê, no pressupos-
to de que houve criação de uma nova contribuição, à medida que
se criou figura nova de segurado obrigatório e fonte nova de cus-
teio, hipótese para a qual se exige lei complementar, que inexistiu.

Ocorre que o autor foi eleito no pleito de 1º de outubro de 2000,
sendo empossado em janeiro de 2001, como consta na exordial,
portanto, quando a Constituição Federal já havia sofrido a Emenda
Constitucional nº 20, que data de 1998, modificando o sistema de
previdência social, e cujos termos não foram levados em conta ao
ensejo do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário nº 351.717/PR.

A teor da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de
1998, o artigo 195 da Constituição da República Federativa do Brasil
passou a vigorar com a seguinte redação, verbis:

Art. 195 - ...........................................................
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do tra-
balho pagos ou creditados, a qualquer título, à pes-
soa física que lhe preste serviço, mesmo sem vín-
culo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
II - do trabalhador e dos demais segurados da previ-
dência social, não incidindo contribuição sobre apo-
sentadoria e pensão concedidas pelo regime geral
de previdência social de que trata o art. 201”

Nestes termos, com a ampliação da linguagem constitucio-
nal, não resta dúvida de que os exercentes de mandatos eletivos
são segurados obrigatórios da previdência social sem qualquer
mácula ao ordenamento jurídico-constitucional e, inclusive, sem
desrespeito ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Como o sistema previdenciário no Brasil é contraprestativo,
resulta daí que, sendo segurado obrigatório, deve sê-lo contribuin-
te obrigatório.

O inciso II do artigo 195 da Constituição Federal reporta-se às



255

contribuições advindas não só do trabalhador, mas dos “demais
segurados da previdência social”, o que denota a preocupação do
órgão legislativo com a abrangência do financiamento da seguri-
dade social, coerentemente com o disposto no caput do dispositi-
vo, que estabelece o financiamento da seguridade social por toda
a sociedade.

Não bastasse, na expressão “demais segurados da previdên-
cia social” do inciso II do artigo 195 da Constituição Federal, não
há óbice que os exercentes de mandatos eletivos estejam açam-
barcados.

Segurados “são as pessoas físicas que exercem, exerceram
ou não atividade, remunerada ou não, efetiva ou eventual, com ou
sem vínculo empregatício”. (Cf. MARTINS, Sérgio Pinto – Direito
da seguridade social. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 101).

Ora, na expressão constitucional, amolda-se perfeitamente a
figura do exercente de mandato eletivo como contribuinte da previ-
dência social, como agente político que é, seja no âmbito federal,
seja no estadual, ou no municipal, pois percebe rendimentos pelo
trabalho que, pelo menos, teoricamente, deve realizar, sem víncu-
lo empregatício, em razão do cargo público, no caso, eletivo, que
ocupa.

Por fonte de custeio, entende-se, “os meios econômicos e,
principalmente, financeiros obtidos e destinados à concessão e à
manutenção das prestações da seguridade social” (Ob. cit., id., p.
85).

A teor do dispositivo referido, nota-se também a preocupação
do legislador com a criação dos meios financeiros destinados à
concessão e à manutenção das prestações para a seguridade
social, qual seja a correspondente fonte de custeio, resultante dos
respectivos rendimentos percebidos por esses demais segurados,
de maneira que não há que se cogitar de ausência da definição de
segurado e da necessária fonte de custeio já no texto constitucio-
nal, dispensando assim a exigência de lei complementar de que
trata o artigo 154, I, da Constituição Federal.

Afastada a necessidade de lei complementar, observo ainda
que foi editada a Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, incluindo a
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alínea j ao artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que
contempla como contribuinte obrigatório da previdência social o
exercente de mandato eletivo, das três esferas de governo, desde
que não vinculado a regime próprio de previdência social.

Como in casu a questão da vinculação do autor-apelante a
regime próprio de previdência social não foi sequer suscitada, muito
menos provada, sobeja o entendimento de que deve submeter-se
o autor-apelante ao regime geral da previdência social, não haven-
do que se suspender a respectiva contribuição previdenciária, nem
se proceder a nenhuma restituição.

Ante as considerações esposadas, dou provimento à apela-
ção e à remessa oficial.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 3.592-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO

Apelante: HORÁCIO DE QUEIROZ MONTEIRO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Adv./Proc.: DR. NILZARDO CARNEIRO LEÃO (APTE.)

EMENTA: PROCESSO PENAL. ART. 168-A DO
CP. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS REM SIBI
HABENDI . NÃO DEMONSTRADO. DIREITO À
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DECLARADO
POR SENTENÇA CIVIL TRANSITADA EM JULGA-
DO. REPERCUÇÃO NA ESFERA PENAL. CRÉ-
DITO SUPERIOR AO VALOR DEVIDO. AUSÊN-
CIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO
CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CRIMI-
NAL PROVIDA.
- É omissivo o delito tipificado no art. 168-A do
Código Penal; todavia, a possibilidade real de agir
deve ser imanente à própria conduta. Sendo a
causa impeditiva do recolhimento das contribui-
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ções previdenciárias descontadas, as dificulda-
des financeiras enfrentadas pela empresa, hão
de ser analisadas no próprio tipo, como pressu-
posto objetivo, matéria antes tratada na esfera
da antijuridicidade (estado de necessidade) ou
da culpabilidade (inexigibilidade de conduta di-
versa). Se há justificativa para o não recolhimen-
to, não existe a consciência e a vontade de delin-
qüir, o que afasta o dolo e, em decorrência, o cri-
me.
- No Direito Penal não existe a responsabilidade
objetiva, sem dolo ou culpa. Não havendo forma
culposa para o tipo penal em espécie, na falta do
dolo não há a correspondência entre o tipo
incriminador e a conduta do Apelante.
- Pensar de outro modo, é concorrer para punir
o réu pela prática de um ilícito fiscal - o não pa-
gamento de dívida -, o que importaria em
menoscabo à Constituição Federal e ao Pacto de
San Jose da Costa Rica que, em princípio, ve-
dam a prisão por dívida.
- Embora haja prova do não recolhimento, a tem-
po e modo, das contribuições previdenciárias
devidas, não existe prova da efetiva apropriação
do quantum  arrecadado, a caracterizar o animus
rem sibi habendi  elementar do tipo penal sob
exame.
- O Apelante faz jus à compensação de tributos
reconhecida por sentença transitada em julga-
do, confirmada nas Instâncias Superiores, inclu-
sive por essa Corte, nos autos da Remessa Ex
Officio  nº 123.985-PE.
- Com o trânsito em julgado da citada decisão,
que ocorreu em 5 de agosto de 2002, há um obs-
táculo intransponível à persecução criminal, por
flagrante falta de justa causa, visto que o crédito
a receber supera o valor devido aos cofres do
INSS. Se no âmbito civil, já foi apreciada a ques-
tão da compensação dos créditos, a força da
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coisa julgada aí produzida perpassa para a esfe-
ra penal, impondo-se a absolvição do réu.
- Apelação criminal provida.

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, absolver Horácio
de Queiroz Monteiro, nos termos do relatório, voto do Desembar-
gador Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que pas-
sam a integrar o presente julgado.

Custas, como de lei.

Recife, 13 de janeiro de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO - Re-
lator

RELATÓRIO

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

Cuida-se de Apelação Criminal manejada por Horácio de Quei-
roz Monteiro contra a sentença da lavra do MM. Juiz Federal da 13ª
Vara de Pernambuco, que o condenou pela prática do delito tipifi-
cado no art. 168-A c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a qual foi convertida
em restritiva de direito, a teor do art. 44 do referido Diploma Legal,
consistente na prestação de serviços a uma entidade pública, a
ser definida pelo Juízo das Execuções, cumulada com o paga-
mento de 200 dias-multa, arbitrado cada dia em um quarto do sa-
lário mínimo vigente à época da execução.

Segundo a denúncia, o acusado, como responsável pela ad-
ministração da empresa REASA – Recife Automóveis S/A, promo-
veu, no período de outubro de 1999 a junho de 2001, descontos
das contribuições previdenciárias de seus funcionários e não os
repassou ao Órgão Previdenciário, resultando na NFLD nº
35.387.063-6, imputando à empresa um débito total de R$
171.711,42, sendo R$ 131.519,24 a título de valor sonegado e o
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restante como juros de mora e multa.

Afirma, ainda, que o acusado reteve valores devidos ao INSS -
Instituto Nacional do Seguro Social, os quais foram cobrados em
nota fiscal de prestação de serviços referentes a contribuições
devidas pelo respectivo prestador, a teor do art. 31, §§ 1º e 2º, da
Lei nº 8.212/91, na redação dada pela MP nº 1663-15, de 23-10-
1998, posteriormente convertida na Lei nº 9.711, de 21-11-1998.

Nas suas razões recursais, pugna o Apelante pela sua absol-
vição, sob o fundamento de que a presente ação criminal não po-
deria ter sido iniciada, ante a existência de créditos tributários com-
pensáveis, o que excluiria o débito que foi imputado à empresa
pelo INSS; sustenta, outrossim, que o motivo para o não recolhi-
mento das contribuições previdenciárias foi que a empresa pas-
sava por sérias dificuldades financeiras, não tendo condições de
adimplir com suas obrigações para com a Previdência Social, de
sorte que não teria restado configurado o dolo específico, neces-
sário para o enquadramento legal na hipótese do art. 168-A do CP.

Contra-razões apresentadas às fls. 247/254.

O opinativo da douta Procuradoria Regional da República foi
no sentido do improvimento da Apelação Criminal (fls. 262/267).

É o relatório. Ao eminente Revisor.

VOTO

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

Com o devido respeito aos pensamentos divergentes, mere-
ce ser reformada a sentença vergastada.

Em relação ao tipo de que cuida o art. 168-A, parte da jurispru-
dência optou por sufragar o entendimento (ao qual em princípio
me afiliei), de que se tratava de crime omissivo puro, cujo elemen-
to subjetivo esgotar-se-ia no próprio tipo, ou seja, estaria consu-
mado com o simples fato de se deixar de repassar à Previdência
Social, a tempo e modo, as contribuições descontadas dos contri-
buintes (leia-se, dos empregados – sentido amplo da expressão)

Todavia, após uma melhor reflexão, e em face do grande nú-
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mero de ações envolvendo esse tipo penal, pareceu-me haver uma
distorção do meio utilizado, tendo-se em vista o fim colimado; ou
dizendo de outra forma, entre a necessidade de punir uma condu-
ta penalmente relevante e a tentativa de utilização do Poder Judici-
ário ao feitio de uma agência de cobranças, quando a Administra-
ção não dispusesse de outros meios para compelir o contribuinte
a adimplir as obrigações tributárias em figurasse ele (o contribuin-
te) como sujeito passivo da relação obrigacional.

Atento a essa particularidade, passei a endossar a tese con-
trária entendendo que, para a caracterização do ilícito referido nos
autos, seria necessária a demonstração da existência efetiva do
animus (por parte do contribuinte – o responsável pelo recolhimento
das contribuições previdenciárias) de reter para si ou em favor de
outrem os valores em disputa, e deles dispor como bens de que
fosse proprietário.

Todavia, no tocante à análise da culpabilidade nos crimes
omissivos puros, penso que não pode aquela ser cindida do pró-
prio ato considerado, em tese, típico.

Sob o influxo da asserção consignada no tópico antecedente,
penso que a possibilidade concreta de agir (ou de não agir) há de
ser imanente à própria conduta.

As causas impedientes do recolhimento das contribuições
descontadas dos empregados, foram as dificuldades financeiras
enfrentadas ao tempo dos fatos pela empresa.

Hão de ser aquelas (as causas impedientes) analisadas no
próprio tipo, como pressuposto objetivo, matéria antes tratada na
esfera da antijuridicidade (estado de necessidade) ou da culpabili-
dade (inexigibilidade de conduta diversa).

Sendo assim, se houve uma justificativa concreta para o não
recolhimento, a tempo e modo, das contribuições previdenciárias
em disputa, penso que se deve afastar da conduta a existência de
uma consciência, de um desiderato (vontade) de delinqüir e, com
assim, afasta-se o dolo e, por decorrência, o ilícito penal.

Dado que no Direito Penal não existe a responsabilidade obje-
tiva, sem dolo ou culpa, não havendo forma culposa para o tipo
penal em espécie, na falta do dolo, não há a correspondência en-
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tre o tipo incriminador e a conduta do Apelante, à míngua do ele-
mento subjetivo exigido.

Penso, portanto, que no caso concreto, não se trata de mera
ausência de culpabilidade, mas de inexistência de crime, ante a
ausência da elementar subjetiva do ilícito (o dolo).

Este Tribunal prestigia esse entendimento, consoante se vê
dos arestos que a seguir transcrevo:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDEN-
CIÁRIA. DENÚNCIA QUE DESCREVE FATO ATÍPI-
CO. REJEIÇÃO
- A lei penal não pode descrever como crime o mero
não pagamento, posto que não é lícito ao legislador
comum contornar proibição inserta na Lei Maior, que
vedou a prisão por dívidas, ressalvadas as exceções
que ela própria consagrou.
- O crime de apropriação indébita previdenciária não
se exaure com o mero deixar de pagar, exigindo dolo
específico de se apropriar dos valores, iludindo o fis-
co, razão por que não comete o crime quem regis-
tra todos os débitos em sua contabilidade e não dis-
põe de ativos suficientes para a quitação dos tribu-
tos questionados.
- A denúncia, para ser apta, deve conter a descrição
de todos os elementos constitutivos do ilícito.
Recurso improvido.”
(Tribunal - Quinta Região, RSE - 631/CE, Primeira
Turma, Decisão: 20/05/2004, DJ - Data: 05/07/2004
- Página: 876 - Nº: 127, Desembargador Federal
Francisco Wildo)

“PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN-
CIÁRIAS. ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL. EXI-
GÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA A CONFI-
GURAÇÃO DO DELITO. INOCORRÊNCIA. ATIPI-
CIDADE DA CONDUTA.
- É imprescindível à caracterização, tanto do crime
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de apropriação indébita como das modalidades equi-
paradas, no caso, a apropriação de contribuições
sociais, que o agente tenha agido dolosamente.
- É necessária a prova inequívoca da ocorrência do
dolo específico, consistente no especial fim de agir
o réu com intenção de não restituir aos cofres públi-
cos a contribuição previdenciária descontada da fo-
lha de salários.
- Improvado o dolo específico, não se tipifica o cri-
me capitulado no art. 168-A do Código Penal.” (TRI-
BUNAL - QUINTA REGIAO, ACR - 3236/PE, Terceira
Turma, Decisão: 20/05/2004, DJ - Data: 15/06/2004
- Página: 369 - Nº: 113, Desembargador Federal Ri-
dalvo Costa)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS COR-
PUS PREVENTIVO. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCI-
ÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI-
ÇÕES DEDUZIDAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPE-
CÍFICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA
1. A lei penal não pode descrever como crime o mero
não pagamento, posto que não é lícito ao legislador
comum contornar proibição inserta na lei maior, que
vedou a prisão por dívidas, ressalvadas as exceções
que ela própria consagrou;
2. O crime de apropriação indébita previdenciária não
se exaure com o mero deixar de pagar, exigindo dolo
específico de se apropriar os valores, iludindo o fis-
co, razão por que não comete o criem quem regis-
tra todos os débitos em sua contabilidade e não dis-
põe de ativos suficientes para a quitação dos tribu-
tos questionados;
3. A denúncia para ser apta deve conter a descrição
de todos os elementos constitutivos do ilícito;
4. Ordem concedida para o trancamento da ação
penal.” (Tribunal - Quinta Região, HC - 1549/CE, Se-
gunda Turma, Decisão: 22/10/2002, DJ - Data: 20/
05/2003 - Página:649, Desembargador Federal Pau-
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lo Roberto de Oliveira Lima )

Pensar de outra forma, conduziria à punição do indivíduo pela
prática de um ilícito fiscal (o não recolhimento das contribuições
previdenciárias, a tempo e modo, ou seja, pelo fato de pôr-se o
contribuinte em débito para com o Fisco); isso, data vênia, impli-
caria em flagrante desapreço à Constituição Federal e às disposi-
ções do Pacto de San Jose da Costa Rica que, em princípio, ve-
dam a prisão por dívida.

Ora bem, há nos autos prova de que o recolhimento das con-
tribuições descontadas não foi feito na forma e no tempo previsto
em lei; contudo, inexiste prova acerca da efetiva apropriação do
quantum arrecadado a caracterizar o animus rem sibi habendi ele-
mentar do tipo penal sob comento.

Outrossim, impende ressaltar que o Apelante faz jus à com-
pensação da contribuição patronal indevidamente recolhida (de-
claração da inconstitucionalidade de tal arrecadação pelo Supre-
mo Tribunal Federal) com as contribuições sociais, cujo crédito a
receber superaria o valor devido aos cofres do INSS (fls.123).

Encontra-se, ainda, desprovida de fundamentação, a asser-
ção da acusação de que o aludido negócio jurídico não poderia ser
efetivado, por se tratarem de contribuições de origem diversa, quan-
do na realidade não o são.

Conquanto tenham fatos geradores distintos, uma incidente
sobre a remuneração patronal, e outra sobre os salários dos em-
pregados, as contribuições são destinadas à mesma Instituição e
compõem o mesmo gênero “contribuição social”, satisfazendo as
condições do art. 66, § 1 º, da Lei nº 8.383/91.

Com o fito de deduzir dos créditos o débito lançado pelo INSS,
o Apelante, em sede civil, teve declarado o direito de compensar,
por sentença transitada em julgado, confirmada nas Instâncias
Superiores, inclusive por essa Corte, nos autos da Remessa Ex
Officio nº 123.985-PE, cuja ementa restou assim vazada:

“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEIS 7.787/89 E 8.212/
91. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CON-
TRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O TOTAL DA REMU-
NERAÇÃO PAGA AOS AUTÔNOMOS E ADMINIS-
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TRADORES. DIREITO À COMPENSAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 166.772-9, por maioria de votos, declarou a in-
constitucionalidade da expressão “autônomos e ad-
ministradores”, contida no art. 3º, I, da Lei nº 7.787/
89, desobrigando as empresas do recolhimento da
contribuição social incidente sobre a remuneração
paga aos administradores e trabalhadores autôno-
mos.
2. A expressão declarada inconstitucional pelo STF
está repetida no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, deven-
do também esta ser considerada inconstitucional.
3. É plausível a pretensão de se deduzir, em juízo, o
direito à compensação de tributos pagos, a título de
contribuição previdenciária, com outros da mesma
espécie, visto que expressamente autorizado pela
Lei nº 8.212/91.
4. A liquidez e a certeza dos créditos estão consubs-
tanciadas no próprio direito à compensação, outor-
gado pela Lei nº 8.383/91, direito este fundado no
pagamento indevido de uma contribuição social in-
constitucional.
5. Remessa Oficial improvida.”

Com o devido respeito, penso que o trânsito em julgado desta
decisão, ocorrido em 05 de agosto de 2002 (fls.121), tornou-se
obstáculo intransponível à persecução criminal, por flagrante falta
de justa causa. Se no âmbito civil já fora apreciada a questão da
compensação dos créditos, a força da coisa julgada aí produzida
perpassa para a esfera penal, mormente quando se trata do mes-
mo fato jurídico.

Destarte, se inexiste débito, não há que se falar em supressão
de tributo e conseqüentemente expurgada está a hipótese de cri-
me contra a ordem tributária.

Perfilhando esse entendimento, o ilustre Juiz Federal da 1ª Vara
Criminal de Porto Alegre/RS, Antônio Corrêa, em estudo intitulado
“Eficácia da Sentença Civil em Crimes Tributários”, publicado na
Revista do Conselho de Justiça Federal, número 10, preleciona,
verbis:
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“Estas notas têm como pretensão sustentar a pre-
valência da sentença civil sobre a penal, quan-
do se cuidar de crimes tributários e houver, na
jurisdição civil, provocação pelo contribuinte
envolvendo o mesmo fato tratado na ação pe-
nal, onde surja sentença civil transitada em jul-
gado, desconstituindo o fato imponível ou fato
gerador da obrigação tributária ou mesmo alte-
rando a afirmação da autoridade lançadora.
Surge, para o contribuinte, o direito de adotar outra
conduta ou, como defendido, é lícito a ele discutir na
jurisdição civil a validade do lançamento, sem que
esteja com isso praticando delito tributário ou sujei-
to às suas penas.
Presente, neste instante, a construção doutrinária
referida anteriormente como “inexegibilidade de ou-
tra conduta” em que o contribuinte, discordando da
validade da lei ou da ação administrativa de lança-
mento, recusa-se a cumprir a lei tributária e ao mes-
mo tempo age no sentido de obter pronunciamento
jurisdicional na esfera civil, sendo lícita a sua atua-
ção e que impede venha a ser alcançado por pro-
cesso criminal, sob fundamento de supressão ou
redução de tributo ou contribuição social.
As limitações ao poder de tributar que indiquem ser
a obrigação tributária decorrente de lei infraconstitu-
cional, que deve estar amoldada à Constituição,
como tem sido freqüente a criação de leis contras-
tantes ou aplicadas antes de ter vigência efetiva,
leva-nos a sustentar que a conduta adotada, vi-
sando afastar os atos administrativos de lança-
mentos, é lícita e impede a deflagração de ação
penal ou, se já deflagrada, que seja levada a ter-
mo, quando cobertas as decisões judiciais cí-
veis pelo fenômeno da coisa julgada.
A sentença civil, portanto, prevalece sobre a preten-
são de natureza penal e constitui causa extintiva da
punibilidade, fora do elenco do Código Penal.
Como no numerus clausus do art. 107 do Código



266

Penal e nas situações descritas em seus diversos
artigos da Parte Especial não estão previstas situa-
ções como a apontada, adotamos como conclusão
a de que a ‘coisa julgada civil’, decidindo sobre o
mesmo objeto, constitui causa anormal de extin-
ção da punibilidade ”. (Destaquei)

Forrado nessas razões, dou provimento à apelação criminal,
para absolver Horácio de Queiroz Monteiro, com supedâneo no
art. 386, III, da Lei Adjetiva Penal.

É como voto.

APELAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA Nº 79.119-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA
Apelante: PHILIPS ELETRÔNICA DO NORDESTE S/A
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advs./Procs.: DRS. DEMÓCRITO RAMOS REINALDO E OU-

TROS (APTE.) E MARCOS ANDRÉ COUTO SAN-
TOS E OUTROS (APDO.)

EMENTA:  TRIBUTÁRIO. COOPERATIVAS DE
TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIS-
TA NA LEI Nº 9.876/99, NO PERCENTUAL DE
15%, INCIDENTE SOBRE O VALOR DA NOTA FIS-
CAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS. EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE
LEI COMPLEMENTAR.
- As cooperativas de trabalho são sociedades de
pessoas que não prestam serviços a terceiros,
mas sim a seus próprios associados ou coope-
rados, sem qualquer finalidade lucrativa, atuan-
do como meras intermediárias da prestação de
serviços dos seus cooperados. São os coopera-
dos que prestam os serviços pessoalmente e por
sua exclusiva responsabilidade.
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- A contribuição previdenciária da empresa inci-
dente sobre o valor da nota fiscal ou fatura de
serviços prestados por cooperados por intermé-
dio de cooperativas de trabalho não exige Lei
Complementar, pois tal base de cálculo está pre-
vista no art.195, I, a, da Constituição Federal.

ACÓRDÃO

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

Recife, 21 de outubro de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARDOR FEDERAL RIDALVO COSTA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA:

Trata-se de apelação interposta por Philips Eletrônica do Nor-
deste S.A. de sentença do MM. Juiz Federal da 10ª vara da Seção
Judiciária do Estado de Pernambuco que denegou a segurança,
reconhecendo a constitucionalidade da contribuição prevista na Lei
nº 9.876/99, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços às empresas por cooperados integrantes
de cooperativas de trabalho.

Sustenta a apelante que: a) a Lei nº 9.876/99 criou uma nova
fonte de custeio, contrariando o §4º, do art. 195, da CF, que exige,
nesse caso, lei complementar; b) os serviços por ela contratados
o foram com uma cooperativa (UNIMED), que é pessoa jurídica e
não física, o que afasta a incidência do art. 195, I, a, da CF que fixa
a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a
ela equiparada incidente sobre a folha de salários e demais rendi-
mentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pes-
soa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatí-
cio.
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Com contra-razões.

É o relatório.

VOTO

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

Insurge-se a apelante contra o disposto na Lei nº 9.876/99,
que deu nova redação ao art. 22, IV, da Lei nº 8.212/91:

“Art. 22 – A contribuição a cargo da empresa, desti-
nada à Seguridade Social, além do disposto no art.
23, é de:
...
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fis-
cal ou fatura de prestação de serviços, relativamen-
te a serviços que lhe são prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho”.

O recurso está fundamentado em duas assertivas:

1 - A Lei nº 9.876/99 criou uma nova fonte de custeio, contrari-
ando o § 4º, do art. 195, da CF, que exige, nesse caso, lei comple-
mentar;

2 - Os serviços contratados pela apelante o foram com uma
cooperativa (UNIMED), que é pessoa jurídica e não física, afastan-
do a incidência do art. 195, I, a, da CF, que fixa a contribuição soci-
al do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada inci-
dente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a contribuição previdenciá-
ria sobre valores pagos a cooperados não é nova, sendo, antes,
veiculada pelo art. 1º, II, da Lei Complementar nº 84/96, o qual atri-
buía à própria cooperativa a sujeição passiva, com o mesmo per-
centual de 15% (quinze por cento). Com a Lei nº 9.876/99, essa
contribuição passou a ser suportada pela empresa tomadora de
serviços e incidindo sobre o valor da nota fiscal.

Na oportunidade, não era possível usar lei ordinária para cria-
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ção de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pa-
gos a pessoas que não possuíssem vínculo empregatício. Entre-
tanto, com a Emenda Constitucional nº 20/98, a base de cálculo
fora alargada, constando, agora, no inciso I, a, do art. 195, a possi-
bilidade de tributação, além da folha de salários, “demais rendi-
mentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pes-
soa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatí-
cio”.

Nesse sentido, a partir da nova redação imposta pela EC nº
20/98, essa matéria pode ser disposta por lei ordinária.

Quanto ao segundo ponto levantado pela apelante, creio não
haver suporte legal, pois as cooperativas de trabalho são socieda-
des de pessoas que não prestam serviços a terceiros, se não a
seus próprios associados ou cooperados, sem qualquer finalida-
de lucrativa, atuando como meras intermediárias da prestação de
serviços dos seus cooperados. São os cooperados que prestam
os serviços pessoalmente e por sua exclusiva responsabilidade,
embora se utilizem do ente cooperativo como intermediário.

Eis as decisões deste Tribunal sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITU-
CIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
LIMINAR INDEFERIDA. COOPERATIVA. INCISO IV
ART. 22 DA LEI 8.212/91, ALTERADO PELA LEI
9.876/99. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IM-
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra decisão da
douta Juíza de origem, Dra. Ana Cecília Mendonça
de Souza, que indeferiu liminar nos Autos do Man-
dado de Segurança nº 2002.84.2664-4, por consi-
derar as cooperativas equiparadas às empresas,
para fins de aplicação da legislação do custeio da
previdência social.
2. Legalidade da retenção de 15% sobre o valor bru-
to da Nota Fiscal ou Fatura da prestação dos servi-
ços prestados por cooperados, a título de contribui-
ção à Seguridade Social.
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3. As alterações na sistemática do recolhimento da
contribuição previdenciária pela Lei 9.876/99 não
padecem de qualquer vício de inconstitucionalida-
de. Este é o entendimento predominante nos Egs.
Tribunais Regionais Federais das 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Re-
giões.
4. Agravo improvido.”
(AGTR Nº 42971/RN, Des. Federal Hélio Sílvio Ou-
rem Campos, Terceira Turma, DJ 26/08/2004)

“CONSTITUCIONAL.TRIBUTÁRIO. CONTRIBUI-
ÇÃO INCIDENTE SOBRE A FATURA OU NOTA FIS-
CAL EMITIDA POR COOPERATIVAS OU COOPE-
RADOS. PREVISÃO DA LEI Nº 9.876/99. POSSIBI-
LIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 195
DA CF. INEXIGIBILIDADE DE EDIÇÃO POR LEI
COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA PODE REVO-
GAR LEI COMPLEMENTAR QUANDO ESTA NÃO
FOR EXIGIDA NO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRE-
CEDENTE.
1. A Lei nº 9.876/99 instituiu contribuição social na
alíquota de quinze por cento sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, rela-
tivamente a serviços que lhe são prestados por co-
operados por intermédio de cooperativas de traba-
lho.
2. O art. 195 da CF prevê que as entidades equipa-
radas à empresas podem ter contra si, a criação de
contribuições incidentes sobre a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou credita-
dos, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
3. As cooperativas são consideradas como empre-
sas nos termos do art. 15 da Lei nº 8.212/91.
4. A instituição da contribuição prevista na Lei nº
9.876/99 não violou o art. 154, i, da CF, por criar con-
tribuição prevista no texto constitucional.
5. Os dispositivos constitucionais que tratam dos
atos cooperativos não prevêem imunidade e o trata-
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mento diferenciado somente poderá ser instituído por
lei e não pela interpretação dos contribuintes.
6. Apelação improvida. sentença mantida.”
(AMS Nº 81165/PE, Rel. Des. Federal Francisco Ca-
valcanti, Quarta Turma, DJ 02/09/2003)

Inegável, portanto, o alcance da norma constitucional, quanto
à incidência da contribuição em comento sobre o valor da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços cooperados.

Nesses termos, nego provimento à apelação da impetrante.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 264.793-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Apelante: PASCHOAL DE CASTRO ALVES S/A
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Embargante: PASCHOAL DE CASTRO ALVES S/A
Advs./Procs.: DRS. ENISIO CORDEIRO GURGEL (APTE.) E FRAN-

CISCO DANILO FEITOSA E OUTROS (APDO.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES. OCORRÊN-
CIA PARCIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDIS-
CUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CON-
TRADIÇÃO. CDA. UTILIZAÇÃO DA TR COMO
FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZA-
ÇÃO DA UFIR EM SUBSTITUIÇÃO. NULIDADE
DA CDA. DESCABIMENTO. CÁLCULOS ARIT-
MÉTICOS. PREQUESTIONAMENTO.
- O Magistrado não está obrigado a julgar a ques-
tão posta a seu exame de acordo com o pleitea-
do pelas partes, mas, sim, com o seu livre con-
vencimento utilizando-se dos fatos, provas, ju-
risprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso posto



272

para julgamento, pelo que não há que se falar
em omissão do acórdão.
- Os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, se o embargante não con-
corda com o julgamento da apelação interposta,
cumpre-lhe interpor o recurso adequado. Preli-
minar de cerceamento de defesa rejeitada.
- Havendo obscuridades no voto, cabe ao relator
esclarecê-las, contudo, sem a necessidade de
alteração do julgamento.
- Conforme pacífica jurisprudência desta egré-
gia Corte, a TR/TRD não pode ser utilizada como
fator de correção monetária, para fins de atuali-
zação de débitos cobrados pela Fazenda Públi-
ca. (TRF 5ª R. – AC 05100833 – (9605165384) –
AL – 3ª T. – Rel. Juiz Geraldo Apoliano)
-Na hipótese dos presentes autos, constata-se
através da Certidão de Dívida Ativa a utilização
da TR/TRD, como fator de correção monetária
na execução promovida pelo INSS, devendo a
mesma ser substituída pela UFIR. Contradição
suprida.
- Constando da CDA o valor consolidado e o va-
lor da multa, cabe tão-somente excluir a aplica-
ção da Taxa Referencial, utilizando-se a UFIR em
substituição, prosseguindo a execução nos seus
demais termos.
- Não é nula a CDA que reúne as informações
necessárias à sua existência, de molde a asse-
gurar ao contribuinte o pleno exercício da ampla
defesa, notando-se que possui esse título exe-
cutivo presunção de certeza e liquidez, sendo
certo que a necessidade de simples operações
aritméticas não conduz à sua nulidade.
- Acerca do prequestionamento, as matérias sus-
citadas pelo INSS encontram-se analisadas nas
próprias razões de decidir, o que atende seu ob-
jetivo para fins de interposição de recurso às Ins-
tâncias Superiores.
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- Embargos de declaração parcialmente acolhi-
dos, com efeitos infringentes, para julgar par-
cialmente provido o apelo do particular.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, acolher parcialmente os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do
relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que fi-
cam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 2 de dezembro de 2004 (data de julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo particu-
lar, contra acórdão de fls. 137, de minha lavra, que, à unanimidade,
julgou improcedente a apelação do embargante, nos embargos à
execução fiscal.

Insurge-se o particular contra r. acórdão aduzindo, em aperta-
da síntese, omissão pela ausência de apreciação da preliminar de
cerceamento de defesa, diante da conclusão do juiz sentenciante
pelo julgamento antecipado da lide. Contradição tendo em vista
que pugnou pelo afastamento da TR como fator de atualização
monetária, e não como taxa de juros, conforme decidido no acór-
dão embargado. Obscuridade por diversos trechos dos acórdãos
não constar a jurisprudência em que se embasou o relator, confor-
me observa-se em diversas passagens. Por fim, prequestiona a
matéria.

Vista ao INSS para se pronunciar sobre os embargos, pug-
nando pela manutenção do julgamento na íntegra.

Em mesa para julgamento.

É o relatório.
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VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

Têm os embargos de declaração por escopo esclarecer obs-
curidade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no jul-
gado. Na hipótese, aduz o embargante estarem presentes os três
requisitos do citado recurso (art. 535 do CPC): omissão, contradi-
ção e obscuridade.

No tocante ao pedido de omissão, pela ausência de aprecia-
ção da questão de cerceamento de defesa, não merece prosperar
referida impugnação, onde da leitura do voto às fls. 132/133, resta
de todo resolvida a questão, verbis:

“O apelo alega, inicialmente, que o juiz não poderia
julgar antecipadamente a lide porque teria despre-
zado a produção de provas anteriormente requeri-
das, pelo que invoca cerceamento do direito de de-
fesa. Tal invocação não se compadece com o exato
teor da sentença. O autor, ora apelante, alegou que
havia excesso de execução por parte do INSS, por
haver-se utilizado da TR como indexador das con-
tribuições previdenciárias, haver-se empregado a
UFIR com desrespeito ao princípio da anterioridade
e haver-se efetuado a cobrança ilegal de multa, em
razão do que a Certidão da Dívida Ativa – CDA – que
lastreia a execução era nula. Nenhuma dessas ale-
gações carece da produção de prova em audiência,
o que autoriza o magistrado a optar – como correta-
mente o fez – pelo julgamento antecipado da lide,
na forma autorizada pelo art. 330 do CPC. Aliás, é
remansoso o entendimento de que o magistrado
exercita uma prudente discrição na apreciação da
realização ou não de prova em audiência, como se
lê no precedente que, se transcreve, por todos: “Em
matéria de julgamento antecipado da lide, predomi-
na a prudente discrição do magistrado, no exame
da necessidade ou não da realização de prova em
audiência, ante as circunstâncias de cada caso con-
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creto e a necessidade de não ofender o princípio
basilar do pleno contraditório (STJ-4ª Turma. REsp
3.047-ES. Rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não
conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514, 2ª col.,
em.)”.1

Observo que as questões aventadas, contradição e obscuri-
dade, não se encontram devidamente apreciadas pelo acórdão em
tela, pelo que passo a suprir tais impropriedades.

Inicialmente esclareço as questões no tocante às obscurida-
des apontadas, transcrevendo os parágrafos na sua integralida-
de:

“De há muito já se pacificou o entendimento a res-
peito da utilização da TR como taxa de juros aplicá-
vel nas cobranças das obrigações fiscais, como é o
caso das contribuições previdenciárias, sem cará-
ter de índice de correção monetária, como se colhe
do REsp nº 40.464 e da ADIn nº 493-0/DF, abaixo
transcritos, respectivamente:
‘RESP 40464/SP; Recurso Especial 1993/0031033-
0. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros. Pri-
meira Turma. DJ: 06/06/1994. DJU: 27.06.1994, p.
16907. Ementa: EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO
TRIBUTÁRIO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPC -
TR.
1. A jurisprudência do STJ consagrou orientação no
sentido da inclusão dos índices inflacionários expres-
sos pelo IPC, para fins de atualização de crédito tri-
butário, em processo executivo fiscal.
2. A taxa referencial de juros configura coeficiente
de remuneração do capital, portanto, não traduz a
variação do poder aquisitivo da moeda.
3. Recurso provido’”.

1 - Cf. Theotônio Negrão, “Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor”, Ed. Saraiva, S. Paulo, 26ª ed. atualizada até 20 de fevereiro de 1995,
p. 295-296.



276

“Por maioria de votos, o Tribunal conheceu da ação,
integralmente, vencido, em parte, o Ministro Carlos
Velloso, que dela conhecia, apenas, no ponto em
que impugna os artigos 023 e parágrafos, 024 e pa-
rágrafos da Lei nº 8.177, de 1º/03/1991, não, assim,
quanto aos artigos 018, caput, parágrafos 001º e
004º, 020, 021 e parágrafo único. No mérito, por
maioria de votos, o Tribunal julgou a ação proceden-
te, in totum, declarando a inconstitucionalidade dos
artigos 018, caput, parágrafos 001º e 004º, 020, 021
e parágrafo único, 023 e parágrafos, 024 e parágra-
fos da Lei nº 8177, de 1º/03/1991, vencidos, em par-
te, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a
julgavam procedente, também em parte, para de-
clarar a inconstitucionalidade, apenas, do parágrafo
003º do art. 024; e, ainda, o Ministro Carlos Velloso,
que a julgava parcialmente procedente, para decla-
rar inconstitucionais somente os artigos 023 e seus
parágrafos, 024 e seus parágrafos. Votou o Presi-
dente. Plenário, 25.06.1992. Acórdão, DJ 04.09.
1992”.

“A expressão do débito previdenciário no seu equi-
valente em UFIR (Unidade Fiscal de Referência) não
contraria o CTN, porque se trata de exprimir o valor
do débito em valor correspondente da moeda, como
o autoriza o art. 97, § 2º do referido diploma legal.
Pelo contrário, se não houvesse essa correção o
contribuinte poderia se liberar da obrigação tributá-
ria pagando menos do que devia”.

“Importa conferir-se o que o STF decidiu a respeito
da correção monetária dos débitos de natureza tri-
butária, como são as contribuições previdenciárias,
conforme precedente abaixo colacionado: “AGRA-
VO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO – CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DE
NATUREZA TRIBUTÁRIA – INCLUSÃO DO IPC DE
JANEIRO DE 1989 – Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas. Lei nº 7.730/89, que determinou
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a conversão, em pecúnia, do quantitativo fixado em
Obrigações do Tesouro Nacional. Providência que
não aboliu a correção monetária do débito fiscal.
Superveniência da Lei nº 7.738/89, que, em seu ar-
tigo 15, introduziu novo índice (IPC) para atualiza-
ção das quotas do tributo correspondentes ao pe-
ríodo-base encerrado em 1988. Alegação de ofensa
aos princípios da legalidade, irretroatividade, anteri-
oridade e do direito adquirido. Improcedência, por
não se cuidar de majoração do tributo. Preceden-
tes. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AGRAG 282660 – RJ – 2ª T. – Rel. Min. Mau-
rício Corrêa – DJU 11.10.2001 – p. 00010)

“É fora de dúvida, ademais, que os juros moratórios
incidem na atualização dos referidos créditos, na
forma do § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250/95, que soa:
‘Art. 39. A compensação de que trata o artigo 66 da
Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a
redação dada pelo artigo 58 da Lei nº 9.069, de 29
de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com
o recolhimento de importância correspondente a
imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patri-
moniais de mesma espécie e destinação constitu-
cional, apurado em períodos subseqüentes. (...) §
4º. A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação
ou restituição será acrescida de juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquida-
ção e de Custódia - SELIC para títulos federais, acu-
mulada mensalmente, calculados a partir da data
do pagamento indevido ou a maior até o mês ante-
rior ao da compensação ou restituição e de 1% rela-
tivamente ao mês em que estiver sendo efetuada’”.

Por fim, no tocante à ementa, no item 2, deverá ser considera-
da da seguinte forma:

“2. É cabível a cobrança da TR como índice da inci-
dência de juros na cobrança de créditos de nature-
za tributária, como as contribuições previdenciárias.
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Precedentes do c. STF na ADIn nº 493-0/DF e do
STJ no REsp nº 40.464-SP”.

Acerca da utilização da TR – Taxa Referencial, como fator de
atualização monetária, merece prosperar as razões do embargan-
te.

Conforme resta assentada na jurisprudência em nossos Tri-
bunais, descabe sua utilização como fator de correção monetária.

Neste sentido, é firme a jurisprudência desta Corte, onde des-
taco o seguinte aresto:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO
DE DÉBITO – INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO DA
TAXA REFERENCIAL – TR COMO ÍNDICE DE COR-
REÇÃO MONETÁRIA.
1. Conforme precedente jurisprudencial desta egré-
gia Corte, a TR e a TRD não podem ser utilizadas
como fatores de correção monetária.
2. A TR representa a remuneração do capital aplica-
do, baseado na variação do custo do dinheiro no
mercado. Trata-se, pois, de uma taxa de juros.
3. Apelação provida, para excluir-se dos débitos do
embargante a incidência da taxa Referencial – TR
aplicada como índice de correção monetária”. (TRF
5ª R. – AC 05100833 – (9605165384) – AL – 3ª T. –
Rel. Juiz Geraldo Apoliano – DJU 06.11.2000 – p.
289)

Na hipótese dos presentes autos, cumpre ressaltar que a pró-
pria CDA, no campo destinado para informar o índice de atualiza-
ção monetária, consta de forma inequívoca a aplicação da Taxa
Referencial, sendo desnecessária a realização de perícia contábil,
aventada pelo embargante.

Constando da mesma o valor consolidado e o valor da multa,
cabe tão-somente excluir a aplicação da Taxa Referencial, utili-
zando-se a UFIR em substituição, prosseguindo a execução nos
demais termos.

Não é nula a CDA que reúne as informações necessárias à
sua existência, de molde a assegurar ao contribuinte o pleno exer-
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cício da ampla defesa, notando-se que possui esse título executi-
vo presunção de certeza e liquidez, sendo certo que a necessida-
de de simples operações aritméticas não conduz à sua nulidade.

Neste sentido, entendimento jurisprudencial do c. STJ e deste
e. Tribunal, cujos arestos trago à colação, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL –
RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE – INOCORRÊNCIA – CORREÇÃO –
CDA – CÁLCULOS ARITMÉTICOS – PRECEDEN-
TES – SÚMULA Nº 07/STJ.
I - De acordo com a jurisprudência desta Corte, não
enseja a nulidade do título executivo o excesso de
execução, quando a correção da CDA puder ser fei-
ta por simples cálculos aritméticos. Precedentes.
II - A verificação acerca da presença, ou não, do exer-
cício financeiro na CDA, demanda a reapreciação
do substrato fático-probatório contido nos autos, o
qual é incabível nesta Corte, ante o óbice sumular
nº 07/STJ.
III - Agravo regimental improvido. (STJ – AGRESP
503441 – RS – 1ª T. – Rel. Min. Francisco Falcão –
DJU 17.05.2004 – p. 00117)”

“PROCESSO CIVIL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO
FISCAL – CDA – SUBSTITUIÇÃO – SUPRESSÃO
DE PARCELA CERTA – POSSIBILIDADE – CON-
TRIBUIÇÃO DE AUTÔNOMOS – LEGISLAÇÃO AN-
TERIOR À CONSTITUIÇÃO NÃO RECEPCIONA-
DA – UFIR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TR/TRD – INCI-
DÊNCIA COMO JUROS DE MORA – POSSIBILIDA-
DE.
I - É possível a substituição da CDA, antes do julga-
mento de embargos, com a supressão de parcela
certa.
II - A legislação anterior à Constituição Federal, no
que diz respeito à cobrança das empresas de con-
tribuição incidente sobre valores pagos a autônomos
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não foi recepcionada.
III - É possível a incidência de TRD a título de juros
moratórios. Precedentes do Tribunal.
IV - A aplicação da UFIR, na forma preconizada pela
Lei nº 8.383/91, não macula o princípio da anteriori-
dade, pois não implicou majoração de tributos ou
modificação de base de cálculo e do fato gerador.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal”. (TRF
5ª R. – AC 310052 – (2002.05. 00.029852-8) – PE –
4ª T. – Rel. Des. Fed. Luiz Alberto Gurgel – DJU
11.03.2004 – p. 567/568)

Por derradeiro, não há que se falar em omissão, visto que,
mesmo que de forma sucinta, pronunciei-me de forma clara e su-
ficiente sobre a questão posta em julgamento. Ademais, não está
o magistrado obrigado a rebater, ponto a ponto, o argumento trazi-
do pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para o deslinde da demanda.

Em relação ao prequestionamento, a questão encontra-se
apreciada nas próprias razões de decidir, no voto por mim proferi-
do, onde as razões de embargos apresentam-se como mera re-
discussão da matéria, sendo incabível em sede de embargos de
declaração, onde não se encontrando satisfeito com o resultado
do julgamento ao seu recurso de apelo, cabe ao mesmo interpor o
recurso adequado.

Posto isto, dou parcial provimento aos presentes embargos
de declaração, para suprir as omissões e obscuridades, e com
efeitos infringentes, tão-somente excluir a utilização da TR como
fator de atualização monetária da dívida, aplicando-se em substi-
tuição a UFIR – Unidade Fiscal de Referência.

É como voto.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS  Nº 1.894-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE
CAVALCANTE

Impetrante: CARLOS HENRIQUE VERÍSSIMO LOURINHO
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4a VARA DA PARAÍBA
Embtes: JOSEVALDO FLORENCIO FERREIRA, JOSE CAR-

LOS DA SILVA ANDRADE E JOSILENO ROSA DOS
SANTOS

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
PENAL – AVENTADAS CONTRADIÇÃO, OMIS-
SÃO E AMBIGÜIDADE A MACULAREM ACÓR-
DÃO PROLATADO POR ESTA 1ª TURMA, O
QUAL DENEGOU RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE
HABEAS CORPUS  – PEDIDO DE EXTENSÃO DE
EFEITOS DE DECISUM ANTERIOR AO PRESEN-
TE WRIT (ART. 580 DO CPP) – DESCABIMEN-
TO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOA-
BILIDADE QUANDO SE TRATA DE LIBERTAR
RÉUS QUE TIVERAM SUA CUSTÓDIA PREVEN-
TIVA MANTIDA POR ESTA CORTE FEDERAL, À
VISTA DA PERTURBAÇÃO DA SEGURANÇA E
DA PAZ DA COLETIVIDADE QUE OS MESMOS
IRIAM CAUSAR – ACÓRDÃO QUE SE PRETEN-
DE UTILIZAR COMO PARADIGMA LAVRADO DE
FORMA NÃO UNÂNIME, E AINDA NÃO TRANSI-
TADO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚ-
BLICO FEDERAL, O QUAL NÃO FOI INTIMADO
PARA RECORRER DE TAL DECISUM – EMBAR-
GOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DE-
FESA CONHECIDOS MAS IMPROVIDOS. CUS-
TÓDIA PREVENTIVA DOS EMBARGANTES QUE
SE MANTÉM.
- Trata-se de embargos de declaração, opostos
contra acórdão da lavra desta e. 1ª Turma, a qual
denegou a ordem de habeas corpus  requerida
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em favor dos ora pacientes. Pretende-se a ex-
tensão dos efeitos do julgamento exarado no HC
1865-PB, em que foi concedida a ordem em fa-
vor de co-réu pela prática de idêntico delito, com
espeque no art. 580 do CPP.
- Não bastasse o acórdão paradigma cujos efei-
tos se pretende sejam estendidos aos ora paci-
entes não ter sido lavrado de forma unânime,
ainda assim, não consta que o Ministério Públi-
co Federal tenha sido intimado de tal decisum
(consoante consulta efetivada nos terminais
informatizados deste TRF da 5ª Região), o que
significa dizer que tal acórdão ainda não transi-
tou em julgado para o parquet e pode, uma vez
ultimada a diligência intimatória e aberto o pra-
zo para o recurso ministerial, perfeitamente ser
modificado em instância superior.
- O colendo Superior Tribunal de Justiça já deci-
diu que  “(...) O fato de haver na mesma Turma
ou Seção decisões divergentes do acórdão
embargado não significa que este seja contradi-
tório ou omisso, sendo certo que o recurso
aclaratório não se presta à uniformização de ju-
risprudência dos Tribunais, que deve ser busca-
da pela via processual adequada.” (STJ – EDHC
18946 – SC – 6ª T. – Rel. Min. Hamilton Carva-
lhido – DJU 15.12.2003 – p. 00404)
- O magistrado a quo ressaltou, com destaque,
que os motivos para a decretação da custódia
preventiva dos Embargantes ainda se encontram
presentes, pois se trata de pessoas acusadas da
prática de crime violento, sendo um deles Poli-
cial Militar, cujas condutas revelam-se extrema-
mente ameaçadoras à segurança da comunida-
de caso venham a ser postos em liberdade.
- Embargos declaratórios opostos pela defesa
conhecidos mas improvidos. Custódia preventi-
va dos embargantes mantida.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indi-
cadas, decide a egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, conhecer mas negar provi-
mento aos presentes embargos de declaração opostos pela defe-
sa, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constan-
tes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente jul-
gado.

Recife, 17 de fevereiro de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE CAVALCAN-
TE - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍ-
DE CAVALCANTE:

Trata-se de embargos de declaração, opostos contra acórdão
de fls. 51-62 da lavra desta e. 1ª Turma, a qual denegou a ordem
de habeas corpus requerida em favor os pacientes acima nomina-
dos.

Nas razões de seus embargos, os recorrentes fizeram ques-
tão de frisar, preliminarmente, sua tempestivamente, eis que es-
tão representados por Defensor Público da União, e o mesmo, até
a data de oposição do presente recurso, ainda não fora intimado
do inteiro teor do acórdão vergastado. Quanto ao mérito, apontou-
se decisão contraditória emanada dos Desembargadores Fede-
rais integrantes da 1ª Turma deste TRF da 5ª Região, que apesar
de não conceder o writ, sob o fundamento de não haver excesso
na prisão preventiva dos pacientes, descurou-se de entendimento
anteriormente esposado por referidos Desembargadores, no jul-
gamento do Habeas Corpus nº 1865-PB (2004.05.00.007820-3),
do mesmo processo originário nº 2004.82.01.00.0665-8, no bojo
do qual foi concedida a ordem requestada em relação a co-réu.
Daí, no seu dizer, exsurgiu manifesta a contradição existente, ar-
gumentando-se que não se pode emprestar tratamento diferenci-
ado aos réus, visto que a única diferença existente é a condição de
hipossuficiência dos que ainda estão presos.
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Ao final, requereu-se a imediata expedição de alvará de soltu-
ra em favor dos pacientes, bem como que fosse feita a intimação
pessoal do membro da Defensoria Pública da União, com a urgên-
cia peculiar às ações de habeas corpus.

Instado, o membro do Ministério Público Federal aduziu que,
muito embora as mencionadas decisões judiciais sejam contradi-
tórias, aquela cujos efeitos se pretende estender ao presente HC
1894-PB (decisão exarada no julgamento do HC 1865-PB) não
emanou de votação unânime, conforme informações colhidas no
sítio deste TRF da 5ª Região, ainda não gozando do status de de-
finitiva, pois ao MPF, cuja manifestação foi no sentido da denega-
ção da ordem, não foi aberta a oportunidade adequada para a in-
terposição do recurso pertinente.

Por seu turno, o Juízo Federal da 6ª Vara-PB, em exercício na
4ª Vara-PB (Campina Grande), informou que, atualmente, o pro-
cesso se encontra para cumprimento do despacho que determi-
nou a expedição de Cartas Precatórias para as Comarcas de Pi-
lões-PB, Guarabira-PB e Seção Judiciária da Paraíba, em João
Pessoa, para inquirição das testemunhas arroladas pelas defe-
sas. Ademais, o magistrado a quo ressaltou que os motivos para a
decretação da custódia preventiva dos Embargantes ainda se en-
contram presentes, pois se trata de pessoas acusadas da prática
de crime violento, sendo Josevaldo um Policial Militar, cujas con-
dutas revelam-se extremamente ameaçadoras à segurança da co-
munidade caso venham a ser postos em liberdade.

É o relatório.

VOTO

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

Acerca do assunto, compete-me, preliminarmente, fazer al-
gumas digressões acerca do princípio da razoabilidade.

J. J. Canotilho teceu as seguintes observações sobre o “ex-
cesso de poder legislativo ou desvio de poder legislativo”, quanto
aos vícios de mérito:

“As hipóteses de vício de mérito conduzem-se, fun-
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damentalmente, as duas categorias: (1) vícios de
mérito porque o uso do poder legislativo no sentido
de impor determinadas soluções é objectivamente
inadmissível perante determinadas circunstâncias,
violando-se regras e princípios constitucionais (prin-
cípio da igualdade, princípio da proibição do exces-
so de direitos, liberdades e garantias); (2) vícios de
mérito por irrazoabilidade da lei captada através de
um conjunto de manifestações (inconseqüência, in-
coerência, ilogicidade, completo afastamento do
senso comum e da consciência ético-jurídica comi-
natória). Na primeira hipótese, há casos que se en-
trecruzam com dimensões presentes na segunda
hipótese (ex: violação da proibição do excesso).
As hipóteses mais discutíveis são aquelas que os
fins da lei ou dos meios utilizados são materialmen-
te falsos. Nestes últimos casos, a falsidade materi-
al dos meios e dos fins poderá legitimar um controle
mais intenso...”1

Preciosa também é a lição do jurista Mauro Roberto Gomes
de Mattos acerca da matéria. Confira-se:

“(...) A doutrina e jurisprudência mais moderna enfati-
zam que, em se tratando de imposição de restrições a
determinados direitos, deve-se indagar não apenas
sobre a admissibilidade constitucional da restrição even-
tualmente fixada (reserva legal), mas também sobre a
compatibilidade das restrições estabelecidas com o
princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, abri-
gados no artigo inaugural da Constituição Federal, que
consagrou nosso país ao status de Estado Democráti-
co de Direito.
Assim, por essa nova orientação, é permitido conver-
ter o princípio da reserva legal (Gesetzezvorbehalt) no
princípio da reserva legal proporcional (Vorbehalt des

1 CANOTILHO, J.J.  Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 5ª ed.,
Almedina, Coimbra, pp. 1302-1303.
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verhältnisniössigen Gestzes), pressupondo não só a
legitimidade dos meios utilizados e dos fins persegui-
dos pelo legislador, mas também a adequação desses
meios para a convicção dos objetivos pretendidos e a
necessidade de sua utilização.
Dessa forma, pelo princípio da razoabilidade das lei, é
possível sanar o problema da lei arbitrária, que permite
excéss de pouvoir por parte da autoridade legislativa .
De forma pioneira em nosso cenário doutrinário, Suza-
na de Toledo Barros advertiu que a lei tem que ser ra-
zoável para ser eficaz:

‘De fato, a responsabilidade de exame da razoabili-
dade da lei por parte do judiciário constitui importan-
te mecanismo de proteção aos direitos fundamen-
tais, porquanto a total liberdade do legislador para
regulamentá-los tornaria pouco eficaz a cláusula de
eternidade a que estão submetidos estes direitos
em diversas ordens jurídicas, como é o caso da
nossa’.

Nessa mesma trilha, Linares realça que o princípio da
razoabilidade valoriza a lei justa, banindo a norma arbi-
trária e descompassada com a realidade da Constitui-
ção:

“En síntesis, lo que alli sostenemos es que la razo-
abilidad consiste en una valoración jurídica de justi-
cia, por manera que cuando la constitución política
del país impone a los cuerpos legislativos el deber
de dictar leyes razonables los obliga a dictar leyes
justas.” 2

Deve, portanto, o Poder Judiciário, no confronto com a razoa-
bilidade, verificar os abusos ou excessos praticados pelo legisla-
dor, quando do seu exercício legal.

É preciso que reste necessariamente esclarecido que o pedi-
do ínsito nos presentes Embargos Declaratórios envolve a ques-

2 MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. O Controle dos Poderes Executivo e
Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal. Revista Eletrônica Juris Síntese nº
48. Porto Alegre: Síntese, 2004.
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tão do conflito entre direitos fundamentais plantados no art. 5º da
Constituição Federal, como sejam: (a) o direito à liberdade que
possuem os pacientes deste writ e (b) o direito à inviolabilidade da
vida e da segurança como um todo, os quais detém a sociedade.

É certo que da aplicação sensata e lógica do princípio da razo-
abilidade ao caso em comento coloca em jogo a indagação de
qual deve ser a corrente a prevalecer ao final: I) a liberdade dos
Embargantes e a insegurança diuturna da sociedade ou, ao revés,
II)o cerceamento da liberdade dos pacientes e a paz e a seguran-
ça da coletividade, aliada ao caráter repressivo e educativo da cus-
tódia preventiva, para que eventuais e futuros infratores não ve-
nham a delinqüir?

Inclino-me para a segunda alternativa. Entendo que a paz da
sociedade deve ser buscada e defendida a qualquer custo, deven-
do os indivíduos que a colocam em risco serem penalizados com
as reprimendas da lei, com o seu alijamento do convívio social.
Observe-se que os Embargantes, em nenhum momento, questio-
naram a legalidade do julgamento que manteve suas prisões pre-
ventivas, nem mesmo, sequer, negaram a autoria do fato mas,
tão-somente, apoiaram-se em vetusto dispositivo do Código de
Processo Penal para postular uma benesse descabida, frente à
gravidade do delito cometido. Não desconheço o posicionamento
do colendo STJ acerca da matéria, mas devo frisar que a jurispru-
dência não é estanque, estática, mas, antes, move-se dinamica-
mente, devendo ser mudada sempre que a realidade social assim
o exigir.

Sem dúvida, o mencionado artigo do Código de Processo Pe-
nal se apresenta em franco descompasso com o mundo em que
vivemos e, porque não dizer, verdadeiramente ultrapassado por
nossa realidade violenta e assustadora, que impõe seja imprimido
maior rigor na repressão de tais crimes e seus agentes, rigor este
que não se fazia necessário há décadas atrás, época da elabora-
ção da norma na qual se apóiam, agora, os Embargantes, para
formularem seu pleito.

Demais disso, o STJ já decidiu que “(...) O fato de haver na
mesma Turma ou Seção decisões divergentes do acórdão em-
bargado não significa que este seja contraditório ou omisso, sen-
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do certo que o recurso aclaratório não se presta à uniformização
de jurisprudência dos Tribunais, que deve ser buscada pela via
processual adequada.(...)” Confira-se o julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS COR-
PUS – DIREITO PROCESSUAL PENAL – QUADRI-
LHA – CONDENAÇÃO – DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE – TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – OR-
DEM DENEGADA – CONTRADIÇÃO – INOCOR-
RÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA AO CO-RÉU EM
OUTRO HABEAS CORPUS – EXTENSÃO DOS
EFEITOS – “Aos acórdãos proferidos pelos Tribu-
nais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de 2
(dois) dias contado da sua publicação, quando hou-
ver na sentença ambigüidade, obscuridade, contra-
dição ou omissão.” (artigo 619 do Código de Pro-
cesso Penal). 2. A contradição a que se refere o
artigo 619 do Código de Processo Penal em nada
se identifica com divergência jurisprudencial. 3.
“(...) O fato de haver na mesma Turma ou Seção
decisões divergentes do acórdão embargado
não significa que este seja contraditório ou
omisso, sendo certo que o recurso aclaratório
não se presta à uniformização de jurisprudên-
cia dos Tribunais, que deve ser buscada pela
via processual adequada.” (EDclHC 25.620/SP,
Relator Ministro Felix Fischer, in DJ  16/6/2003).
4. Omissis. (STJ – EDHC 18946 – SC – 6ª T. – Rel.
Min. Hamilton Carvalhido – DJU 15.12.2003 – p.
00404) (grifos nossos)

Demais disso, não bastasse o acórdão paradigma cujos efei-
tos se pretende sejam estendidos aos ora pacientes não ter sido
lavrado de forma unânime, ainda assim, não consta que o Ministé-
rio Público Federal tenha sido intimado de tal decisum (consoante
consulta efetivada nos terminais informatizados deste TRF da 5ª
Região), o que significa dizer que tal acórdão ainda não transitou
em julgado para o Parquet e pode, uma vez ultimada tal diligência,
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perfeitamente ser modificado em instância superior.

Por fim, cumpre-se frisar que o Magistrado a quo ressaltou
que os motivos para a decretação da custódia preventiva dos em-
bargantes ainda se encontram presentes, pois se trata de pes-
soas acusadas da prática de crime violento, sendo Josevaldo um
Policial Militar, cujas condutas revelam-se extremamente amea-
çadoras à segurança da comunidade caso venham a ser postos
em liberdade.

Assim, conheço dos presentes embargos declaratórios opos-
tos pela defesa para lhes negar provimento, fundado nas razões
acima lançadas.

É como voto.

HABEAS CORPUS   Nº 2.087-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA

Impetrante: DRA. LÚCIA MARIA DE FIGUEIREDO
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 13ª VARA- RECIFE/PE
Paciente: JOSUÉ LUIZ DA SILVA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS LIBERATÓRIO. RÉU PRESO PREVEN-
TIVAMENTE (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL) DURANTE TODA
A INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELAXAMENTO DE
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CON-
DENATÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO PENAL.
PENA - RECLUSÃO DE 07 ANOS E 04 MESES
EM REGIME FECHADO. SUBSTITUTIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RES-
TRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME
DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ÓRGÃOS
(MODALIDADE  INTERMEDIAR E REALIZAR
TRANSPLANTE ILEGALMENTE) EM CONCUR-
SO COM FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ARTIGO
15, § ÚNICO E 16 DA LEI Nº 9.434/97 C/C ARTIGO
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288 DO CPB. NULIDADES ARGÜIDAS NA AÇÃO
PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILI-
DADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EFEI-
TO DO DECRETO CONDENATÓRIO. IMPROCE-
DÊNCIA DO WRIT.
- Réu preso preventivamente, e que nessa con-
dição permanece durante toda a instrução cri-
minal, não tem direito a apelar em liberdade, por
isso que a sua conservação em prisão consubs-
tancia um dos efeitos da própria sentença con-
denatória recorrível. Precedentes STJ.
- A gravidade dos crimes apurados na instrução
criminal e reconhecidos e confirmados na sen-
tença condenatória recorrível, que redundou na
aplicação da pena definitiva de 07 anos e 04 me-
ses de reclusão, em regime fechado e 320 dias-
multa, é daquela que, inclusive, nos termos do
artigo 312 do CPPB, autoriza a manutenção da
prisão preventiva, não só por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal, principalmente em relação aos es-
trangeiros, como, e principalmente, em razão de
tratar-se de crime cuja prática afeta a garantia
da ordem pública, por ofender a própria digni-
dade humana e o nome do país, que, não bas-
tando a vergonha de ter entre os seus filhos es-
cravas sexuais levadas para os países ricos eu-
ropeus, sofre agora a ignomínia de ver brasilei-
ros miseráveis sendo levados para o exterior para
vender órgãos de seu corpo.
- Quanto às nulidades, é matéria a morar no re-
curso próprio a atacar a sentença, e não na via
do habeas corpus .
- 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 de habeas
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corpus, nos termos do voto do relator, na forma do relatório e no-
tas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.

Recife, 1° de março de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FERREIRA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA:

 Cuida a hipótese de ação de habeas corpus liberatório impe-
trado pela Advogada, Dra. Lúcia Maria de Figueiredo, OAB nº 8398/
PE,  contra ato praticado pela Exma. Juíza Federal Substituta, Drª.
Amanda Torres de Lucena Diniz Araújo,  da 13ª Vara – Seção Judi-
ciária de Pernambuco, que decretou a prisão preventiva do pa-
ciente Josué Luiz da Silva, com arrimo nos artigos 311 e 312 do
Código de Processo Penal, bem como julgou procedente a ação
penal contra o acusado, ora paciente, condenando-o à pena defini-
tiva de 07(sete) anos e 04(quatro) meses de reclusão, em regime
fechado e 320 dias-multa.

Objetiva-se no presente writ a suspensão da ordem de prisão
preventiva do paciente, decretada pelo Magistrado singular, com
arrimo nos artigos 311 e 312 do CPPB. Alega-se que a r. sentença
padeceria de nulidade em virtude de: (a) não haver se pronunciado
quanto à manutenção da segregação excepcional do paciente, bem
como (b) haver cerceado o seu direito de defesa.

Alega a impetrante que não se justifica a manutenção do de-
creto preventivo contra o paciente, porquanto: (a) é o paciente pri-
mário, portador de impecável antecedente criminal (diz-se não se
tratar de indivíduo perigoso e ousado, capaz de furtar-se à aplica-
ção da lei penal ou atentar contra a ordem pública); (b) não pode
ser mantido o paciente em segregação excepcional, cumprindo
uma pena ainda não imposta e trânsita em julgado.

Alega, ainda, a impetrante, que a sentença de mérito proferida
pela Magistrada singular estaria eivada de nulidade, porquanto: (a)
não se pronunciou quanto à necessidade da prisão preventiva; (b)
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ignorou por completo a preliminar de cerceamento de defesa ar-
güida pelo acusado, ora paciente, em suas razões finais.

 Nos fatos, conforme narra a denúncia ofertada pelo MPF, o
acusado, ora paciente, ocupava no esquema da quadrilha a fun-
ção de diretor, posição das mais importantes e imediatamente in-
ferior ao gerente e assessores, cabendo-lhe o processo de agen-
ciamento dos doadores de órgãos, atuando nos pagamentos e re-
cebimentos, bem como unindo os interesses entre compradores
e vendedores, de modo a tornar possível a mercância. Foi incurso
nos crimes de tráfico internacional de órgãos (modalidade inter-
mediar por dezenove vezes correspondente ao número de vende-
dores e realizar transplante ilegalmente), em concurso com o cri-
me de quadrilha – artigo 15, parágrafo único, e 16 da Lei nº 9.434/
97, c/c artigo 288 do CPB. A cópia da decisão proferida pela Exma.
Juíza Federal Substituta da 13ª Vara/PE que, entre outras, após o
interrogatório do acusado, ora paciente, determinou a manuten-
ção da prisão preventiva do mesmo, com base no artigo 312 do
CPP – garantia da ordem pública, uma vez que a acusada Fernan-
da, juntamente com o Capitão Ivan e Josué poderiam contactar
com outras pessoas necessitadas para dar continuidade às via-
gens e ao tráfico de órgãos, já que o ramo israelense da quadrilha
também é representado por Ilan e Shuck, sendo possível que es-
sas pessoas pudessem manter contato com os citados réus para
perpetuarem a atuação criminosa até então desenvolvida. Regis-
trando, ainda, a Exma. Juíza a quo  que o acusado Josué, ora
paciente, após tomar conhecimento de que existia mandado de
prisão expedido em seu favor, fugiu para não ser encontrado e só
após algum tempo resolveu se apresentar, provavelmente porque
percebeu que a sua fuga apenas o comprometeria mais. Acaso
posto em liberdade, poderá novamente ausentar-se do distrito da
culpa, comprometendo a aplicação da lei penal – risco processu-
al.

Em despacho de fls.198/200, a Exma. Des. Federal Convova-
da, Drª Joana Carolina Lins Pereira, indeferiu o pedido de liminar.
Informações prestadas, às fls. 203/206. A Exma. Procuradora da
República, Dra. Eliane de Oliveira Recena, ofertando o parecer de
fls. 209/218, opinou pela denegação da ordem do presente habeas
corpus.
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É o relatório. Em mesa, para julgamento.

VOTO

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

Nos fatos, conforme narra a denúncia ofertada pelo MPF, o
acusado, ora paciente, ocupava no esquema da quadrilha a fun-
ção de diretor, posição das mais importantes e imediatamente in-
ferior ao gerente e assessores, cabendo-lhe o processo de agen-
ciamento dos doadores de órgãos, atuando nos pagamentos e re-
cebimentos, bem como unindo os interesses entre compradores
e vendedores, de modo a tornar possível a mercancia.

O paciente foi  indiciado nos autos do IPL nº 427/2003 e de-
nunciado pelo MPF, com ação penal já na fase de intimação da
sentença condenatória, na qual o paciente foi condenado, em con-
curso material, a uma pena de reclusão, em regime fechado, de
07 anos e 04 meses.

Inicialmente, importa registrar os motivos que levaram a auto-
ridade coatora a decretar a prisão preventiva do paciente (fls.29/
33), in verbis:

“...Ainda cumpre referir a necessidade da prisão de
Josué Luiz da Silva. Tal pessoa agenciava doado-
res para GAD, tendo participação efetiva na quadri-
lha, semelhante à de Ivan e Fernanda. Observo que
ele funcionou diversas vezes, inclusive, como intér-
prete, substituindo Ivan em período no qual este não
pôde atuar mais detidamente.
Demais disso, tão logo os fatos apurados no pre-
sente caso passaram a ser indevidamente veicula-
dos pela imprensa, não mais se conseguiu localizar
referida pessoa, que se encontra foragida, justifican-
do-se, com maior razão, o decreto de sua prisão
preventiva, para garantia da ordem pública e da apli-
cação da lei penal. (...)
Pelas razões acima consignadas, entendo existirem
fundadas razões para decretar-se as prisões pre-
ventivas das pessoas acima referidas, seja para
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garantia da ordem pública, seja para assegurar a
instrução criminal ou para aplicação da lei penal, mor-
mente porque está suficientemente demonstrado a
ocorrência dos crimes apurados (tipificados nos art.
14, § 2º, III e 15, caput, parágrafo único, da Lei nº
9.434/97 – tráfico de órgãos –, em concurso com o
crime de quadrilha – art. 288 do CP – todos punidos
com reclusão) e o envolvimento dos citados presos
em  toda a trama criminosa (...)”. (Grifos acresci-
dos)

Alega a impetrante que não se justifica a manutenção do de-
creto preventivo contra o paciente, porquanto: (a) é o paciente pri-
mário, portador de impecável antecedente criminal (diz-se não se
tratar de indivíduo perigoso e ousado, capaz de furtar-se à aplica-
ção da lei penal ou atentar contra a ordem pública); (b) não pode
ser mantido o paciente em segregação excepcional, cumprindo
uma pena ainda não imposta e trânsita em julgado.

Alega, ainda, a impetrante, que a sentença de mérito proferida
pela Magistrada singular estaria eivada de nulidade, porquanto: (a)
não se pronunciou quanto à necessidade da prisão preventiva; (b)
ignorou por completo a preliminar de cerceamento de defesa ar-
güida pelo acusado, ora paciente, em suas razões finais.

A decisão, que decretou a prisão preventiva, foi incisiva ao des-
tacar existirem fundadas razões para decretar-se a custódia ex-
cepcional, seja para garantia da ordem pública, seja para assegu-
rar a instrução criminal ou para aplicação da lei penal, mormente
porque estaria suficientemente demonstrada a ocorrência dos cri-
mes apurados (tipificados nos arts. 14, § 2º, III, e 15, caput, pará-
grafo único, da Lei nº 9.434/97 – tráfico de órgãos –, em concurso
com o crime de quadrilha – art. 288 do CP –, todos punidos com
reclusão) e o envolvimento dos citados presos em  toda a trama
criminosa.

Conforme já me posicionei em outros habeas corpus, os quais
atacavam a prisão preventiva, que “...O noticiário trouxe como ver-
dadeiro escândalo nacional a revelação da prática de tais atos en-
volvendo estrangeiros e pessoas do nível médio e de grau de co-
nhecimento superior ou equivalente, no caso, um Médico Oficial



295

da Polícia Militar de Pernambuco na patente de Coronel, um Oficial
Militar da mesma corporação na patente de Capitão, e uma  advo-
gada, com banca de advocacia instalada nesta cidade do Recife,
além de apresentar como envolvidos como pacientes pessoas
desempregadas e pobres, que simplesmente, como se noticia na
imprensa, após aliciados por uma promessa numerária recom-
pensadora, e encontrados hábeis, do ponto de vista médico, como
doadores comprados a preço vil, porque nem o valor numerário
exclui a torpeza do ato da compra de órgão, eram levados para
terras do estrangeiro – África do Sul para lá, de modo a ofender a
dignidade do povo brasileiro, vender e ter extirpado o rim, soman-
do-se a prática de tal crime, em termos de humilhação ao povo
brasileiro ao livre comércio de escravas brasileiras feitas por paí-
ses ricos europeus. A ignomínia do ato, se constatado, exige uma
atuação rápida e eficiente do Estado, que não pode ser obstado
nas pesquisas que envolvam o conhecimento do agir de toda esta
máquina criminosa, a justificar, na hipótese, as prisões temporá-
rias decretadas”.

 E, já no corpo daqueles writ, registrei: A gravidade dos crimes
apontados aos indiciados é daquela que, inclusive, nos termos do
artigo 312 do CPPB, fundamentaria a prisão preventiva, não só por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal, principalmente em relação aos estrangeiros, como e
principalmente, em razão de tratar-se de crime cuja prática afeta a
garantia da ordem pública, por ofender a própria dignidade huma-
na e o nome do país, que como acima registrei, não bastando a
vergonha de ter entre os seus filhos escravas sexuais levadas para
os países ricos europeus, sofre agora a ignomínia de ver brasilei-
ros miseráveis sendo levados para o exterior para vender órgãos
de seu corpo”.

Atente-se que o paciente, juntamente com os acusados Capi-
tão Ivan, Teresinha e Fernanda, citados na denúncia como direto-
res da quadrilha, foram os únicos acusados que tiveram, pelo juí-
zo singular, mantido o decreto cautelar.

Ademais, é cediço que a Constituição Federal exige motiva-
ção por parte do juiz, para que o cidadão fique preso antes do
trânsito em julgado de sua condenação. In casu, entendo que a
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juíza a quo invocou no seu decreto prisional preventivo os disposi-
tivos ensejadores da prisão cautelar – artigo 312 do CPP, bem
como demonstrou in concreto a necessidade da manutenção de
tal prisão.

Não é o fato de ter-se encerrada ou não a instrução criminal,
que o decreto preventivo não teria mais a sua validade. No mo-
mento em que a Juíza singular decretou a prisão preventiva, esta
já se justificava, e, no caso concreto, a hipótese permanece a mes-
ma, qual seja, não só por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, principalmente em rela-
ção aos estrangeiros, 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 a vergonha 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 ven-
der órgãos de seu corpo. Ademais, entendo que restam indícios
suficientes de autoria e materialidade delituosas a justificarem a
manutenção do decreto preventivo, que teve, em sua motivação,
os fundamentos da conveniência da instrução criminal, da garan-
tia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Quanto às nulidades, é matéria a morar no recurso próprio a
atacar a sentença, e não na via do habeas corpus.

É de registrar-se, ainda, que o paciente, conforme se verifica
do teor da sentença (fls.113) foi condenado, em concurso mate-
rial, a uma pena de reclusão em regime fechado de 07 anos e 04
meses e 320 dias-multa. Ademais, observa-se que a Magistrada
singular justificou expressamente da impossibilidade de substitui-
ção das penas privativas de liberdade, bem como de concessão
de sursis.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em não
se aplicar ao réu, que permaneceu preso durante toda a instrução
processual, mormente por prisão preventiva para garantia da or-
dem pública e aplicação da lei penal, o direito de apelar em liberda-
de da sentença condenatória, que é a hipótese dos autos, princi-
palmente, quando se tem na hipótese que a manutenção da prisão
constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação.
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Neste sentido, registre-se: “o réu preso preventivamente, e
que nessa condição permanece durante toda a instrução cri-
minal, não tem direito a apelar em liberdade, por isso que a
sua conservação em prisão consubstancia um dos efeitos da
própria sentença condenatória recorrível (CPP , art. 393, I)”
(STJ, Habeas Corpus  Nº 29.642, Relator Ministro Francisco
Peçanha Martins, julg.18/02/2004). Grifos acrescidos.

Ex positis, denego a ordem de habeas corpus.

É o meu voto.

INCIDENTE DE QUESTÃO DE ORDEM
NA AÇÃO RESCISÓRIA  Nº 5.089-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Parte Autora: FAZENDA NACIONAL
Parte Ré: JUAREZ DOS SANTOS CARVALHO
Advs./Procs.: DRS. BENEDITO MELO DOS SANTOS E OUTROS

(PARTE R.)

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. PROCESSO
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. STJ.
- Em razão do efeito substitutivo dos recursos, a
decisão sobre o mérito recursal substitui inte-
gralmente a decisão recorrida. Ainda que a deci-
são do recurso seja por seu provimento, confir-
mando a decisão recorrida, persiste o efeito
substitutivo, de modo que passa a valer e ter efi-
cácia a decisão do órgão ad quem  e não a deci-
são confirmada.
- A decisão final de mérito, transitada em julga-
do naquele feito, foi proferida no âmbito do STJ,
substituindo integralmente o decisum  desta Cor-
te. Em realidade, portanto, o que a demandante
pretende é a rescisão do acórdão exarado por
aquele Tribunal Superior, única decisão do pro-
cesso originário passível de impugnação me- di-
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ante ação rescisória, cujo processamento e jul-
gamento se insere na competência constitucio-
nal expressa do STJ, nos termos do art. 105, I, e,
da Constituição da República.
- Incompetência absoluta do TRF. Remessa dos
autos ao STJ.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, à unanimidade, declinar da competência e determinar a
remessa dos autos ao STJ, 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, 1° dezembro de 2004 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela antecipada,
interposta pela União, cujo objeto é a rescisão de acórdão prolata-
do pela Terceira Turma deste Tribunal – tendo como relator o MM.
Desembargador Federal Ridalvo Costa – o qual deu provimento
parcial à apelação do autor naquele feito, ora demandado, para
isentar do imposto de renda a parcela da complementação de apo-
sentadoria.

Alega a União, em resumo, que a decisão rescindenda afron-
tou literal disposição de lei. Junta aos autos cópia integral do pro-
cesso originário, dando conta da existência, naquele feito, de acór-
dão do STJ, o qual conheceu e negou provimento ao recurso es-
pecial interposto pela União, confirmando a decisão proferida nes-
ta Corte (fl. 171).

É o relatório.
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VOTO

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

Submeto a este Plenário questão de ordem atinente à compe-
tência para o julgamento da presente ação rescisória.

Nos termos do art. 512 do CPC, “o julgamento proferido pelo
tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver
sido objeto de recurso”. É o efeito substitutivo dos recursos, em
razão do qual a decisão sobre o mérito recursal substitui integral-
mente a decisão recorrida. Ressalte-se que apenas a decisão de
mérito do tribunal ad quem substitui a decisão recorrida, pois so-
mente em tal hipótese terá havido o efetivo pronunciamento acer-
ca da pretensão deduzida em juízo. Ainda que a decisão recursal
negue provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida,
persiste o efeito substitutivo, de modo que passa a valer e ter efi-
cácia a decisão do recurso e não a decisão confirmada.

Da análise dos autos, observo que o acórdão rescindendo foi
objeto de impugnação mediante recurso especial, o qual, após juí-
zo de admissibilidade positivo nesta Corte, foi conhecido e impro-
vido pelo STJ, em acórdão já transitado em julgado (fls. 171 e 173).

Do exposto, percebe-se que a decisão final de mérito, transi-
tada em julgado naquele feito, foi proferida no âmbito do STJ, subs-
tituindo integralmente o decisum desta Corte. Em realidade, por-
tanto, o que a demandante pretende é a rescisão do acórdão exa-
rado por aquele Tribunal Superior, única decisão do processo ori-
ginário passível de impugnação mediante ação rescisória, cujo pro-
cessamento e julgamento se insere na competência constitucio-
nal expressa do STJ, nos termos do art. 105, I, e, da Constituição
da República.

Afigura-se manifesta, portanto, a incompetência deste Tribu-
nal para a apreciação da presente ação rescisória.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste mes-
mo órgão julgador:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
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DECISÃO RESCINDENDA – ACÓRDÃO PROFE-
RIDO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA
DO STJ, ART. CF, 105, I, E.
- O JULGADO QUE A AUTORA PRETENDE RES-
CINDIR, EM REALIDADE, É A DECISÃO DO CO-
LENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
MONOCRATICAMENTE, POR MEIO DO MINISTRO
RELATOR, MODIFICOU O ACÓRDÃO DESTE
EGRÉGIO TRIBUNAL, DE SORTE A APLICAR, À
ESPÉCIE, A SÚMULA N° 149 DAQUELA CORTE.
- NOS TERMOS DO ARTIGO 105, I, E, DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL COMPETE AO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROCESSAR E JUL-
GAR, ORIGINARIAMENTE, AS REVISÕES CRIMI-
NAIS E AS AÇÕES RESCISÓRIAS DE SEUS JUL-
GADOS.
- NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DESTE
TRF DA 5ª REGIÃO A APRECIAÇÃO DESTA AÇÃO
RESCISÓRIA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPE-
RIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  PRECEDENTES:
TRF5, AÇÃO RESCISÓRIA N° 2.546/CE, TRIBUNAL
PLENO, DJU 20.10.2000, P. 975; TRF5, AÇÃO RES-
CISÓRIA N° 3.591/AL, TRIBUNAL PLENO, DJU
20.02.2002, P. 1216.
- REMESSA DOS AUTOS AO COLENDO STJ (CF,
ART. 105, I, E).” (Grifos nossos)
(Origem: Tribunal – Quinta Região. Classe: AR –
Ação Rescisória – 3977. Processo: 200105000
468041. UF: CE. Órgão Julgador: Pleno. Data da
decisão: 06/08/2003. Documento: TRF500072824.
Fonte: DJ – Data: 23/10/2003 – Página: 379.
Relator(a): Desembargador Federal Ubaldo Ataíde
Cavalcante. Decisão: Unânime)

“QUESTÃO DE ORDEM. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. AÇÃO RES-
CISÓRIA CONTRA DECISÃO DE MINISTRA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROFERI-
DA NOS TERMOS DO ART. 557, DO CPC. INCOM-
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PETÊNCIA ABSOLUTA DO TRF. REMESSA DOS
AUTOS AO COL. STJ – CF, ART. 105, I, E.” (Grifos
nossos)
(Origem: Tribunal – Quinta Região. Classe: QUO-
AR – Questão de Ordem na Ação Rescisória – 4404.
Processo: 200205000150914. UF: AL. Órgão Julga-
dor: Pleno. Data da decisão: 07/08/2002. Documen-
to: TRF500058651. Fonte: DJ – Data: 20/09/2002 –
Página: 988. Relator(a): Desembargador Federal Ri-
dalvo Costa. Decisão: unânime)

Posto isto, declaro a incompetência absoluta do TRF da 5ª
Região para o processamento e julgamento da presente ação res-
cisória, determinando a remessa dos autos ao STJ.

É como voto.

MEDIDA CAUTELAR N° 1.992-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA

Requerente: BENJAMIN MOREIRA DE SOUZA
Requerida: UNIÃO FEDERAL
Agrte. Reg.: UNIÃO FEDERAL
Advogado: DR. FERNANDO JOSÉ DO LAGO COSTA (RE-

QTE.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR INCI-
DENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA. SER-
VIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CUMULAÇÃO
DE TRÊS CARGOS DE PROFESSOR. IMPOSSI-
BILIDADE. AFRONTA À CARTA MAGNA VIGEN-
TE. MODIFICAÇÃO DO DECISUM. AGRAVO RE-
GIMENTAL PREJUDICADO. MEDIDA CAU-
TELAR IMPROCEDENTE. LIMINAR CASSADA.
- Discute-se nos autos a liminar deferida, que
assegurou ao requerente que fosse impedida a
cassação da aposentadoria, e por conseguinte a
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suspensão do pagamento dos proventos dela
oriundos até decisão final no mandado de segu-
rança, bem como o pedido de procedência da
ação cautelar, que busca ter assegurada a
cumulatividade de percepção dos proventos
com os vencimentos da ativa, o primeiro decor-
rente de aposentadoria, e o segundo decorrente
de concurso público de provas e títulos e refe-
rendado pela justiça através de decisão transita-
da em julgado.
- Verifica-se da documentação acostada aos au-
tos pela União que o impetrante está acumulan-
do dois cargos de regime de dedicação exclusi-
va e um de aposentadoria, e não dois cargos,
como fez crer o impetrante em sua petição ini-
cial.
- A jurisprudência é pacífica no sentido de se
admitir a cumulação de dois cargos, desde que
em sintonia com o ínsito no art. 37, XVI, da CF/
1988, reconhecendo, contudo, a impossibilida-
de da cumulação de três cargos, haja vista ofen-
sa à Carta Magna vigente que apenas permite a
cumulação de dois cargos em situações especí-
ficas, assim, não há falar-se na possibilidade de
cumulação de três cargos;
- O equívoco da decisão proferida liminarmente
o foi por entender à época que se tratava de
cumulação de dois cargos, e não de três;
- Agravo regimental prejudicado;
- Medida cautelar improcedente, cassação da
liminar substitutiva anteriormente deferida.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, à unanimidade, julgar improcedente o pedido
cautelar, cassando a liminar substitutiva anteriormente deferida e
julgar prejudicado o agravo regimental, nos termos do voto do rela-
tor, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos au-
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tos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 15 de fevereiro de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FERREIRA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA:

Cuida a hipótese de ação cautelar incidental ao Mandado de
Segurança nº 2002.81.00.017218-6, onde se objetivava a conces-
são de liminar inaudita altera pars, para que fosse impedida a cas-
sação da aposentadoria, e por conseguinte a suspensão do paga-
mento dos proventos dela oriundos até decisão final do feito man-
damental e, no mérito, objetiva a procedência da ação, asseguran-
do a cumulatividade de percepção dos proventos com os venci-
mentos da ativa, o primeiro decorrente de aposentadoria, e o se-
gundo decorrente de concurso público de provas e títulos e refe-
rendado pela justiça através de decisão transitada em julgado, fun-
damentando o seu direito, na existência do periculum in mora, com
base em entendimentos doutrinários e jurisprudenciais pela possi-
bilidade de acumulação remunerada de proventos de inatividade e
vencimentos de cargos exercidos em atividade, quando oriundos
de situações de nomeações decorrentes de aprovação em con-
curso público, bem como a impossibilidade de alterações super-
venientes da jurisprudência, sob pena de afronta ao direito adquiri-
do, ato jurídico perfeito e a coisa julgada, identificados no art. 5º,
XXXVI, da CF/88.

Em apreciando o pedido monocraticamente, concedi a liminar
requerida, ao fundamento de que estando o requerente, na iminên-
cia de ver-se sem os seus proventos de aposentadoria, em virtude
da decisão proferida na ação mandamental a que esta MC é inci-
dental, que julgou improcedente o pedido deduzido no referido
mandamus, não há como deixar de conceder-se a liminar ora re-
querida.

Contra tal decisão a União Federal interpôs agravo regimental,
pugnando pela reforma da decisão, ao argumento de que:
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a) não estão presentes os requisitos autorizadores da medida
cautelar, posto que não há plausibilidade jurídica nas alegações do
autor (fumus boni juris), nem existe o fundado receio de dano irre-
parável ou de difícil reparação (periculum in mora);

b) segundo as informações prestadas pelo Comandante do
Colégio Militar de Fortaleza ao Juiz da 10ª Vara-CE, o servidor Ben-
jamin Moreira de Souza está incluído na relação dos servidores
com acumulação de cargos, sendo um cargo de Professor apo-
sentado pelo Estado, um cargo de Professor de 1º e 2º graus no
Ministério da Defesa – Comando do Exército – Colégio Militar de
Fortaleza com carga horária de 40 horas semanais e mais um
cargo de professor de 1ª classe no Governo do Estado do Ceará,
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania – Acade-
mia de Polícia Civil, com carga horária de 40 horas semanais, por-
tanto acumulando 03 (três) cargos;

c) a acumulação de proventos com vencimentos somente será
possível quando forem acumuláveis, na atividade, os 02 (dois) car-
gos de que promanam as situações remuneratórias, no mesmo
sentido da regra ínsita no art. 37, XVI, da CF/1988, o que não é o
caso do autor que acumula 03 (três) cargos, sendo o pedido do
requerente insubsistente, mais ainda, contrário à lei, à doutrina e à
jurisprudência mansa e pacífica dos nossos tribunais pátrios.

Apresentada a contestação, manifestou-se a União nos mes-
mos termos expostos nas razões de agravo regimental.

É o relatório.

VOTO

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

Cuida a hipótese de ação cautelar incidental ao Mandado de
Segurança nº 2002.81.00.017218-6, onde se objetivava a conces-
são de liminar inaudita altera parte, para que fosse impedida a cas-
sação da aposentadoria, e por conseguinte a suspensão do paga-
mento dos proventos dela oriundos até decisão final do feito man-
damental e, no mérito, objetiva a procedência da ação, asseguran-
do a cumulatividade de percepção dos proventos com os venci-
mentos da ativa, o primeiro decorrente de aposentadoria, e o se-
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gundo decorrente de concurso público de provas e títulos e refe-
rendado pela justiça através de decisão transitada em julgado, fun-
damentando o seu direito na existência do periculum in mora, com
base em entendimentos doutrinários e jurisprudenciais pela possi-
bilidade de acumulação remunerada de proventos de inatividade e
vencimentos de cargos exercidos em atividade, quando oriundos
de situações de nomeações decorrentes de aprovação em con-
curso público, bem como a impossibilidade de alterações super-
venientes da jurisprudência, sob pena de afronta ao direito adquiri-
do, ato jurídico perfeito e a coisa julgada, identificados no art. 5º,
XXXVI, da CF/88.

Em apreciando o pedido monocraticamente, concedi a liminar
requerida, ao fundamento de que estando o requerente na iminên-
cia de ver-se sem os seus proventos de aposentadoria, em virtude
da decisão proferida na ação mandamental a que esta MC é inci-
dental, que julgou improcedente o pedido deduzido no referido
mandamus, não há como deixar de conceder-se a liminar ora re-
querida.

Contra tal decisão a União Federal interpôs agravo regimental
pugnando pela reforma da decisão, alegando, em síntese, a ine-
xistência do fumus boni juris e do periculum in mora, requisitos
necessários à concessão de medida cautelar, posto que a acu-
mulação de proventos com vencimentos somente será possível
quando forem acumuláveis, na atividade, os 02 (dois) cargos de
que promanam as situações remuneratórias, no mesmo sentido
da regra ínsita no art. 37, XVI, da CF/1988, o que não é o caso do
autor que acumula 03 (três) cargos, sendo o pedido do requerente
insubsistente e contrário à lei, à doutrina e à jurisprudência mansa
e pacífica dos nossos tribunais. Apresentou na oportunidade a con-
testação, manifestando-se nos mesmos termos expostos nas ra-
zões de agravo regimental.

O despacho ora vergastado assim se houve, in verbis:

“Rh.
Cuida a hipótese de ação cautelar incidental ao Man-
dado de Segurança nº 2002.81.00.017218-6.
Objetiva a apresente cautelar a concessão da limi-
nar inaudita altera pars, para que seja impedida a
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cassação da aposentadoria, e por conseguinte a
suspensão do pagamento dos proventos dela oriun-
da até decisão final do feito mandamental.
Fundamenta a requerente o seu direito, na existên-
cia do periculum in mora, com base em entendimen-
tos doutrinários e jurisprudenciais pela possibilida-
de de acumulação remunerada de proventos de ina-
tividade e vencimentos de cargos exercidos em ati-
vidade, quando oriundos de situações de nomea-
ções decorrentes de aprovação em concurso públi-
co, bem como a impossibilidade de alterações su-
pervenientes da jurisprudência, sob pena de afronta
ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa
julgada, identificados no art. 5º, XXXVI, da CF/88.
O STF já se pronunciou sobre a matéria no RE
163.204-6, tendo por Relator o e. Ministro Carlos
Velloso, em cuja ementa do acórdão, textualmente
se lê:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS E VENCI-
MENTOS. ACUMULAÇÃO. CF, ART. 37, XVI, XVII.
I - A acumulação de proventos e vencimentos so-
mente é permitida quando se tratar de cargos, fun-
ções ou empregos acumuláveis na atividade, na for-
ma permitida pela Constituição. CF art. 37, XVI, XVII;
art. 95, parágrafo único, I. Na vigência da Constitui-
ção de 1946, art. 185, que continha norma igual à
que está inscrita no art. 37, XVI, CF/88, a jurispru-
dência do Supremo Tribunal Federal era no sentido
da impossibilidade da acumulação de proventos com
vencimentos, salvo se os cargos de que decorrem
essas remunerações fossem acumuláveis.
II - Precedentes do STF: RE 81.729-SP, ERE 68.480,
MS 19.902, RE 77.237-SP, RE 76.241-RJ.
III - RE conhecido e provido”.
Destaco do voto do Relator:
“32. Portanto, como ficou demonstrado acima, é im-
procedente o fundamento adotado no acórdão re-
corrido, no sentido de que o art. 37, inc. XVI, da Cons-
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tituição Federal não alcança a acumulação de car-
go público com proventos de aposentadoria decor-
rente de cargo público inacumulável na atividade,
porque a disposição constitucional somente se re-
fere a cargos públicos que, ao meu ver, é suficiente
para justificar o provimento do recurso.
33. Todavia, é conveniente que se faça um exame,
ainda que breve, do outro argumento utilizado pelos
que defendem a solução adotada no acórdão ques-
tionado. É aquele no sentido de que o inciso XVI do
art. 37 da Constituição Federal, por ser uma regra
restritiva de direitos, deve ser interpretado restritiva-
mente.
34. A regra interpretativa que determina a exegese
restritiva das disposições que instituem exceções
às regras gerais, em matéria de interpretação cons-
titucional, não tem a importância que se lhe quer
emprestar. Na espécie, a finalidade da norma su-
planta tudo. Não se pode admitir interpretação que
impeça a realização ampla do objetivo ou subjetivos
visados pelo texto.
35. Já se mostrou acima que somente uma inteli-
gência compreensiva da mencionada disposição
constitucional, de modo a abranger também os ca-
sos de acumulação de cargo público com a percep-
ção de proventos da aposentadoria em cargo públi-
co, capaz de impedir qualquer violação ao princípio
da inacumulabilidade, que se destina a prestigiar os
valores e os objetivos anteriormente destacados,
revela o exato alcance da regra em questão.
36. Ademais, não se pode perder de vista que a re-
gra é a inacumulabilidade, de modo que restrita há
de ser a interpretação que se deve dar às suas ex-
ceções.
... 38. Em conclusão, no inciso XVI do art. 37, da
Constituição, que estabelece o princípio da inacu-
mulabilidade de cargos públicos, está compreendi-
da a vedação de acumulação de aposentadoria em
cargo público com o exercício de outro cargo públi-
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co, vedação que se aplica a todas as espécies de
acumulação, submetida a uma única exceção: quan-
do se tratar de acumulação que seria lícita também
na atividade (letras a, b e c do inciso XVI do art. 37,
CF/88)”.
O STF igualmente se pronunciou sobre a matéria
no AI 199.320-1, DJU de 14.8.1997, p. 36801, con-
cluindo, em tal julgamento que tanto os proventos
quanto os vencimentos encontram suporte fático no
exercício, atual ou passado, de cargos públicos, daí
porque não merecer prosperar a afirmação de que
o aposentado não ocupa cargo público. Atente-se
que no voto proferido pelo Exmo. Min. Marco Aurélio,
na qualidade de Relator do referido AI 199.320-1,
embora ressalvando o seu posicionamento ante-
riormente adotado no julgamento do RE 163.204-6
acima referido, homenageou a precedente do Ple-
nário, razão pela qual, conheceu do agravo, negan-
do-lhe, entretanto, o provimento.
Assim sendo, a regra é o incabimento da acumula-
ção remunerada, independentemente de cuidar-se
de vencimento com vencimento ou vencimento com
proventos, somente se admitindo exceção na regra
prevista no art. 37, XVI, da CF/88.
Atente-se, ainda, que a acumulação de proventos
com vencimento somente será possível quando fo-
rem acumuláveis, na atividade, os dois cargos de
que promanam as situações remuneratórias, no
mesmo sentido da regra ínsita no art. 37, XVI, da
CF/88.
No caso presente, objetiva-se acumular os proven-
tos inerentes à inatividade do cargo de Professor
prestado junto ao Colégio Militar de Fortaleza, com
os vencimentos decorrentes do exercício do cargo
efetivo de professor na Academia de Polícia Civil do
Estado do Ceará.
Cuidando, pois, a hipótese de cargos acumuláveis
na atividade, não haveria prima facie qualquer óbice
à acumulação pretendida. Ademais, in casu, não há
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falar-se em incompatibilidade de horários, atenden-
do encontrar-se inativo no cargo de Professor pres-
tado junto ao Colégio Militar de Fortaleza.
Estando, pois, o requerente na iminência de ver-se
sem os seus proventos de aposentadoria, em virtu-
de da decisão proferida na ação mandamental a que
esta MC é incidental, que julgou improcedente o pe-
dido deduzido no referido mandamus, não há como
deixar de conceder-se a liminar ora requerida.
Por tais considerações, concedo o pedido liminar
requerido na presente cautelar.
Cite-se, mediante carta de ordem, nos exatos ter-
mos do art. 802 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se. Recife, 14.09.2004”.

Verifica-se da documentação, de fls. 62, acostada aos autos
pela União que, nas informações prestadas pelo Comandante do
Colégio Militar de Fortaleza ao Juiz da 10ª Vara-CE, o servidor Ben-
jamin Moreira de Souza está incluído na relação dos servidores
com acumulação de cargos, sendo um cargo de Professor apo-
sentado pelo Estado, um cargo de Professor de 1º e 2º graus no
Ministério da Defesa – Comando do Exército – Colégio Militar de
Fortaleza, com carga horária de 40 horas semanais, e mais um
cargo de Professor de 1ª Classe no Governo do Estado do Ceará,
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania – Acade-
mia de Polícia Civil, com carga horária de 40 horas semanais, por-
tanto, acumulando 03 (três) cargos.

Compulsando os autos principais, constata-se que houve acer-
to na sentença, de fls. 52 a 54, da lavra do MM. Juiz Federal Substitu-
to José Vidal Silva Neto, da 10ª Vara-CE, que, – ao averiguar que o
impetrante, está em situação irregular, posto que acumula 03 (três)
cargos ao invés de 02 (dois), como afirmado na inicial, violando,
assim, dispositivo constitucional (art. 37, XVI, da CF/1988) –, dene-
gou a segurança, cassando liminar anteriormente deferida.

Destaco parte da fundamentação da sentença do MM. Juiz a
quo, in verbis:

“(....)
A Constituição Federal não tolera que uma pessoa
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receba proventos e vencimentos da Administração
Pública dos três escalões, de forma cumulada, pro-
vindos de três cargos públicos efetivos. O máximo
que as normas constitucionais permitiram foi a so-
breposição de dois cargos de Professor, se os mes-
mos fossem cumuláveis na atividade, ou seja, ha-
vendo compatibilidade de horários entre si, o que
não parece ser o caso sequer das funções do im-
petrante de quarenta horas (em tese, dedicação
exclusiva), referentes ao Colégio Militar e à Acade-
mia de Polícia Civil do Estado. O desfrute simultâ-
neo de vencimentos e proventos oriundos de três
cargos excede o limite estabelecido no art. 37, XVI,
da Constituição, seja com as alterações da Emen-
da Constitucional nº 20/98, seja antes disso.
(...)”

A jurisprudência é pacífica no sentido de se admitir a cumula-
ção de 02 (dois) cargos, desde que em sintonia com o ínsito no
art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988, reconhecendo, con-
tudo, a impossibilidade da cumulação de 03 (três) cargos, haja
vista ofensa à Carta Magna vigente que apenas permite a cumula-
ção de 02 (dois) cargos em situações específicas, verbis:

“AGCRA 302.522 – RS.
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PROVEN-
TOS E VENCIMENTOS. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE.
ART. 37, XVI E XVII.
I – A acumulação de proventos e vencimentos so-
mente é permitida quando se tratar de cargos, fun-
ções ou empregos acumuláveis na atividade, na for-
ma permitida pela Constituição.
II – Precedente do Plenário: RE 163.204–SP.
III – Agravo não provido.
Rel.: Min. Carlos Velloso, Julgado: 14-05-2002, De-
cisão: Unânime, Publicação: DJU – 21-06-2002 –
Pág.: 395, Órgão Julgador: STF – Segunda Turma.”

“RE 141.376 – RJ  -  RECURSO ESPECIAL.
EMENTA: Recurso extraordinário. Administrativo.
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Funcionalismo Público. Acumulação de cargos. 2.
Acórdão que concedeu mandado de segurança con-
tra ato administrativo que afirmou a inviabilidade de
tríplice acúmulo no serviço público. 3. Alegação de
ofensa ao art. 37, XVI e XVII, da CF/88, e art. 99, §
2º, da CF pretérita. 4. A acumulação de proventos e
vencimentos somente é permitida quando se tratar
de cargos, funções ou empregos acumuláveis na
atividade, na forma permitida pela Constituição. Pre-
cedente do Plenário RE 163.204. Entendimento equi-
vocado no sentido de, na proibição de não acumu-
lar, não se incluem os proventos. RE 141.734-SP. 5.
Recurso conhecido e provido, para cassar a segu-
rança.
Rel.: Min. Néri da Silveira, Julgado: 02-10-2001, De-
cisão: Unânime, Publicação: DJ - 22-02-02, Órgão
Julgador: STF - Segunda Turma”.

“ROMS - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA
Processo: 199400181000 UF: RN
EMENTA: RMS - CUMULAÇÃO DE CARGOS - PRO-
FESSOR - COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
- A incompatibilidade de horários, na acumulação de
cargos de professor, configura-se em hipótese di-
versa da prevista pela Constituição Federal, em seu
art. 37, inc. XVI.
- Recurso desprovido.
Rel.: Min. Cid Flaquer Scartezzini, Julgado: 26-08-
1997, Decisão: Unânime, Publicação: 06-10-1997,
STJ – Quinta Turma”.

“MS 8.323–DF  -  MANDADO DE SEGURANÇA.
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO
DE CARGOS. DOIS VENCIMENTOS COM PRO-
VENTOS ORIUNDOS DE APOSENTAÇÃO. IMPOS-
SIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XVI, DA
CF/88. EC  20/98. ORDEM DENEGADA. PRECE-
DENTES.
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I - Consoante entendimento consolidado do colendo
Supremo Tribunal Federal, bem como desta eg.
Corte, a acumulação de proventos e vencimentos
somente é permitida, quando se tratar de cargos,
funções ou empregos acumuláveis na atividade.
II - In casu, a impetrante ocupa dois cargos. O pri-
meiro de professora municipal. O segundo de Téc-
nica de Assuntos Educacionais da UFRJ, além de
encontrar-se aposentada em terceiro, qual seja, de
Especialista em Educação.
III - Nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Fe-
deral de 1988, com as alterações introduzidas pela
Emenda Constitucional 20/98, não é permitida a trí-
plice acumulação, especialmente de dois vencimen-
tos com proventos, ainda que todos os estipêndios
sejam provenientes de cargos providos mediante
prévia aprovação em concurso público. Preceden-
tes.
IV - Segurança denegada.
Rel.: Min. Gilson Dipp, Julgado: 12-02-2003, Deci-
são: Unânime, Publicação: DJ - 10.03.2003 - Pág.
84, STJ - Terceira Seção”.

“AgRg no RMS 14.937 - PR
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. SERVIDOR. DIREI-
TO DE OPÇÃO.
- O servidor que percebe proventos oriundos de dois
cargos públicos mais vencimentos relativos a um
terceiro cargo, também público, extrapola o limite
previsto no art. 37, XVI, da Constituição Federal, com
as alterações introduzidas pela EC nº 20/98, incor-
rendo em acumulação ilegal de cargos, ainda que
tenha logrado aprovação em concurso público an-
teriormente à vigência da citada emenda.
- Agravo regimental desprovido.
Rel.: Min. Felix Fischer, Julgado: 03-06-2003, Deci-
são: Unânime, Publicação: DJ 23.06.2003 - Pág. 395,
STJ - Quinta Turma.”
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“ROMS - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA
Processo: 199400181000 UF: RN
EMENTA: RMS - CUMULAÇÃO DE CARGOS - PRO-
FESSOR - COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
- A incompatibilidade de horários, na acumulação de
cargos de professor, configura-se em hipótese di-
versa da prevista pela Constituição Federal, em seu
art. 37, inc. XVI.
- Recurso desprovido.
Rel.: Min. CID Flaquer Scartezzini, Julgado: 26/08/
1997, Decisão: Unânime, Publicação: 06/10/1997,
Órgão Julgador: STJ - Quinta Turma”.

O equívoco da decisão proferida liminarmente o foi por enten-
der à época que se tratava de cumulação de dois cargos, e não de
três.

Ante tais considerações, não há falar-se na possibilidade de
cumulação de 03 (três) cargos, restando, assim, ausente o fumus
boni juris em relação ao impetrante.

Razão porque, julgo improcedente a medida cautelar, cassan-
do a liminar substitutiva anteriormente deferida, considerando pre-
judicada a análise do presente agravo regimental.

É o meu voto.
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contribuição. Incorporação ao salário-de-
benefício das horas extras decorrentes de
acordo em reclamação trabalhista. AC
336596-PB ................................................ 172

Cv Responsabilidade civil. Dano moral. Inclu-
são de nome e CPF de avalista no CADIN e
no SINAD dois anos após o ajuizamento da
ação de rescisão contratual e da consigna-
ção em pagamento. Cabimento de indeni-
zação. AC 183691-PB ............................... 74
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Ct e Trbt Revenda de produtos derivados de petró-
leo. Substituição tributária. Comerciantes
varejistas de combustíveis. Legitimidade
ativa para discutir em juízo a restituição/
compensação dos valores recolhidos inde-
vidamente para o FINSOCIAL, o PIS e a
COFINS. Inconstitucionalidade das altera-
ções introduzidas pelas Leis nºs 7.689/88,
7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90 e dos Decre-
tos-leis nºs 2.445 e 2.449/88 declarada pelo
STF. Inexigência de liquidez e certeza. Com-
pensação que, in casu, não pode ser reali-
zada com tributos de espécies diferentes.
Correção monetária. Honorários advocatí-
cios. AC 299066-PE .................................. 107

Prev Revisão de Renda Mensal Inicial. Salário-
de-contribuição. Incorporação ao salário-de-
benefício das horas extras decorrentes de
acordo em reclamação trabalhista. AC
336596-PB ................................................ 172

S

Trbt Seguridade social. Exercentes de mandato
eletivo. Vereador. Segurado obrigatório. Fon-
te de custeio: rendimentos percebidos em
razão do cargo eletivo. Desnecessidade de
lei complementar. AC 354986-SE ............. 249

PrCv e Com Sentença cautelar. Determinação da sus-
pensão dos efeitos do registro de marca co-
mercial. Não cabimento do levantamento de
questões respeitantes ao mérito da ação
principal (nulidade do registro) e nela já
afastadas. Cerne da cautelar. Não enfren-
tamento. Manutenção. Acréscimo do ônus
da sucumbência. AC 314127-PE .............. 126
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Ct, Adm e PrCv Servidor público aposentado. Acumulação
de três cargos de professor. Impossibilida-
de. Afronta à CF. Medida cautelar incidente
em mandado de segurança. Cassação da
liminar. MC 1992-CE ................................. 301

Ct e Trbt Substituição tributária. Revenda de produ-
tos derivados de petróleo. Comerciantes
varejistas de combustíveis. Legitimidade
ativa para discutir em juízo a restituição/
compensação dos valores recolhidos inde-
vidamente para o FINSOCIAL, o PIS e a
COFINS. Inconstitucionalidade das altera-
ções introduzidas pelas Leis nºs 7.689/88,
7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90 e dos Decre-
tos-leis nºs 2.445 e 2.449/88 declarada pelo
STF. Inexigência de liquidez e certeza. Com-
pensação que, in casu, não pode ser reali-
zada com tributos de espécies diferentes.
Correção monetária. Honorários advocatí-
cios. AC 299066-PE .................................. 107

Prev e PrCv Suspensão do benefício de auxílio-doença.
Impossibilidade. Comprovação da incapa-
cidade da autora para as atividades labora-
tivas. Laudo médico pericial. Ausência de
reabilitação profissional. Restabelecimento
do benefício. AC 353999-AL....................... 245

PrCv e Com Suspensão dos efeitos do registro de mar-
ca comercial. Determinação. Sentença cau-
telar. Não cabimento do levantamento de
questões respeitantes ao mérito da ação
principal (nulidade do registro) e nela já
afastadas. Cerne da cautelar. Não enfren-
tamento. Manutenção. Acréscimo do ônus
da sucumbência. AC 314127-PE .............. 126
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T

PrCv, Ct e Trbt Tributos sujeitos a lançamento por homolo-
gação declarados inconstitucionais pelo
STF. Restituição. Prescrição. Embargos de
declaração. Ausência dos requisitos do
CPC, art. 535. Rejeição. PIS. Base de cál-
culo. Semestralidade. Reconhecimento do
direito à compensação tributária. Correção
monetária. Índices aplicáveis. AC 321737-
AL .............................................................. 152

V

Trbt Vereador. Exercentes de mandato eletivo.
Seguridade social. Segurado obrigatório.
Fonte de custeio: rendimentos percebidos
em razão do cargo eletivo. Desnecessida-
de de lei complementar. AC 354986-SE.... 249

PrCv e Adm Viúva de professor de instituição de ensino
superior. Pensionista. Pleito de incorpora-
ção da vantagem instituída pelo Decreto nº
94.664/87, art. 31, § 3º, a, com alteração
do percentual efetivada pela Lei nº 8.213/
91. Exigência do título de doutor ou de livre-
docente. Ausência de direito. AC 345436-
CE ............................................................. 212


