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AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 61.857-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO NU-
NES MAIA FILHO

Agravante: DEBORAH FONSECA MARQUES AIRES
Agravada: FAZENDA NACIONAL
Parte Ré: NATAL CÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Adv./Proc.: DR. FRANCISCO MARIA DE SOUZA (AGRTE.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. OBJEÇÃO DE INEXE-
CUTIVIDADE. SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA
DEVEDORA. DEFERIMENTO PARA EXCLUSÃO
DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RESPON-
SABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. ART. 135
DO CTN. ART. 146, III, ALÍNEA B, DA CF/88. IM-
POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA
GRATUITA. SUFICIÊNCIA DA SIMPLES DECLA-
RAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBEN-
CIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
- A ilegitimidade pode ser suscitada em objeção
de inexecutividade nos casos em que a solução
da controvérsia não depende de dilação proba-
tória (STJ, REsp 680.776-PR, Rel. Min. Luiz Fux,
DJU 21.03.05, p. 289).
- Só é admissível a responsabilidade pessoal dos
sócios cotistas, nos termos do art. 135 do CTN,
quando se demonstrar que operaram com ex-
cesso de poderes ou infração à lei, ao contrato
social ou aos estatutos; precedentes jurispru-
denciais: REsp 424.117-MG, Rel. Min. Franciulli
Netto, DJU 02.05.05, p. 262; AgRg. no AG 591.530-
RS, Rel. Min. José Delgado, DJU 18.04.05, p. 217.
- A solidariedade nas relações jurídicas de natu-
reza tributária, por se tratar de elemento da obri-
gação, somente pode ser instituída mediante lei
complementar (art. 146, III, da CF/88), e desde que
o responsável esteja vinculado ao fato gerador
do tributo (art. 128 do CTN).
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- Ainda que não seja extinta a execução, são ca-
bíveis honorários de sucumbência em razão de
ter sido acolhida a ilegitimidade passiva na obje-
ção de inexecutividade, uma vez que a parte
excipiente foi impelida a contratar advogado
para demonstrar sua ilegitimidade (STJ, REsp
705.046-RS, Rel. Min. José Delgado, DJU 04.04.05,
p. 225).
- A simples declaração de hipossuficiência eco-
nômica (mesmo quando realizada no bojo da
peça recursal) é suficiente para concessão de
Justiça Gratuita (STJ, REsp 721.046-RS, Rel. Min.
José Delgado, DJU 04.04.05, p. 225).
- Agravo de instrumento provido, acolhendo-se
a objeção de inexecutividade e afastando-se do
pólo passivo da execução fiscal a ora agravante,
fixando-se em favor da recorrente honorários
arbitrados em R$ 1.000,00, deferindo-se o pedi-
do de justiça gratuita (sem efeito retroativo), res-
tando prejudicado o agravo regimental.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGTR 61.857-
RN, em que são partes as acima mencionadas, acordam os De-
sembargadores Federais da Segunda Turma do TRF da 5a Re-
gião, por maioria, dar provimento ao presente AGTR, restando pre-
judicado o agravo regimental, nos termos do relatório, voto e notas
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte do
presente julgado.

Recife, 16 de maio de 2006 (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 de instrumento interposto pelo particu-
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lar contra decisão prolatada nos autos da Execução Fiscal
2003.84.00.006346-3 (fl. 34), pelo eminente Juiz Federal da 6a Vara
da SJ/RN, que indeferiu a objeção de inexecutividade, mantendo
no pólo passivo da referida ação executiva Deborah Fonseca Mar-
ques Aires, indicada como co-responsável pela dívida exeqüenda
por ter sido sócia da empresa executada (fl. 34).

2. Entendeu o douto Magistrado que, embora Deborah Fonse-
ca Marques Aires tenha ingressado na sociedade após a apuração
do débito, a responsabilização dos sócios pela dívida tributária é
atribuída tanto aos que já integravam a sociedade à época do fato
gerador, quanto aos que ingressaram após a constituição da dívi-
da (fl. 34).

3. Aduz a agravante (fls. 2/5) que (a) o STJ tem admitido a
objeção de inexecutividade quando a cobrança é indevida ou o títu-
lo é viciado, sendo cabível tal via processual  não só nas questões
de ordem pública, mas, também, nas de ordem privada, a exem-
plo dos fatos modificativos/extintivos do direito do exeqüente, des-
de que não haja necessidade de dilação probatória; (b) a recorren-
te não é parte legítima na execução porque participou da socieda-
de no período de 28.05.97 a 02.07.99 e os débitos cobrados são
relativos ao ano de 1996 (fl. 3); (c) a recorrente, ao transferir suas
cotas para os novos sócios, teve quitação plena e geral das obriga-
ções relativas à sociedade por meio do Aditivo Contratual 4 (fl. 3);
(d) houve a consumação do lapso prescricional, pois apenas hou-
ve citação válida da agravante em março/2005 e a dívida é referen-
de a 1996/1998, e o simples despacho determinando a citação
não tem efeito interruptivo; por fim, requer que a decisão recorrida
seja reformada, acolhendo-se a objeção de inexecutividade, con-
denando-se a agravada em custas e honorários  e, ainda, que seja
concedido à recorrente o benefício da justiça gratuita (fl. 5).

4. Às fls. 72/76 foi deferida tutela antecipada recursal, rece-
bendo a objeção de inexecutividade e afastando a agravante do
pólo passivo da execução fiscal.

5. Às fls. 79/80, o Juízo a quo informou que a excipiente não
anexou aos presentes autos o Aditivo Contratual 3, que a designou
como administradora da empresa no período de 28.05.97 a
02.07.99, e que na ficha cadastral da JUCERN a recorrente consta
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como administradora da empresa naquele período, razão pela qual
anexou os referidos documentos (fls. 81/85) às informações que
prestou.

6. Ao apresentar contra-razões (fls. 86/97), a agravada, em
síntese, defende (a) que a objeção de inexecutividade não pode
ser entendida como substituta de embargos; (b) a legitimidade da
agravante, que, ao ingressar no quadro societário da Empresa,
passou a ser responsável pelo passivo tributário desta (fl. 88); (c)
a possibilidade de promoção de execução fiscal contra pessoa
cujo nome não consta na inscrição em dívida, nem na CDA (fl. 91);
(d) o não cabimento da exceção de pré-executividade, por se tra-
tar de matéria que exige dilação probatória (fl. 92); por fim, requer
que o recurso seja improvido (fl. 97).

7. Às fls. 99/111, foi interposto agravo regimental contra a tute-
la antecipada recursal concedida.

8. É o que havia de relevante para relatar.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO NU-
NES MAIA FILHO (Relator):

1. Versa o presente recurso sobre a não exclusão de sócio da
empresa executada do pólo passivo da execução fiscal, em razão
de indeferimento de objeção de inexecutividade.

2. No que diz respeito à alegação de que a questão relativa à
ilegitimidade não pode ser suscitada em objeção de inexecutivida-
de, tem-se que apenas não será possível tal apreciação nos ca-
sos em que a solução da controvérsia depender de dilação proba-
tória, neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL (LEI 6.830/80, ART. 16, PARÁG. 3°). EXCE-
ÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE
PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPACHO CI-
TATÓRIO. ART. 8°, PARÁG. 2°, DA LEI 6.830/80. ART.
174 DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
1. (...).
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2. A exceção de pré-executividade é servil à suscita-
ção de questões que devam ser conhecidas de ofí-
cio pelo Juiz, como as atinentes à liquidez do título
executivo, os pressupostos processuais e as con-
dições da ação executiva.
3. O espectro das matérias suscitáveis através da
exceção tem sido ampliado por força da exegese
jurisprudencial mais recente, admitindo-se a argüi-
ção de prescrição e de ilegitimidade passiva do exe-
cutado, desde que não demande dilação probatória
(exceção secundum eventus probationis).
4. Consectariamente, a veiculação da prescrição em
exceção de pré-executividade é admissível. Prece-
dentes (REsp 388.000-RS, Rel. Min. José Delgado,
DJU 18.03.02; REsp 537.617-PR, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJU 08.03.04).
5. Recurso especial improvido”. (STJ, REsp 680.776-
PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 21.03.05, p. 289).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECU-
TIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ART. 135, INCISO III, DO CTN. SUCESSÃO. ART.
133 DO CTN. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAU-

SAM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A suscitação da exceção de pré-executividade dis-
pensa penhora, posto que limitada às questões re-
lativas aos pressupostos processuais, condições da
ação, vícios do título executivo e prescrição mani-
festa.
2. Versando a controvérsia acerca da responsabili-
dade tributária de sócio em razão de sucessão tri-
butária, e havendo indícios de dissolução irregular
da sociedade, a solução demanda produção proba-
tória.
3. A despeito de se reconhecer a utilidade da exce-
ção de pré-executividade, inclusive no que concer-
ne ao interesse público quanto à economia proces-
sual, referida exceção deverá ser aplicada cum gra-
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nu sallis, vale dizer, desde que a questão não re-
queira a dilação probatória.
4. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg. no
REsp 670.809-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 28.11.
2005, p. 201).

3. Quanto à responsabilização do sócio, tem-se que a respon-
sabilidade tributária dos sócios da empresa devedora restringe-se
às hipóteses expressamente previstas no art. 135 do CTN, que
dispõe:

“Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de po-
deres ou infração de lei, contrato social ou estatu-
tos:
(...);
III - os diretores, gerentes ou representantes de pes-
soas jurídicas de direito privado.”

4. Deste modo, somente quando o sócio com poderes de ge-
rência praticar atos com excesso de poder ou com infração à lei,
ao contrato social ou aos estatutos da pessoa jurídica é que pode-
rá ser responsabilizado pelas dívidas tributárias contraídas em
nome da sociedade.

5. Não basta, portanto, o mero inadimplemento para se confi-
gurar a responsabilidade tributária dos sócios-gerentes, inclusive
porque a infração à lei especificada no art. 135, III, do CTN refere-
se à legislação que regula a constituição, funcionamento e extin-
ção da pessoa jurídica de direito privado, e não à legislação tributá-
ria ou processual.

6. Além disso, a possibilidade do simples não pagamento do
tributo pela pessoa jurídica gerar a responsabilidade do sócio-ge-
rente significaria reconhecer a responsabilidade objetiva do mes-
mo, o que não é admissível no sistema tributário nacional, sob
pena de os sócios serem sempre responsabilizados pelas dívidas
da sociedade, o que colocaria em xeque a autonomia e individuali-
dade da pessoa jurídica.

7. O STJ vem reiteradamente decidindo nesse sentido:
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“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBI-
LIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RE-
CORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊN-
CIA DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONA-
MENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA SOCIEDADE. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência da Primeira Seção firmou-se no
sentido de que não se admite a responsabilidade
objetiva, mas subjetiva do sócio, não constituin-
do infração à lei o não-recolhimento de tributo,
sendo necessária a prova de que agiu o mesmo do-
losamente, com fraude ou excesso de poderes, ex-
cepcionando-se a hipótese de dissolução irregular
da sociedade comercial. (...)”. (AgRg no AG 543.821-
RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 28.06.04, p. 195).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. ARTIGO 135 DO CTN. SÓCIO-GEREN-
TE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Esta Corte tem como pacífico o entendimento de
que somente será possível o redirecionamento da
execução à pessoa do sócio-gerente, prevista no
artigo 135 do CTN, nos casos em que houver pro-
vas de que este agiu com excesso de mandato, in-
fringência à lei, ao contrato social ou aos estatutos.
Isso porque se trata de responsabilidade sub-
jetiva, não sendo motivo bastante o simples
inadimplemento das obrigações tributárias pela
empresa executada.
2. Agravo improvido”. (AgRg no AG 591.583-MG, Rel.
Min. Denise Arruda, DJU 14.03.05, p. 205).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXE-
CUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓ-
CIO-GERENTE. ART. 135 DO CTN. PRECEDEN-
TES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Há de ser mantido o entendimento segundo o qual
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não é cabível o redirecionamento da execução quan-
do não houver comprovação de que o sócio-geren-
te agiu com excesso de mandato ou infringência à
lei, ao contrato social ou ao estatuto, não sendo o
simples não recolhimento do tributo suficiente
para caracterizar infração à lei. (...)”. (AgRg no
AG 591.530-RS, Rel. Min. José Delgado, DJU 18.04.
2005, p. 217).

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA-
VO DE INSTRUMENTO. SÓCIO-GERENTE. RES-
PONSABILIDADE PESSOAL PELO NÃO PAGAMEN-
TO DO FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRA-
ÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
I - O não recolhimento do tributo, por si só, não
constitui infração à lei, suficiente a ensejar a res-
ponsabilidade pessoal do sócio, devendo-se com-
provar a prática de atos fraudulentos ou com exces-
so de poderes. Precedentes: AGRAGA nº 506.449/
SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 16/03/
2004; AGREsp nº 294.350/RS, Rel. Min Eliana Cal-
mon, DJ de 13/08/2001; AGREsp nº 276.779/SP, Rel.
Min. José Delgado, DJ de 02/04/2001 e REsp nº
121.021/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 11/09/
2000.
II - Agravo regimental improvido”. (AgRg no AG
584.952-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU 14.03.
2005, p. 204).

8. Com efeito, caberia à Fazenda Pública, ao requerer o redi-
recionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica de-
vedora, demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses em que é
possível a sua responsabilização. Tal prova jamais poderia ser
exigida do executado, tendo em vista que o art. 333 do CPC, apli-
cado subsidiariamente ao processo executivo fiscal, determina que
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito.

9. E, no presente caso, essa distribuição do ônus da prova
torna-se ainda mais necessária, na medida em que o executado, a
fim de demonstrar a inexistência de abuso de poder, de infração à
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lei, ao contrato ou estatuto social da pessoa jurídica, teria que pro-
duzir prova negativa, o que é inadmissível no ordenamento jurídico
pátrio.

10. E não se diga que a Fazenda Nacional, por ser parte em
um grande número de execuções fiscais, encontra-se em posição
dificultosa para produzir tais provas. Ora, o volume de trabalhos
do órgão público é (ou deve ser) proporcional à estrutura humana
e material que pode suportar, não podendo tal argumento se voltar
contra a parte contrária (executada) para prejudicá-la, quando a
própria lei incumbe àquela o ônus de provar o alegado.

11. O STF já teve a oportunidade de posicionar-se no sentido
de que cabe à exeqüente demonstrar a dissolução irregular da so-
ciedade devedora ou a existência da infração à lei, ao Estatuto ou
Contrato Social pelo sócio:

“(...). O sócio não responde, em se tratando de so-
ciedade por quotas de responsabilidade limitada,
pelas obrigações fiscais da sociedade, quando não
se lhe impute conduta dolosa ou culposa, com vio-
lação da lei ou do contrato. Hipótese em que não há
prova reconhecida nas decisões das instâncias or-
dinárias de a sociedade haver sido criada objetivan-
do causar prejuízo à Fazenda, nem tampouco res-
tou demonstrado que as obrigações tributárias
resultaram de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou
dos estatutos, por qualquer dos sócios. (...)”. (RE
108.728-SP, Rel. Min. Néri da Silveira, DJU 14.11.91,
p. 16.358).

12. No que diz respeito ao cabimento de honorários de su-
cumbência em razão do acolhimento da objeção de inexecutivida-
de, entendo que tal verba é devida, na esteira do seguinte prece-
dente do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RE-
CURSO ESPECIAL. FGTS. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. PRECE-
DENTES DA CORTE.
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1. A questão posta nos autos resume-se ao cabi-
mento de honorários advocatícios em exceção de
pré-executividade. O acórdão atacado excluiu a CEF
da condenação à verba honorária por entender que
como não houve redirecionamento, tampouco res-
ponsabilização do recorrente, a exceção sequer
deveria ter sido acolhida pelo Juízo de Primeiro Grau.
Ademais, ressaltou que os honorários advocatícios
só serão devidos quando o acolhimento da exceção
de pré-executividade gerar a extinção da execução,
hipótese esta inocorrente nos autos.
2. Discordo do entendimento do colendo Tribunal a
quo. Primeiro, porque a inclusão do nome do parti-
cular no rol dos co-obrigados, mesmo por equívoco
da exeqüente, gerou naquele a necessidade de con-
tratar advogado com o desiderato de demonstrar sua
ilegitimidade passiva. Segundo, porque, no caso dos
autos, o acolhimento da exceção de pré-executivi-
dade gerou a extinção do feito executório, embora
tão-somente para a pessoa do excipiente. Não vis-
lumbro qualquer empecilho à condenação da venci-
da nos ônus da sucumbência. Não seria razoável
tolher a parte vencedora do recebimento da verba
honorária, fazendo-a retirar do próprio patrimônio os
recursos para a remuneração do procurador que fora
obrigada a contratar.
3. A jurisprudência desta Corte vem consolidando-
se no sentido de admitir a condenação em honorá-
rios advocatícios nos incidentes de pré-executivida-
de tão-somente quando o acolhimento da exceção
gerar a extinção da demanda executória. Preceden-
tes do Tribunal.
4. Recurso Especial provido para condenar a CEF
em honorários advocatícios tal como fixados na de-
cisão de Primeiro Grau”. (REsp 705.046-RS, Rel.
Min. José Delgado, DJU 04.04.05, p. 225).

13. Quanto ao requerimento de justiça gratuita, entendo ser
suficiente a declaração de hipossuficiência econômica (mesmo
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quando realizada no bojo da peça recursal), em razão do que, sigo
a orientação do precedente a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARA-
ÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUFICIÊNCIA. RE-
CURSO PROVIDO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, a sim-
ples afirmação da necessidade da Justiça Gratuita,
nos termo do art. 4° da Lei 1.060/50, é suficiente
para o deferimento do benefício da assistência judi-
ciária gratuita.
2. Recurso provido para conceder aos recorrentes,
nos autos da execução, os benefícios da assistên-
cia judiciária gratuita”. (REsp 721.046-RS, Rel. Min.
José Delgado, DJU 04.04.05, p. 225).

14. Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instru-
mento, para acolher a objeção de inexecutividade, afastando-se
do pólo passivo da execução fiscal a ora agravante, fixando-se em
favor da recorrente honorários arbitrados em R$ 1.000,00, deferin-
do-se o pedido de justiça gratuita (sem efeito retroativo), restando
prejudicado o agravo regimental.

15. É como voto, eminentes Pares.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 63.030-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Agravante: EURO METAIS COMÉRCIO LTDA.
Agravada: FAZENDA NACIONAL
Advs./Procs.: DRS. GLAUBER FARIAS DE LIMA E OUTRO (AGRTE.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE FISCALIZA-
ÇÃO. IN/SRN 228/02. RETENÇÃO DE MERCA-
DORIAS IMPORTADAS. INDÍCIOS DE INTER-
POSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. EXI-
GÊNCIA DE GARANTIA. LEGALIDADE. PRELI-
MINARES REJEITADAS, EM VIRTUDE DE NÃO
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ACARRETAREM A INADMISSIBILIDADE DO RE-
CURSO.
- Preliminar de intempestividade do recurso re-
cusada, pois a decisão que indeferiu o pedido
liminar foi proferida em 27/05/05, mas, confor-
me Certidão de fl. 19, a ora agravante foi intima-
da da mesma no dia 13/06/05, cujo mandado so-
mente foi juntado aos autos em 22/06/05. O pra-
zo recursal conta-se, nesse caso, da juntada aos
autos do mandado de intimação, isto é, 22/06/05,
e o dies ad quem para interposição do presente
recurso foi 02/07/05, um sábado. Assim, como o
presente agravo foi interposto em 04/07/05, não
há que se falar em intempestividade.
- Preliminar de não atendimento ao art. 526, pa-
rágrafo único, do CPC, rejeitada, pois, embora a
não juntada, nos autos de origem, no prazo de 3
dias, da cópia da petição do agravo de instru-
mento e do comprovante de sua interposição,
assim como a relação dos documentos que ins-
truíram o recurso, possa acarretar o não conhe-
cimento do agravo, tal descumprimento deve ser
devidamente comprovado pela agravada, o que
não se constatou nos presentes autos. A simples
alegação da ora agravada, em sede de contra-
razões, de que tal fato se comprova “pela análi-
se da seqüência de fls. 02/45”, não enseja a
inadmissibilidade deste recurso.
- O art. 68 da MP 2.158-35/2001 legitima a autori-
dade fazendária, quando houver indícios de in-
fração punível com a pena de perdimento, a ins-
taurar procedimento especial de fiscalização.
Assim é que aquele art. 68 autoriza, também, a
retenção de mercadorias pelas autoridades al-
fandegárias como medida de cautela destinada
à apuração de atos ilícitos consistentes na
interposição fraudulenta de terceiros.
- A Instrução Normativa/SRN nº 228/2002, edita-
da com fundamento no art. 68, parágrafo único,
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da MP 2.158-35/01, dispõe sobre o procedimento
especial de verificação da origem dos recursos
aplicados em operações de comércio exterior e
combate à interposição fraudulenta de pessoas.
- In casu, existem, efetivamente, indícios de frau-
de nos valores lançados pela agravante nas De-
clarações de Importação das mercadorias obje-
to do pedido de liberação, tendo em vista o teor
das informações prestadas pela impetrada, ora
agravada, corroborada por documentos que ins-
truem o procedimento especial, onde as merca-
dorias importadas tiveram valor declarado in-
compatível com os produtos nacionais, simila-
res, disponíveis no mercado local, para venda a
varejo (doc. de fl. 56).
- É certo que aquela medida provisória, também
no art. 68, prevê a possibilidade de liberação dos
produtos antes da conclusão do procedimento
especial de fiscalização, mediante a adoção das
necessárias medidas de cautela fiscal. Assim é
que a Receita Federal, através da IN 228/02,
condiciona o desembaraço e a entrega das mer-
cadorias na importação à prestação de garantia,
até a conclusão do procedimento especial.
- Preliminares rejeitadas.
- Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados e discutidos os presentes autos, em que
são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma do Tribu-
nal Regional da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar as prelimina-
res argüidas e, no mérito, negar provimento ao agravo de instru-
mento, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas cons-
tantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

Recife, 20 de abril de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

Euro Metais Comércio Ltda. interpõe agravo de instrumento da
decisão do eminente Juiz da 1a Vara Federal da SJ do Ceará que,
nos autos do Mandado de Segurança 2005.81.00.006335-0, inde-
feriu a liminar relativa ao pedido para liberação imediata de merca-
dorias importadas, ressalvando o direito de liberação mediante a
prestação de garantia na forma exigida pela alfândega.

O MM. Juiz do 1° Grau de Jurisdição observou não ter a reten-
ção das mercadorias a finalidade de meio coercitivo para o reco-
lhimento de tributos, mas, sim, o de permitir a fiscalização por par-
te das autoridades alfandegárias sobre possível irregularidade nos
dados constantes da Declaração de Importação das referidas
mercadorias.

O referido julgador assim se reportou sobre tal fato:

“(...), considerando o teor das informações da im-

petrada, corroborada por documentos, observo que

existem, efetivamente, indícios de fraude nos valo-

res lançados nas Declarações de Importação, ten-

do em vista as diferenças entre o preço declarado e

os valores usualmente praticados em importações

de mercadorias idênticas ou similares, na forma

destacada pelo fisco. Ora, em sendo apurada, no

final do procedimento especial de controle aduanei-

ro, a existência de fraude, encontra-se o fisco auto-

rizado a decretar a pena de perdimento, conforme o

regramento contido no art. 105, VI, do Decreto-Lei

n° 37/66 c/c o art. 618, VI, do Decreto n° 4.543/2002.

Assim, diante dos indícios de fraude, mostra-se te-

merária a liberação das mercadorias sem que a

importadora preste a garantia exigida pela alfânde-

ga”. (Fl. 17).

Alega a agravante que importou da Itália uma série de peças
hidráulicas necessárias para montagem de duchas para banhei-
ros, tendo sido tais mercadorias desembarcadas em 06/01/05, no
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Porto do Pecém, Ceará, através de operação de importação feita
pela empresa Betra Trading S/A. Argumenta que informou à Recei-
ta Federal, em 24/03/05, através de Declaração de Importação - DI,
o recolhimento dos tributos devidos, porém, mediante exigências
ilegais e abusivas, e sem observância do devido processo legal, a
ora agravada suspendeu o despacho aduaneiro para apurar, atra-
vés de Procedimento Especial de Fiscalização, na forma prevista
na Instrução Normativa/SRF 228/2002, a existência de crime de
interposição fraudulenta (Lei 9.613/98), o que vem acarretando pre-
juízos na atividade da recorrente. Afirma que as exigências da Al-
fândega importam em violência aos princípios da legalidade, livre
iniciativa e razoabilidade, bem como ao direito de propriedade. Ale-
ga que o depósito exigido na IN/SRF 228/02, como forma de ga-
rantia para liberação das mercadorias, tem caráter de confisco.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que se libe-
rem as mercadorias retidas e, ao final, a reforma definitiva da deci-
são agravada.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo, conforme
fls. 128/131.

Contra-razões, às fls. 134/137, requerendo o improvimento
deste recurso, e alegando, em preliminar, a inadmissibilidade do
presente agravo de instrumento, por violação das regras contidas
nos artigos 522 e 526 do CPC.

A agravante peticionou nos autos, às fls. 220/224, requerendo
a reconsideração do despacho que indeferiu o efeito suspensivo
ativo.

É o relatório.

VOTO

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

Inicialmente, deixo de apreciar o pedido de reconsideração for-
mulado pela ora agravante, passando ao julgamento definitivo deste
recurso.

Quanto ao indeferimento liminar do presente agravo de instru-
mento, por violação das regras contidas nos artigos 522 e 526 do
CPC, entendo que tal pleito, da Fazenda Nacional, não prospera.
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A decisão que indeferiu o pedido liminar foi proferida em 27/05/
05, mas, conforme Certidão de fl. 19, a ora agravante foi intimada
da mesma no dia 13/06/05, cujo mandado somente foi juntado aos
autos em 22/06/05. O prazo recursal conta-se, nesse caso, da
juntada aos autos do mandado de intimação, isto é, 22/06/05, e o
dies ad quem para interposição do presente recurso foi 02/07/05,
um sábado. Assim, como o presente agravo foi interposto em 04/
07/05, não há que se falar em intempestividade.

Realmente, de acordo com a nova redação atribuída ao art.
526 do CPC, que inseriu o parágrafo único nesse dispositivo legal,
a não juntada, nos autos de origem, no prazo de 3 dias, da cópia
da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua
interposição, assim como a relação dos documentos que instruí-
ram o recurso, acarreta o não conhecimento do agravo de instru-
mento. Mas, tal descumprimento, deve ser devidamente compro-
vado pelo agravado, o que não se constatou nos presentes autos.
A simples alegação da ora agravada, em sede de contra-razões,
de que tal fato se comprova “pela análise da seqüência de fls. 02/
45”, não enseja, portanto, a inadmissibilidade deste recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos seguintes ter-
mos:

“A Declaração de Importação e o pagamento dos tribu-
tos devidos não são a única condição para a liberação
das mercadorias.
Regra geral, este procedimento é suficiente para a li-
beração das mercadorias importadas, e mesmo que
constatada a diferença de tributos, este fato não é sufi-
ciente à retenção das mercadorias, podendo o paga-
mento da diferença ser efetuado posteriormente.
Contudo, situação diferente é a suspeita de fraude, ou
de outra irregularidade no ato de importação, pois tal
fato pode constituir crime e ser passível da penalidade
cabível.
As exigências para a descrição minuciosa da merca-
doria, assim como das partes envolvidas na operação
de importação, objetivam propiciar uma maior vigilân-
cia das autoridades competentes sobre as empresas
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e mercadorias envolvidas no procedimento da impor-
tação.
Consta dos documentos constantes das informações
prestadas pela autoridade coatora o seguinte relato (fl.
55):

‘A empresa registrou declaração de importação (DI
nº 05/0302288-2, em 24/03/2005) para nacionaliza-
ção de mercadoria importada pela empresa BETRA
TRADING S/A, CNPJ 00.722.985/0001-69, que foi
fiscalizada pela Alfândega da Receita Federal no
Aeroporto Internacional de Brasília, tendo sido cons-
tatada a interposição fraudulenta de terceiro,
tendo em vista a não comprovação da origem dos
recursos utilizados em sua operações de importa-
ção.
Como aquela empresa ficou impossibilitada de ope-
rar no comércio exterior, endossou o conhecimento
de transporte marítimo (BL) para esta empresa,
Euro Metais Comércio Ltda., CNPJ 05.025.539/
0001-19, na tentativa de nacionalizar as mercado-
rias estrangeiras embarcadas em seu nome’. (Gri-
fei)

Como se pode observar, as razões do Fisco para re-
tenção das mercadorias possuem subsistência, ade-
mais não foi ultrapassado o prazo para a conclusão
dos trabalhos de fiscalização.
Entre os julgados que dispõem sobre a matéria, sele-
ciono o seguinte:

‘DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE
BENS. PENA DE PERDIMENTO. INVESTIGAÇÃO
SOBRE A SITUAÇÃO FISCAL DA EMPRESA IM-
PORTADORA. INDÍCIOS DE INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
- A ocultação do real vendedor, comprador ou de res-
ponsável pela operação de importação ou exporta-
ção mediante interposição fraudulenta de terceiros
é considerada dano ao erário para fins de aplicação
de pena de perdimento, nos termos do art. 23 do
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Decreto-Lei 1.455/76, com a redação dada pela Lei
nº 10.637/2002.
- Havendo indícios de infração punível com a pena
de perdimento, é legítima a retenção das mercado-
rias importadas enquanto a autoridade fiscal proce-
de à respectiva investigação conforme previsto no
art. 68 da MP 2.158/01.
- Agravo de instrumento desprovido. Agravo regimen-
tal prejudicado’.”
(TRF-4a Região, AGTR 130123/SC, Rel. João Sur-
reaux Chagas, DJU 01.10.2003, p. 468).

Não há ilegalidade ou abuso de poder na atuação fiscal que
busca averiguar a lisura do processo de importação, a fim de im-
pedir a entrada de produtos ilegais ou a existência de fraude ou
conluio contra a Fazenda.

O art. 68 da MP 2.158-35/2001 legitima a autoridade fazendá-
ria, quando houver indícios de infração punível com a pena de per-
dimento, a instaurar procedimento especial de fiscalização. Assim
é que aquele art. 68 autoriza, também, a retenção de mercadorias
pelas autoridades alfandegárias como medida de cautela destina-
da à apuração de atos ilícitos consistentes na interposição fraudu-
lenta de terceiros.

Também o Decreto-Lei 1.455/76, no art. 23, V, autoriza à auto-
ridade fazendária, havendo suspeita de dano ao erário, proceder à
retenção dos bens importados para investigação de sua real ori-
gem e destino.

A Instrução Normativa/SRN nº 228/2002, editada com funda-
mento no art. 68, parágrafo único, da MP 2.158-35/01 dispõe sobre
o procedimento especial de verificação da origem dos recursos
aplicados em operações de comércio exterior e combate à inter-
posição fraudulenta de pessoas.

In casu, observo, como o douto Juízo a quo, que existem, efe-
tivamente, indícios de fraude nos valores lançados pela agravante
nas Declarações de Importação das mercadorias objeto do pedi-
do de liberação, tendo em vista o teor das informações prestadas
pela impetrada, ora agravada, corroborada por documentos que
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instruem o procedimento especial, onde as mercadorias importa-
das tiveram valor declarado incompatível com os produtos nacio-
nais, similares, disponíveis no mercado local, para venda a varejo
(doc. de fl. 56).

Portanto, a retenção das mercadorias importadas não se con-
figura como meio coercitivo para o recolhimento dos tributos, como
quer fazer crer a ora recorrente.

É certo que aquela medida provisória, também no art. 68, pre-
vê a possibilidade de liberação dos produtos antes da conclusão
do procedimento especial de fiscalização, mediante a adoção das
necessárias medidas de cautela fiscal. Assim é que a Receita
Federal, através da IN 228/02, condiciona o desembaraço e a en-
trega das mercadorias na importação à prestação de garantia, até
a conclusão do procedimento especial.

Na verdade, tal condição em nada prejudicará a agravante se,
ao final, for vencedora na demanda, pois o valor da garantia lhe
será restituído. Prejuízo, sim, terá o Erário liberando as mercado-
rias, pois não terá como resguardar o interesse público no caso de
vir a ser comprovada a prática de ato ilícito, caracterizado como
dano ao erário.

Assim, acertadamente concluiu o magistrado de 1º grau ao
indeferir o pedido para liberação das mercadorias, ressalvando o
direito dessa liberação mediante a prestação de garantia na forma
exigida pela alfândega.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instru-
mento.

É como voto.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 63.794-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO SÍLVIO OU-
REM CAMPOS (CONVOCADO)

Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Agravado: MUNICÍPIO DE JOAQUIM GOMES - AL
Repte.: PROCURADORIA DO INSS
Adv./Proc.: DR. JOSE MADSON AMORIM DE OLIVEIRA  (AGRDO.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁ-
RIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ-
PIOS. POSSIBILIDADE DE A UNIÃO E SUAS
AUTARQUIAS RETEREM SEUS CRÉDITOS
QUANDO DO REPASSE DO FPM. ART. 160, PA-
RÁGRAFO ÚNICO, I, DA CARTA MAGNA.
ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O INSS.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGIS-
LATIVA PARA QUE O GESTOR MUNICIPAL RE-
NUNCIE A CRÉDITOS E CONFESSE DÉBITOS DE
DITA MUNICIPALIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE FEDERAL.
- Vislumbra-se plena plausibilidade jurídica nas
alegações expendidas pela parte agravante, ten-
do em vista a possibilidade de a União Federal e
suas autarquias reterem seus créditos quando
do repasse do Fundo de Participação dos Muni-
cípios a estes últimos, diante do permissivo do
art. 160, parágrafo único, inciso I, da Constitui-
ção Federal de 1988, bem como com alicerce nos
termos dos acordos de parcelamento de débi-
tos firmados entre o Município e o INSS.
- É despiciendo exigir-se, com supedâneo na Lei
Orgânica do Município em tela, autorização
legislativa para que seu Prefeito possa renunciar
a direitos e confessar débitos de dita muni-
cipalidade, haja vista o permissivo constitucio-
nal retromencionado, e diante do qual qualquer
norma de inferior hierarquia deve ceder.
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- Esta Corte Regional Federal já considerou legí-
tima a retenção do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) para o pagamento de seus cré-
ditos, desde que seja observado o devido pro-
cesso legal, que assegure a ampla defesa e o
contraditório, constituindo-se legitimamente o
crédito tributário, sob pena de se instaurar o sol-
ve et repete. (AMS nº 78.654/RN, Rel. Des. Fede-
ral Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em 18/
06/2002, publ. DJU de 15/04/2003, pág. 625).
- Agravo de instrumento provido.

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, dar provimento ao agravo de
instrumento, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do pre-
sente julgado.

Recife, 3 de agosto de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO SILVIO OUREM CAM-
POS - Relator Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO SÍLVIO
OUREM CAMPOS (Convocado):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito sus-
pensivo, interposto pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro So-
cial – em face da decisão do Juízo Federal da 7ª Vara-AL, Dr. Fre-
derico Wildson da Silva Dantas, deferindo a antecipação de tutela
requestada pelo autor, ora agravado, para determinar ao INSS que
se abstenha de praticar retenção, bloqueio ou qualquer ato de co-
brança em virtude do TADF – Termo de Amortização de Dívida
Fiscal.

O ilustre Juiz Federal a quo entendeu pela desconstituição do
TADF firmado pela municipalidade, fundando-se na necessidade
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de autorização pela Câmara de Vereadores para tomada de em-
préstimo e operações ou acordos de qualquer natureza, e sua fal-
ta inquina de nulidade o ato questionado.

Nas razões do agravo, o INSS sustenta que o Município busca
anular em Juízo acordo por ele mesmo celebrado. Aduz, também,
que o parcelamento em tela foi firmado em plena legalidade, con-
soante os termos preconizados pelas Leis nºs 8.212/91 e 9.639/
98, bem como o inciso I do parágrafo único do art. 160 da Consti-
tuição Federal (com redação dada pela EC nº 29/2000).

Aduz, ainda, que devem ser fielmente cumpridas as cláusulas
do Termo de Amortização de Dívida Fiscal – TADF, celebradas entre
o INSS e o autor, ora agravado, conforme as normas acima cita-
das, por obediência ao princípio da legalidade.

Contra-razões ao agravo de instrumento ofertados pela parte
ex adversa às fls. 63/70.

Dispensada a revisão (RI, art. 28, VIII).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO SILVIO
OUREM CAMPOS (Relator Convocado):

No caso em apreço, vislumbro plena plausibilidade jurídica nas
alegações expendidas pela parte agravante, tendo em vista a pos-
sibilidade de a União Federal e suas autarquias reterem seus cré-
ditos quando do repasse do Fundo de Participação dos Municí-
pios, diante do permissivo do art. 160, parágrafo único, inciso I, da
Constituição Federal de 1988, bem como com alicerce nos ter-
mos dos acordos de parcelamento de débitos firmados entre o
Município e o INSS.

Demais disso, não procedem as alegações do autor, ora agra-
vado, colhidas de sua peça de contra-razões, segundo a qual seria
imprescindível, com supedâneo na Lei Orgânica do Município em
tela, autorização legislativa para que seu Prefeito pudesse renun-
ciar a direitos e confessar débitos de dita municipalidade, haja vis-
ta o permissivo constitucional retromencionado, e diante do qual
qualquer norma de inferior hierarquia deve ceder.
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Por fim, esta Corte Regional Federal já considerou legítima a
retenção do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o
pagamento de dívidas previdenciárias, desde que seja observado
o devido processo legal, que assegure a ampla defesa e o contra-
ditório, constituindo-se legitimamente o crédito tributário, sob pena
de se instaurar o solve et repete. (AMS nº 78.654/RN, Rel. Des.
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em 18/06/2002, publ.
DJU de 15/04/2003, pág. 625).

No mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL. CELEBRAÇÃO
DE TERMO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FISCAL.
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. DESNECESSIDA-
DE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
- O ajuste firmado entre os municípios inadimplen-
tes e o INSS através de Termo de Amortização de
Dívida Fiscal, com fundamento na Lei nº 9.639/98,
encerra condição bastante vantajosa para aqueles
entes políticos, eis que possibilita o pagamento de
dívidas previdenciárias em um amplíssimo prazo
que pode chegar a 240 meses e um moderado com-
prometimento do Fundo de Participação dos Muni-
cípios.
- Nesse contexto, não é razoável acolher a alega-
ção do Município de que o referido acordo é nulo
porque o Prefeito não tinha competência para assu-
mi-lo sem a aquiescência da Câmara de Vereado-
res. Na hipótese, é pertinente aplicar-se a parêmia
do direito que preceitua que ‘ninguém deve benefi-
ciar-se da própria torpeza’, haja vista que o autor
pretende suspender as retenções decorrentes de
acordo livremente pactuado.
- Além disso, não se pode emprestar ao art. 16 da
Lei Orgânica do Município de Palmeiras dos Índios
a interpretação ampla que pretende o agravado, sob
pena de ofensa ao princípio da separação dos po-
deres, aplicável aos municípios por força da sime-
tria constitucional. A necessidade de autorização do
Legislativo para que o Prefeito pratique atos de na-
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tureza ordinária representa indevida ingerência do
Poder Legislativo na competência do Executivo.
- Agravo de instrumento provido e agravo regimental
prejudicado.”
(TRF 5a Região. Classe: AG - Agravo de Instrumen-
to - 51115. Processo: 200305000234040. UF: AL. Ór-
gão Julgador: Primeira Turma. Data da decisão: 25/
03/2004. Fonte: DJ - Data: 19/05/2004.  Página: 1107.
Nº: 95. Relator(a): Des. Federal Francisco Wildo)

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TERMO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FISCAIS
ASSINADO POR PREFEITO SEM AUTORIZAÇÃO
LEGISLATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Pretende o Município de Japaratinga a declara-
ção de nulidade do Termo de Amortização de Dívida
Fiscal, já que o acordo foi firmado por Prefeito sem
autorização da Câmara de Vereadores.
2. O disposto no artigo 12 da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Japaratinga  tem a finalidade de impedir que
o Prefeito contraia dívidas para o Município, sem a
anuência do Poder Legislativo.
3. Caso em que não se trata de contrair novas dívi-
das, mas de efetuar o pagamento de obrigações que
decorrem de Lei. Agravo de instrumento provido.
Agravo regimental prejudicado.”
(TRF - 5a Região. AGTR 53522/AL. Órgão Julgador:
Terceira Turma. Relator: Des. Federal Geraldo Apo-
liano. Data do Julgamento: 02/06/2005; Fonte: DJ -
Data: 08/08/2005. Página: 692. Nº: 151. Decisão
unânime)

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGI-
MENTAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI-
CÍPIOS – FPM. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.
SUSPENSÃO DA CLÁUSULA 6a DO TADF (TER-
MO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FISCAL). IM-
POSSIBILIDADE POR INEXISTÊNCIA DE NULIDA-
DE. MANUTENÇÃO DO DESPACHO AGRAVADO.
1. Objetiva o agravante regimental que sejam afas-
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tados os efeitos da cláusula 6ª do Termo de Amorti-
zação Fiscal (TADF), que permitiu bloqueios no Fun-
do de Participação do Município de Taquaritinga do
Norte, sob a rubrica de INSS-Empresa, para paga-
mento das obrigações previdenciárias correntes do
agravante.
2. A decisão ora agravada regimentalmente dene-
gou efeito suspensivo requerido, autorizando a re-
tenção das verbas do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM em favor do INSS, por não vis-
lumbrar qualquer nulidade na aludida cláusula.
3. Inexistindo fato novo a autorizar a modificação do
posicionamento anteriormente adotado, mantém-se
a decisão agravada.
4. Agravo regimental improvido.”
(TRF 5a Região. Classe: AGA - Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento - 51664. Processo: 200305
000269417 UF: PE. Órgão Julgador: Segunda Tur-
ma. Data da decisão: 17/02/2004. Fonte DJ - Data:
19/03/2004. Página: 760. Relator(a): Des. Federal
Petrucio Ferreira)

“ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. BLO-
QUEIO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MU-
NICÍPIOS. FPM PARA PAGAMENTO DE DÉBITO
CONFESSADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS. COMPRO-
VAÇÃO DE ACORDO FIRMADO MEDIANTE TER-
MO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FISCAL – TADF,
APRESENTADO PELA AUTARQUIA, NÃO OBSTAN-
TE NEGATIVA DO IMPETRANTE QUANTO A SUA
EXISTÊNCIA. LEGALIDADE DO INSTRUMENTO.
LEI Nº 9.639/98, ALTERADA PELA MP Nº 2.187-13,
DE 27.08.2001. SENTENÇA MANTIDA.
I - O repasse ao INSS a título de parcelamento de
dívida previdenciária, através de bloqueio do Fundo
de Participação dos Municípios, apenas pode ser
realizado, a teor do art. 7º da MP nº 2.187-13, de
27.08.2001, que alterou a Lei nº 9.639/98, mediante
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acordo (termo de opção) firmado pelo próprio Muni-
cípio.
II - A firmação do ‘Termo de Amortização de Dívida
Fiscal – TADF’ presente às fls. 115-123, comprova
a existência de contrato de parcelamento de débito,
firmado pelo representante do Município de Pombos,
datado de 30 de agosto de 2001, através do qual o
mesmo reconhece o montante da dívida previden-
ciária do Município e autoriza a compensação com
os créditos do Fundo de Participação dos Municí-
pios, no percentual de 5,17% (cláusula 1ª), em 240
(duzentos e quarenta) parcelas (cláusula 9ª).
III - O termo firmado, obedecendo aos preceitos da
Lei nº 9.639/98, alterada pela MP nº 2.187-13, de
27.08.2001, reveste-se de legalidade, autorizando as
retenções.
IV - Remessa oficial não provida. Sentença manti-
da.”
(TRF 5a Região. Classe: REO - Remessa Ex Offi-

cio - 83837. Processo: 200283000124287. UF: PE.
Órgão Julgador: Segunda Turma. Data da decisão:
18/11/2003. Fonte DJ - Data: 10/03/2004. Página:
561. Nº: 47. Relator(a): Desembargador Federal
Francisco Cavalcanti)

“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELA-
MENTO. RETENÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. AÇÃO CAU-
TELAR CONTRA O BLOQUEIO DE COTAS.
1. Cabimento de ação cautelar para suspender a
exigibilidade de crédito tributário.
2. Legalidade da retenção de até 9% (nove por cen-
to) do FPM para pagamento de débito previdenciá-
rio parcelado (CF, art. 160, parágrafo único c/c a Lei
nº 9.639/98 e a MP nº 2022-17/2000).
3.Cautelar improcedente.”
(TRF 5ª Região, Terceira Turma, Rel. Des. Federal
Ridalvo Costa, julg. em 22/08/2002, publ. DJU de
20/09/2002, pág. 952).
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“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PARCELA-
MENTO DE DÉBITO. INSS. RETENÇÃO DO FPM.
POSSIBILIDADE.
1. Caráter satisfativo da liminar não configurado.
Preliminar afastada.
2. Para o deferimento liminar da medida cautelar é
necessário que o direito do postulante se mostre ao
menos razoável e a demora da decisão venha a pro-
vocar dano irreparável ou de difícil reparação.
3. A retenção de parcelas do FPM tem fundamento
em pacto celebrado entre o Município e o INSS, nos
termos dos arts. 1º e 5º da Lei nº 9.639/98, median-
te a garantia e possibilidade de bloqueio de parcela
do Fundo de Participação.
4. Agravo provido.”
(TRF 5ª Região, Quarta Turma, Rel. Des. Federal
Luiz Alberto Gurgel de Faria, julg. em 09/04/2001,
publ. DJU de 22/05/2002, pág. 546).

Isso posto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 66.304-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Agravante: MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
Agravada: UNIÃO
Repte.: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO

DOS GUARARAPES - PE

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO. FAL-
TAS PRATICADAS PELO EX-GESTOR. INSCRI-
ÇÃO NO SIAFI/CAUC. NÃO APLICAÇÃO DOS
PERCENTUAIS OBRIGATÓRIOS EM EDUCA-
ÇÃO E SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRI-
MENTO PELO PREFEITO ATUAL. SUSPENSÃO
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DA RESTRIÇÃO DO CADASTRO NESTE PON-
TO. PENDÊNCIA DO RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO
PELA ADMINISTRAÇÃO SUCESSORA. MANU-
TENÇÃO DA RESTRIÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO
DE AUDITORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE VALO-
RES A SEREM RESSARCIDOS. REPRESENTA-
ÇÃO, PELA GESTÃO ATUAL, PERANTE O MI-
NISTÉRIO PÚBLICO. SUFICIÊNCIA. PARCIAL
PROVIMENTO.
- Não parece razoável a manutenção da inscri-
ção do Município agravante no SIAFI/CAUC, no
que se refere às irregularidades praticadas pelo
ex-gestor ao não aplicar os percentuais devidos
em saúde e em educação, impedindo-se o rece-
bimento de transferências voluntárias – com pre-
juízo para toda a municipalidade. O administra-
dor atual não tem como sanar tais faltas em ra-
zão da impossibilidade de se retroceder no tem-
po e fazer com que, no exercício anterior, sejam
observados os limites corretos.
- É de se manter a restrição constante no CAUC
referente à apresentação do Relatório de Gestão
Fiscal, eis que possível a sua elaboração pela
administração atual do Município, devendo nele
constar todas as informações exigidas pela Lei
de Responsabilidade Fiscal – Lei nº 101/2000.
- Inexistindo informações de valores a serem
porventura ressarcidos pelo ex-gestor – já que
não há notícias da realização de auditoria pelo
Tribunal de Contas –, tem-se como suficiente,
no momento, a atitude tomada pela atual gestão
no sentido de representar perante o Ministério
Público para a apuração de eventual ato de
improbidade e aplicação das sanções cabíveis.
- Provimento parcial do agravo de instrumento.
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ACÓRDÃO

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

Recife, 18 de maio de 2006 (data de julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de Jaboatão dos Guararapes/PE contra a decisão proferida pelo
juízo da 3ª Vara Federal em Pernambuco que, nos autos de ação
ordinária, deferiu em parte a liminar requerida, determinando que a
União, ora agravada, apenas se abstivesse de restringir a transfe-
rência de recursos ao agravante destinados à execução de ações
sociais.

Alega a agravante, primeiramente, que a liminar parcialmente
deferida – contra a qual se recorre – não se coaduna com o pleito
formulado na ação ordinária, visto que o almejado era a suspen-
são das restrições constantes no SIAFI, mais especificamente em
seu subsistema CAUC (Cadastro Único de Exigências para Trans-
ferências Voluntárias), a fim de se permitir a celebração de convê-
nios e o recebimento de recursos voluntários da União Federal. O
deferimento parcial, sustenta a recorrente, limitou-se a conceder
algo que a própria lei já assegurava.

Sustenta ainda, na defesa do direito alegado, que as pendên-
cias do Município, ensejadoras da inscrição no CAUC, decorrem
da não aplicação dos percentuais constitucionalmente previstos
para a Educação e Saúde e da pendência do Relatório de Gestão
Fiscal, todos referentes ao Exercício de 2004, logo, de responsa-
bilidade exclusiva do antigo gestor. Ademais, alerta que o exercício
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em questão ainda não foi auditado pelo Tribunal de Contas, não
havendo sequer certeza do erro cometido, de responsabilidade,
destaque-se, do gestor anterior.

Aduz também que acaso constatada alguma irregularidade,
compete ao Ministério Público promover, contra o ex-gestor, a ação
de improbidade administrativa e/ou a ação penal cabível, já haven-
do o atual Prefeito do Município, inclusive, apresentado represen-
tação àquele Órgão com essa finalidade.

Salienta, por fim, que alguns valores referentes às transferên-
cias voluntárias já estão disponibilizados para o Município, que se
encontra impedido de levantá-los em razão da manutenção de sua
inscrição no cadastro anteriormente mencionado.

Decisão concedendo parcialmente o efeito suspensivo às fls.
116/119.

Contra-razões da União às fls. 123/131 na qual se alega, em
suma, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida ante-
cipatória, bem como se ressalta a ausência de provas capazes de
elidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não
havendo motivos para se considerar ilegal e abusiva a inscrição
do Município no SIAFI.

Salienta, a agravada, o dever da Administração Pública de ze-
lar pela legalidade e moralidade na gestão dos recursos públicos,
cabendo a ela, verificada a inadimplência de determinado Municí-
pio, providenciar a sua inscrição no SIAFI. Afirma ainda que a ins-
crição no SIAFI é decorrência necessária da não aprovação das

contas pelo ente concedente (fl. 130) e, assim, não há que se falar
em retirada dos dados negativos naquele sistema. Entende não
ser cabível, portanto, o pedido de antecipação de tutela.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

O cerne da questão em apreço consiste em se verificar a pos-
sibilidade de se suspender a inscrição do Município agravante no
Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI – especifi-
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camente em seu subsistema CAUC (Cadastro Único de Exigên-
cias para Transferências Voluntárias) em razão de algumas irre-
gularidades praticadas pelo gestor anterior.

Ao apreciar liminarmente o recurso, assim me manifestei, in
termis:

“(...) Não se pode negar que as restrições atualmente
impostas ao agravante  atingem, principalmente, seus
munícipes, vez que a impossibilidade de celebrar con-
vênios e de receber transferências voluntárias – ainda
que excepcionadas as verbas destinadas à saúde, à
educação e à assistência social – dificulta, em muito, a
melhora de vida no Município.
Contudo, compulsando-se os autos, verifica-se que o
Município se encontra inscrito no SIAFI/CAUC por qua-
tro razões, quais sejam: 1) irregularidade na prestação
de contas de convênio (código 204); 2) não aplicação
dos percentuais previstos constitucionalmente na saú-
de (código 302); 3) não aplicação dos percentuais pre-
vistos constitucionalmente na educação (código 301);
e 4) pendência do Relatório de Gestão Fiscal (código
400).
No caso em apreço, o agravante pleiteia a suspensão
das restrições constantes do SIAFI com relação aos
códigos 301 (Educação), 302 (Saúde) e 400 (Relatório
de Gestão Fiscal).
Com efeito, no que se refere às pendências relaciona-
das à não aplicação dos valores constitucionalmente
previstos em educação e saúde, pelo gestor anterior,
entende-se que, em não havendo ainda auditoria pelo
Tribunal de Contas em relação ao exercício de 2004,
não existe qualquer providência a ser tomada pelo Pre-
feito atual que não a já realizada, qual seja, representa-
ção formulada contra o ex-prefeito e apresentada ao
Procurador Geral de Justiça para que o mesmo propo-
nha a Ação de Improbidade e/ou Ação Penal cabível.
É de ser deferida, portanto, a antecipação de tutela quan-
to à suspensão das restrições constantes no SIAFI com
relação à não aplicação das verbas em Educação e
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Saúde  (códigos 301 e 302).
No que atine à restrição referente ao Relatório de Ges-
tão Fiscal, apesar de o agravante afirmar que tal relató-
rio diz respeito mais precisamente ao cumprimento das
disposições relativas aos Restos a Pagar, a Lei Com-
plementar 101/2000, em seu art. 55, caput, assim dis-
põe:

‘Art. 55. O relatório conterá:
 I - comparativo com os limites de que trata esta Lei
Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo-a com
inativos e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipação
de receita;
e) despesas de que trata o inciso II do art. 4°;
 II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a
adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
 a) do montante das disponibilidades de caixa em
trinta e um de dezembro;
 b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por aten-
derem a uma das condições do inciso II do art. 41;
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o li-
mite do saldo da disponibilidade de caixa;
4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa
e cujos empenhos foram cancelados
c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alí-
nea b do inciso IV do art. 38.’

Acerca do Relatório de Gestão Fiscal, consoante pre-
visto em seu Manual de Elaboração, disponível na pá-
gina do Tesouro Nacional na internet (www.tesouro.
fazenda.gov.br), tem-se que o mesmo ‘conterá de-

monstrativos com informações relativas à despesa to-

tal com pessoal, dívida consolidada, concessão de
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garantias e contragarantias, bem como operações de

crédito, devendo, no último quadrimestre, ser acresci-

do de demonstrativos referentes ao montante das dis-

ponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro e

das inscrições em Restos a Pagar’.

Percebe-se, assim, que são várias as informações que
devem constar no Relatório de Gestão Fiscal a ser
apresentado, in casu, pelo Chefe do Poder Executivo
municipal.
No caso em tela, o agravante, em cópia de documento
à fl. 64, buscando justificar a inexistência do referido
relatório, assim explicitou:

‘Para que fosse administrativamente concedida a

regularidade respeitante ao RELATÓRIO DE GES-

TÃO FISCAL - RGF (Código 400 do SIAFI/CAUC)

far-se-ia necessário que o Contador e o Chefe do

Poder Executivo declarassem, sob as penas da lei,

o atendimento, no exercício de 2004, dos limites

definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, inclu-

sive quanto aos restos a pagar e disponibilidade de

caixa em 31/12/2004 (conforme modelo de declara-

ção em anexo). É certo que o atual Chefe do Exe-

cutivo não pode fazer declaração que entende fal-

sa, pois de acordo com o Ofício nº 356/2006 - GS,

datado de 11 de janeiro último, oriundo da Secreta-

ria de Finanças do Município (cópia em anexo), “em

31/12/2004 os demonstrativos contábeis não apre-

sentam disponibilidade de caixa suficiente para pa-

gamento dos restos a pagar, impossibilitando a

emissão da referida declaração”.’

Verifica-se, todavia, segundo o preceituado na LC 101/
2000, que o Relatório de Gestão Fiscal independe da
declaração mencionada pelo agravante, devendo tra-
zer as informações exigidas em lei e ser apresentado
até 30 dias após o encerramento do período a que cor-
responder, ainda que pelo gestor subseqüente.
Não há, portanto, como suspender a restrição cons-
tante no CAUC referente ao Relatório de Gestão Fiscal
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(código 400), devendo o Município agravante apresen-
tar o relatório consoante exigido na Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.
Desta feita, ausente a relevante fundamentação para o
deferimento integral da tutela de urgência requerida,
defiro em parte a antecipação de tutela a fim de de-
terminar a suspensão da restrição constante no SIAFI/
CAUC apenas no que se refere à não aplicação das
verbas constitucionais em Educação e Saúde (códi-
gos 301 e 302). Intime-se o agravado a apresentar con-
traminuta, no prazo legal. Publique-se.”

Adoto como razões de decidir, os fundamentos acima cola-
cionados, vez que não foi carreado aos autos qualquer elemento
novo hábil a ensejar a modificação do entendimento adotado limi-
narmente.

Todavia, mister fazer algumas ressalvas a fim de esclarecer
ainda mais a posição anteriormente firmada.

A despeito de as afirmações da agravada levarem a crer que
houve a determinação para a retirada do registro de inadimplência,
destaco que não foi essa a decisão proferida por este Relator, que
apenas entendeu pela suspensão da restrição e, tão-somente no
que se refere a dois dos motivos que ensejaram a inscrição do
Município agravante, quais sejam, não aplicação das verbas em
saúde e em educação nos percentuais constitucionalmente pre-
vistos. Saliento, ainda, que a irregularidade referente à prestação
de contas de convênio não foi objeto do agravo em referência.

Pretende-se deixar claro, portanto, que não se determinou a
exclusão do nome do devedor do cadastro referido, apenas sendo
suspensa tal restrição no que atine às irregularidades praticadas
pela anterior gestão e que, no meu entender, não têm como ser
sanadas pelo prefeito atual, já que não há como se retroceder no
tempo e fazer com que, no exercício anterior, os percentuais cons-
titucionalmente previstos para educação e saúde sejam aplicados
corretamente. Parece-me caber à gestão atual buscar corrigir as
demais faltas que ensejaram a sua inscrição no CAUC e aplicar
de maneira devida os recursos a ela porventura repassados.



47

Outrossim, frise-se que não há notícias, nos autos, de que já
houve a auditoria pelo Tribunal de Contas em relação ao exercício
de 2004, constando tão-somente certidão do próprio Tribunal, fl.
83, datada de 22/09/2005, na qual se afirma que tal exercício ainda
não havia sido auditado. Por sua vez, a União, ora agravada, nas
suas contra-razões não contestou tal fato nem trouxe nova infor-
mação a respeito.

Por conseqüência, diante da não realização da auditoria, não
há como se verificar a existência de indícios de apropriação de
valores pelo gestor anterior – o que demandaria do Prefeito atual a
adoção das medidas aptas a obter o ressarcimento do Município,
tal como, o ajuizamento da ação competente, conforme preceitua
a Instrução Normativa nº 02/93 da Secretaria do Tesouro Nacional.
In casu, não havendo ainda informações de valores a serem res-
sarcidos, parece-me, no momento, suficiente a atitude tomada pela
atual gestão no sentido de representar perante o Ministério Público
para a apuração de eventual ato de improbidade e aplicação das
sanções cabíveis.

Nesse sentido, transcrevo, por oportuno, precedentes desta
Corte e do Tribunal Regional da 1ª Região, aplicáveis à hipótese
vertente, mutatis mutandis:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE COM A UNIÃO FEDE-
RAL. NEGATIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EM CELEBRÁ-LOS, EM FACE DA NÃO APRESEN-
TAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO
ANTERIOR, CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE CON-
TAS DOS MUNICÍPIOS COMPROVANDO O ATEN-
DIMENTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
E DA APLICAÇÃO DE RECURSOS MÍNIMOS EM
EDUCAÇÃO, CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL.
OMISSÃO DO GESTOR ANTERIOR (1996-2000)
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO MOVIDA PELO ATUAL PREFEITO
E CÂMARA MUNICIPAL. INSUCESSO. RESPONSA-
BILIDADE PESSOAL DO ADMINISTRADOR. COM-
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PROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA APRESEN-
TAÇÃO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS POR
CERTIDÃO DO TCM. CONCESSÃO DA SEGU-
RANÇA LIMITADA À DISPENSA DOS DOCUMEN-
TOS RELACIONADOS, EXCLUSIVAMENTE, À ATU-
AÇÃO DA GESTÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO DE 1º GRAU.
I - De acordo com o que dispõe a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
dentre outras, são condições indispensáveis à ce-
lebração dos contratos de repasse com recursos
do orçamento geral da União a comprovação, por
parte do beneficiário, de que se acha em dia quanto
ao pagamento de tributos, empréstimos e financia-
mentos devidos ao ente transferidor, a prestação de
contas dos recursos recebidos anteriormente, o
cumprimento dos limites constitucionais relativos à
saúde e à educação, a observância dos limites da
dívida consolidada e mobiliária, bem como as ope-
rações de crédito, de inscrição de restos a pagar e
de despesa total de pessoal.
II - À Caixa Econômica Federal – CEF, que é o ente
responsável pela análise, celebração de contrato e
repasse dos recursos destinados à concretização
dos referidos convênios, cabe verificar os documen-
tos comprobatórios do cumprimento das exigências
legais, inclusive no que diz respeito ao balanço ge-
ral do exercício, certidão do Tribunal de Contas com-
provando o atendimento à Lei de Responsabilidade
Fiscal, e a certidão do Tribunal de Contas, compro-
vando a aplicação em educação.
III - Em se omitindo o prefeito da apresentação
do balanço geral do município e de prestar con-
tas de sua gestão, não deve o município, que
tomou todas as providências cabíveis para a re-
gularização da situação, como a utilização da via
judicial (ação de busca e apreensão), ser pena-
lizado ad perpetuam, pela atuação de um mau
gestor, deixando de concretizar convênios pre-
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vistos no orçamento geral da União, cruciais para
a dinâmica do município.
IV - A decisão que dispensa, para a celebração
dos convênios, a apresentação do balanço ge-
ral do município, certidão do Tribunal de Con-
tas comprovando a aplicação dos recursos em
educação e o atendimento da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, todos dependentes de ato do an-
terior gestor, não merece qualquer reparo.
V - Apelação da CEF não provida. Sentença manti-
da.”
(TRF-5ª R- AMS 84475/CE. Órgão Julgador: Segun-
da Turma. Rel. Des. Fed. Francisco Cavalcanti Fon-
te: Diário da Justiça. Data: 18/03/2004. Página: 755.
Nº: 53 - Ano: 2004. Decisão: Unânime). (Grifei)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAU-
TELAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO
ÚNICO DE EXIGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA  – CAUC. APRESENTAÇÃO DE CER-
TIDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
LIMINAR.
1. O Município não pode ficar prejudicado pelas
irregularidades praticadas pelo seu administra-
dor. Impedi-lo de celebrar convênios, inclusive
para execução de obras de infra-estrutura ur-
bana, é transtornar a vida do munícipe. É certo
que as contas têm de ser regularizadas, é certo
que o Município deve pagar seus débitos, mas,
também, é certo que o Município não pode ter
seu progresso coarctado.
2. O administrador, o prefeito, deve comprovar que
tomou as providências necessárias para responsa-
bilizar o ex-administrador pela má gestão.
3. Agravo improvido.”
(Origem: TRF - Primeira Região. Classe: AG - Agra-
vo de Instrumento - 200201000183799. Processo:
200201000183799. UF: MT. Órgão Julgador: Segun-
da Turma. Data da decisão: 21/8/2002. Documento:



50

TRF100135871. DJ Data: 16/9/2002. Página: 56. De-
sembargador Federal Tourinho Neto). (Grifei).

Sendo assim, entendo não ser razoável manter as inscrições
do Município agravante no SIAFI/CAUC, no que se refere à não
aplicação dos percentuais em saúde e em educação, impedindo,
com tal medida, o recebimento de transferências voluntárias – com
prejuízo para toda a municipalidade –, em razão de ato praticado
pelo antigo gestor e que, consoante já salientado, não tem como
ser sanado pela administração atual.

Reforço, ainda, entender possível a regularização, pela ges-
tão atual, da pendência referente ao Relatório de Gestão Fiscal,
não havendo, portanto, como dar provimento ao agravo neste pon-
to, mantendo-se a restrição enquanto não apresentado o relatório
citado.

Com tais considerações, dou parcial provimento ao agravo
de instrumento no sentido de determinar a suspensão da restrição
do Município de Jaboatão dos Guararapes/PE, constante no SIAFI/
CAUC, apenas quanto às irregularidades relativas à não aplicação
das verbas constitucionais em educação e em saúde.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 67.728-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT
(CONVOCADO)

Agravante: MERCK SHARP E DOHME FARMACÊUTICA LTDA.
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Partes Rés: MERCK SHARP E DOHME FARMACÊUTICA LTDA.

E OUTROS
Advs./Procs.: DRS. LEONARDO PERES DA ROCHA E SILVA E

OUTROS (AGRTE.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRO-
CESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZA-
DA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
UNIÃO ADMITIDA COMO ASSISTENTE. COMPE-
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TÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE
ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA PROPOR A AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSI-
VA DA ORA AGRAVANTE PARA FIGURAR COMO
RÉ. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CARAC-
TERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO.
- Tendo sido a ação civil pública intentada pelo
Ministério Público Federal, somente a Justiça
Federal é competente para o julgamento do fei-
to, ainda que seja para afastar a legitimação ati-
va do Parquet Federal. Outrossim, admitida a
União na lide como assistente,  confirma-se, por
derradeiro, a competência da Justiça Federal, a
quem cabe, se for o caso, decidir a respeito do
interesse da demandada. Inteligência do art. 109,
inciso I, da CF/88, e da Súmula 150/STJ.
- Legitimidade ativa do Parquet Federal para com-
por o pólo ativo da lide, haja vista que ele se en-
contra atuando dentro dos limites de poderes que
lhe foram constitucionalmente outorgados, por-
quanto, nos termos do que preceitua o inciso III
do art. 129 da Carta Federal de 1988, tem o Mi-
nistério Público a função de promover ação civil
pública para proteção do patrimônio público;
sendo certo, outrossim, que, na hipótese, a ação
fora manejada com o intuito de se evitar a conti-
nuidade das contratações diretas que estão sen-
do realizadas com suspeita de fraude, em fla-
grante ofensa ao patrimônio público.
- Legitimidade passiva da agravante para figurar
como ré na ação civil pública, haja vista que as
declarações de exclusividade, tidas por inidôneas
e que serviram para fundamentar a necessidade
de contratações diretas para a compra de medi-
camentos, com base no argumento de inexigi-
bilidade, são de sua autoria, não se olvidando,
outrossim, que, segundo consta dos autos, tais
declarações foram emitidas, tão-somente, no in-
tuito precípuo de fraudar os aludidos procedi-
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mentos licitatórios.
- Ademais, não se pode ignorar que a ré/agra-
vante está sendo acusada de ter exarado decla-
rações falsas de exclusividade de distribuição de
medicamentos (em favor das Empresa ELFA Pro-
dutos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda. e
ATMA Produtos Hospitalares Ltda.), emitidas
com o objetivo único de servir de pretexto e las-
tro à contratação direta realizada pelo Estado da
Paraíba na compra de medicamentos, de forma
que se mostra hialina a sua legitimidade passiva
para figurar na lide, haja vista a sua responsabi-
lidade por tais declarações.
- Alegação de inépcia da inicial que se rejeita, ante
a constatação de que foram carreados ao feito
originário todos os documentos indispensáveis
à propositura da ação, suficientes a servir de su-
porte fático da pretensão deduzida em juízo.
- Agravo de instrumento a que se nega provimen-
to.

ACÓRDÃO

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

Custas, como de lei.

Recife, 13 de julho de 2006  (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT - Rela-
tor Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL
ERHARDT (Convocado):
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Cuida-se de agravo de instrumento manejado contra a deci-
são da lavra do MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária da
Paraíba, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 2004.
82.00.006379-7, na qual se entendeu pela competência da Justiça
Federal para o Julgamento do feito, pela legitimidade ativa do Par-

quet Federal para propor a ação e, ainda, pela legitimidade da agra-
vante para figurar no pólo passivo da demanda.

A ação supramencionada foi manejada sob o fundamento de
que estariam ocorrendo irregularidades na efetivação de contrata-
ções diretas para a compra de medicamentos pelo Estado da Pa-
raíba, realizadas com base na inexigibilidade de licitação (art. 25,
inciso I, da Lei nº 8.666/931), irregularidades essas consubstan-
ciadas no fato de que as declarações de exclusividade fornecidas,
que serviram para justificar a inexigibilidade do procedimento lici-
tatório, seriam inidôneas e emitidas, tão-só, com o intuito de se
declarar as Empresas ELFA e ATMA como distribuidoras exclusi-
vas dos medicamentos cuja aquisição se faria necessária, em pre-
juízo ao patrimônio público.

Assevera, a agravante, em síntese, que:

1) a Justiça Federal não teria competência para o julgamento
do feito, ante a ausência de interesse da União para compor a lide,
porquanto não constaria do pólo ativo da demanda, e, tampouco
seria assistente ou opoente do processo, e que a manifestação
por ela exarada nos autos (refiro-me à União), de que teria interes-
se em figurar na lide como assistente, não teria o condão de des-
locar a competência, haja vista que não se qualificou esse interes-
se. Ademais, o argumento do MPF de que a sua presença na lide
seria suficiente para caracterizar a competência da Justiça Fede-

1 Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição,
em especial: I - para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial ex-
clusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusivi-
dade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio
do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço, pelo Sindicato,
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalen-
tes.
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ral seria equivocado, seja porque tal entendimento se mostra errô-
neo, seja porque o Parquet Federal não teria mesmo legitimidade
para propor a ação;

2) o Ministério Público Federal não seria parte legítima para
compor o pólo ativo da demanda ajuizada, porquanto o art. 6º, inci-
so VII, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93, somente poderia
ser interpretado sistematicamente, de forma que a sua função ins-
titucional de promover inquérito civil e ação civil pública para a pro-
teção do patrimônio público e social somente poderia se dar den-
tro da sua esfera de atribuição, ou seja, quando o patrimônio públi-
co sob suspeita de ter sido dilapidado fosse da União. Ademais,
por não se tratar de demanda federal, ante a ausência de interes-
se da União na lide e a conseqüente incompetência da Justiça
Federal, restaria, também, por tal razão, demonstrada a ilegitimi-
dade do Parquet Federal;

3) ela, agravante, não seria, por sua vez, parte legítima para
compor o pólo passivo da lide, dado que “(...) não se discute, neste
caso, contratos de exclusividade de distribuição, mas meras de-
clarações de exclusividade concedidas em conformidade com as
prescrições legais aplicáveis – essa discussão é, contudo, reali-
zada de forma indireta (...) de forma direta, discute-se o suposto
prejuízo ao Erário advindo dessas cartas declarativas da exclusivi-
dade”, complementando, que “(...) as declarações de exclusivida-
de não têm o condão de gerar qualquer efeito no âmbito fático.”
(Fl. 23);

 4) não se teriam carreado ao feito os documentos essenciais
à propositura da ação, pelo que seria, o indeferimento da peça
exordial, consectário lógico de tal constatação. Segundo entende,
seriam essenciais para a comprovação do suposto esquema de
burla à licitação existente nos contratos firmados, as declarações
que se dizem irregulares e, ainda, os contratos celebrados com a
Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba.

Informações prestadas pelo douto e zeloso Julgador singular
que repousa às fls. 287/301 dos autos.

Contra-razões do Ministério Público Federal, ora agravado, co-
lacionada às fls. 302/317 do processado.

É, no que importa, o relatório.
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VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL
ERHARDT (Relator Convocado):

No caso em apreço, com a devida vênia dos que entendam de
forma diversa, penso que não merecem prosperar as assertivas
da parte agravante, senão vejamos:

De fato, no que tange à alegação de incompetência da Justiça
Federal para processar e julgar a demanda objeto da ação originá-
ria deste agravo, tenho-na por equivocada. É que, como é cediço,
sendo a ação proposta pelo Ministério Público Federal, que é ór-
gão federal, é a Justiça Federal a competente para proferir deci-
são que vincule tal órgão, haja vista que a competência constitu-
cional é fixada em razão da pessoa. Vejamos, nesse sentido, os
julgados seguintes, in verbis:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUS-
TIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÕES
CIVIS PÚBLICAS. EXPLORAÇÃO DE BINGO. CON-
TINÊNCIA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DA
JUSTIÇA FEDERAL.
1. Havendo continência entre duas ações civis pú-
blicas, movidas pelo Ministério Público, impõe-se a
reunião de ambas, a fim de evitar julgamentos con-
flitantes, incompatíveis entre si.
2. A competência da Justiça Federal, prevista no
art. 109, I, da Constituição, tem por base um cri-
tério subjetivo, levando em conta, não a nature-
za da relação jurídica litigiosa, e sim a identida-
de dos figurantes da relação processual. Pre-
sente, no processo, um dos entes ali relaciona-
dos, a competência será da Justiça Federal, a
quem caberá decidir, se for o caso, a legitimida-
de para a causa.
3. É da natureza do federalismo a supremacia da
União sobre Estados-membros, supremacia que se
manifesta inclusive pela obrigatoriedade de respeito
às competências da União sobre a dos Estados.
Decorre do princípio federativo que a União não está
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sujeita à jurisdição de um Estado-membro, poden-
do o inverso ocorrer, se for o caso.
4. Em ação proposta pelo Ministério Público Fe-
deral, órgão da União, somente a Justiça Fede-
ral está constitucionalmente habilitada a profe-
rir sentença que vincule tal órgão, ainda que seja
sentença negando a sua legitimação ativa. E
enquanto a União figurar no pólo passivo, ainda que
seja do seu interesse ver-se excluída, a causa é da
competência da Justiça Federal, a quem cabe, se
for o caso, decidir a respeito do interesse da de-
mandada (Súmula 150/STJ).
5. Conflito conhecido e declarada a competência do
Juízo Federal”. (STJ - Superior Tribunal de Justiça.
CC - 200301 859262 /RJ. Primeira Turma. Decisão:
28/04/2004. DJ Data: 17/05/2004. Página:100. Re-
lator: Teori Albino Zavascki).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. LEI 7.347/85, ART. 2º E CF. ART.
109, I, E § 3º. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. ACO-
LHIMENTO.
- Consoante entendimento pacífico desta eg.
Corte e do STF, as ações civis públicas propos-
tas pelo Ministério Público Federal devem trami-
tar pela Justiça Federal do local do fato que deu ori-
gem à demanda.
- Estando o Município de Nova Prata abrangido pela
circunscrição judiciária federal de Porto Alegre, im-
põe-se reconhecer a competência do Juízo Federal
da 4ª Vara Federal para  processar e julgar a pre-
sente ação.
- Embargos de declaração acolhidos com efeito
modificativo”. (STJ - Superior Tribunal de Justiça,
EDREsp - 1999 00204344 /RS. Segunda Turma.
Decisão: 17/12/2002 DJ Data:17/03/2003. Página:
195. Relator: Francisco Peçanha Martins).
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“PROCESSUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
PARTE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.
Se o Ministério Público Federal é parte, a Justi-
ça Federal é competente para conhecer do pro-
cesso”. (STJ - Superior Tribunal de Justiça. CC -
199300 132024/DF. Primeira Seção. Decisão: 14/
09/1993. DJ Data: 04/10/1993. Página: 20482. Re-
lator: Humberto Gomes de Barros).

Ademais, para encerrar a discussão sobre o tema, é de se
relevar que, consoante se verifica na informação de fl. 299, a União
foi intimada pelo douto e zeloso Julgador singular da 2ª Vara Fede-
ral da Paraíba para dizer se tinha interesse, ou não, em compor o
pólo ativo da lide, quando, em resposta, manifestou-se de forma
positiva, inclusive peticionando pela sua inclusão na qualidade de
assistente do Parquet Federal, exsurgindo, assim, de forma ine-
quívoca, a competência da Justiça Federal, nos termos do que
preceitua o art. 109, inciso I, da Carta Magna2.

Dessa forma, tendo a União pleiteado a sua inclusão na lide
como assistente, não caberia à ré/agravante dizer se ela tem ou
não interesse para compor a demanda3, haja vista que tal juízo
não lhe compete, mas, sim, à própria Justiça Federal, consoante
dicção do que se contém na Súmula de nº 150 do c. STJ, de se-
guinte teor, in verbis:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existên-
cia de interesse jurídico que justifique a presença,
no processo, da União, suas autarquias ou empre-
sas públicas.”

2 Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em
que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessa-

das na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justi-
ça do Trabalho.

3 Relembremos que, segundo a agravante, a simples manifestação da
União no sentido de que teria interesse em compor a lide na qualidade de
assistente não teria o condão de deslocar a competência do julgamento para
a Justiça Federal, haja vista que, a seu sentir, não se teria caracterizado tal
interesse.
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Como forma de se corroborar todas as asserções supra, ve-
jam-se os julgados que se seguem, in verbis:

“COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIÃO
FEDERAL. ASSISTENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL.
1. Tratando-se de caso em que a União foi admi-
tida como assistente de qualquer das partes, a
competência para julgar o feito é da Justiça Fe-
deral, consoante previsto no art. 109 da CF/88.
2. Conflito conhecido para declarar competente o
Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado de
Roraima, o suscitado”. (STJ - Superior Tribunal de
Justiça. CC - 199800 303758 /RR. Terceira Seção.
Decisão: 25/11/1998. DJ Data: 26/04/1999. Página:
43. Relator: Anselmo Santiago).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS
PÚBLICAS. JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. CO-
NEXÃO. INTERESSE DO CONSUMIDOR. MAJO-
RAÇÃO DE PEDÁGIO. RODOVIA FEDERAL. AL-
TERAÇÃO DE TRÁFEGO E IMPLEMENTAÇÃO DE
OBRAS . CONCESSÃO. INTERESSE DA UNIÃO E
DE AUTARQUIA FEDERAL (DNER). ART. 109, I, CF.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECE-
DENTES.
1. Tratando-se de majoração de pedágio ocorrida
em rodovia federal e autorizado pelo poder conce-
dente, in casu, a União, por meio de autarquia fede-
ral (DNER),  há de ser observado o disposto no
art. 109, inciso I, da Carta Magna, para a deter-
minação da competência para processar e jul-
gar as ações, mormente quando há  manifesta-
ção expressa de interesse do ente Federal.
2. Conflito conhecido para declarar competente a
Justiça Federal”. (STJ - Superior Tribunal de Justi-
ça. CC - 20010 1987940 /RJ. Primeira Seção. Deci-
são: 26/06/2002. DJ Data:19/08/2002. Página:139.
RJADCOAS. Vol.: 00042. Página:91. Relator: Gar-
cia Vieira).
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Também tenho por despiciendas as afirmações de ilegitimida-
de ativa do Parquet Federal para compor o pólo ativo da lide, haja
vista que ele se encontra atuando dentro dos limites de poderes
que lhe foram constitucionalmente outorgados. Ora, nos temos do
que preceitua o inciso III do art. 129 da Carta Federal de 1988 tem
o Ministério Público a função de promover ação civil pública para
proteção do patrimônio público4. Sendo certo que, na hipótese, a
ação civil pública fora manejada com o intuito de se evitar a conti-
nuidade das contratações diretas que estão sendo realizadas com
suspeita de fraude, em flagrante ofensa ao patrimônio da União.

Sobre o tema, vejamos os excertos de julgados seguintes, in
verbis:

“MINISTÉRIO PÚBLICO. PATRIMÔNIO PÚBLICO.
LEGITIMIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE.
- O campo de atuação do Ministério Público foi
ampliado pela Constituição de 1988, conferindo-
lhe legitimidade para propor ação civil pública,
visando a proteger o patrimônio público e so-
cial, o meio ambiente e outros interesses difu-
sos e coletivos. Recurso improvido.”
(REsp 178.430/MA. Rel. Ministro  Garcia Vieira. Pri-
meira Turma. Julgado em 01.09.1998. DJ 13.10.1998,
p. 51)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LE-
GITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGOS 37, 127 E
129, III. LEI 7.347/85. LEI 8.078/90. LEI 8.625/93.
CPC, ARTIGOS 267, VI, E § 3º, 515, 516, 517 E 535,
I E II.
1. Ampliado o âmbito de atividade do Ministério
Público para agir na defesa de direitos, sob a

4 Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público: [...] III - promo-

ver o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coleti-

vos.
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iluminura de relevante interesse público e social, ali-
cerçada fica a sua legitimação para promover a ação
civil pública na seteira da proteção invocada, espé-
cie de direito difuso.
A sua legitimidade é ponto luminoso no cenáculo
constitucional e infraconstitucional das suas ativida-
des (CF, arts. 127 e 129, III – arts. 1º, IV, e 5º, Lei nº
7.347/85).
2. Precedentes jurisprudenciais.
3. Recurso sem provimento.”
(REsp 196.621/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira,
Primeira Turma, julgado em 04.09.2001, DJ 25.02.
2002, p. 211)

No que tange, outrossim, à afirmação de que seria ela, agra-
vante, parte ilegítima para figurar como ré na ação5, também não
vejo como se albergar tal juízo. É que as declarações de exclusivi-
dade, tidas por inidôneas e que serviram para fundamentar a ne-
cessidade de contratações diretas para a compra de medicamen-
tos, sem licitação, com base no argumento de inexigibilidade, são
de autoria da agravante, não se olvidando, outrossim, que, segun-
do consta dos autos da ação civil pública manejada pelo Parquet

Federal (da qual se origina este agravo), tais declarações foram
emitidas, tão-somente, no intuito precípuo de fraudar os aludidos
procedimentos licitatórios.

Veja-se que é o MP Federal que acusa a ré/agravante de ter
exarado declaração falsa de distribuição com exclusividade de
medicamentos em favor das Empresa ELFA Produtos Farmacêu-
ticos e Hospitalares Ltda. e ATMA Produtos Hospitalares Ltda, de

5 Relembremos que, como afirmado pela ora recorrente, sua ilegitimidade
seria patente porque “... não se discute, neste caso, contratos de exclusividade

de distribuição, mas meras declarações de exclusividade concedidas em con-
formidade com as prescrições legais aplicáveis – essa discussão é, contudo,
realizada de forma indireta (...) de forma direta, discute-se o suposto prejuízo
ao Erário advindo dessas cartas declarativas da exclusividade.”, complemen-
tando, que “... as declarações de exclusividade não têm o condão de gerar
qualquer efeito no âmbito fático”. - Fl. 23.
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forma que se mostra hialina a sua legitimidade passiva para figu-
rar na lide, haja vista a sua responsabilidade por tais declarações6.

Outrossim, quanto à alegação de ausência de documentos
essenciais à propositura da ação, não vejo como prosperar tal
assertiva. É que não cabe à ré/agravante dizer quais documentos
são, ou não, indispensáveis à ação, ponderação que cabe somen-
te ao Magistrado julgador, que, caso entenda necessário, poderá
abrir prazo para que o MP emende a inicial7, ou, então, em última
análise, poderá, até mesmo, requisitar, durante a instrução pro-
cessual, todos e quaisquer documentos outros que entenda  por
necessários à formação de seu convencimento. E, no caso, rele-
ve-se, os documentos apresentados pelo Ministério Público Fede-
ral foram considerados suficientes pelo douto e zeloso Magistrado
singular, não havendo, pois, suporte para tal alegação da recorren-
te, que está a confundir “documentos essenciais à propositura da
ação” com provas necessárias à demonstração dos fatos consti-
tutivos do direito do autor.

Nesse sentido, vejam-se os excertos de julgados que se se-
guem, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPRO-
CEDÊNCIA DAS PRELIMINARES DE IMPOSSIBI-
LIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, DE INÉPCIA DA

6 Saliente-se que, conforme consta dos autos (fl. 34), as irregularidades
perpetradas consistiriam no fato de que “(...) os réus (dentre os quais se inclui
a agravante) apresentavam à Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba decla-
rações em que atestavam serem as empresas supramencionadas (no caso
as Empresas ELFA e ATMA) fornecedoras exclusivas de dado produto, com
validade por curto espaço de tempo, para servirem de pretexto ao reconheci-
mento da Administração Pública estadual da necessidade de se declarar a
inexigibilidade de licitação.”, não se podendo perder de vista que tais declara-
ções é que lastrearam a fundamentação de inexigibilidade das licitações.

7 Art. 284 - Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos
exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emen-
de, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único - Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a
petição inicial.
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PETIÇÃO INICIAL E DE PRESCRIÇÃO QÜINQÜE-
NAL. APREENSÃO DE ARARAS AZUIS PELO AN-
TIGO IBDF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CON-
CESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. NOVA
APREENSÃO DAS AVES. ATO ILEGAL E ABUSIVO.
DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
(...)
3. Improcedência da pretensão de desentranhamen-
to de documentos juntados pelo autor após a cita-
ção e a apresentação da contestação, uma vez que
decorre dos artigos 398 e 517 do Código de Pro-
cesso Civil a possibilidade jurídica da juntada
de documentos em qualquer fase do processo,
sendo que o disposto no artigo 283 do referido
diploma legal não implica a existência de pre-
clusão na apresentação, pela parte, dos docu-
mentos indispensáveis ao julgamento da cau-
sa, pois como já decidiu o STJ, ‘a prova docu-
mental não se esgota com a petição inicial’, po-
dendo ser apresentados, no curso do proces-
so, os documentos verdadeiramente essenciais
ao julgamento da ação.
(...)
8. Apelação e remessa obrigatória providas, em par-
te.”
(TRF - Primeira Região.  AC - 200238000406628/MG.
Sexta Turma. Decisão: 16/3/2005, DJ Data: 27/4/
2005. Página: 24. Desembargadora Federal Maria
Isabel Gallotti Rodrigues).

“PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. IN-
TELIGÊNCIA DO ART. 283 DO CÓDIGO DO PRO-
CESSO CIVIL. PRECEDENTE DA CORTE.
1. O art. 283 do Código do Processo Civil, como
acentuado pelo acórdão recorrido, não tem o alcan-
ce de substituir a prova do fato no momento proces-
sual próprio, sendo certo que a prova documental,
ao contrário do que pretende a empresa, não se es-
gota com a petição inicial. De fato, está correto o
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acórdão recorrido quando assevera que prova in-
dispensável não equivale a documento essencial.
2. Em precedente, a corte decidiu que: ‘se a ação
não requer, para sua propositura, como instrução
da inicial, documentos ditos indispensáveis pela
substância da relação jurídica que se controverte,
outros tantos sem essa conotação poderão emba-
sar a convicção do magistrado’.
3. Recurso especial não conhecido.”
(STJ - Superior Tribunal de Justiça. REsp - 199600
568545 /SP. Terceira Turma. Decisão: 28/04/1998.
DJ Data: 03/08/1998. Página: 219. RT Vol.: 00757
Página: 142. Relator: Carlos Alberto Menezes Direi-
to).

Nada obstante, ainda que assim não o fosse, saliente-se que,
contrariamente do que afirmado pela agravante, os documentos
por ela indicados como ausentes (refiro-me às declarações de ex-
clusividade e, bem assim, os contratos celebrados para a compra
de medicamentos) teriam sido, de fato, carreados ao feito originá-
rio.

Deveras, perlustrando os autos, constata-se que, às fls. 108/
109, repousam declarações da agravante de que a Empresa ELFA
estava cadastrada como revendedora exclusiva do produto STO-
CRIN (princípio ativo do medicamento Efavirenz), e, à fl. 122, consta
o Relatório de Especificação de Aquisição do “Efavirenz”, docu-
mento emitido pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba em
virtude da compra realizada8, o que nos leva a concluir de forma
diversa do que afirma a agravante.

Com base nessas considerações, portanto, nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

8 Lei nº 8.666/93 - Art. 15 - [...] § 7º - Nas compras deverão ser observadas,
ainda: I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de
marca; (...).
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AGRAVO EM SUSPENSÃO
DE SEGURANÇA N° 6.547-PB

Relator: JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - PRESIDÊNCIA
Agravante: DESTILARIA JACUÍPE S/A
Requerente: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIEN-

TE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Requerida: DESTILARIA JACUÍPE S/A
Repte.: PROCURADORIA DO IBAMA
Advs./Procs.: DRS. IVON D’ALMEIDA PIRES FILHO E OUTRO

(REQDA.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATI-
VO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRA-
VO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPEN-
SÃO. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA DE EMPRE-
SA POR EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE CAR-
CINICULTURA SEM LICENÇA AMBIENTAL. TER-
MOS DE COMPROMISSO. CONTINUIDADE DA
ATIVIDADE. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO INDEFE-
RIDA POR EXTEMPORÂNEA. IMPETRAÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA
ORDEM COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO, NO ART. 34 DO DECRETO
Nº 4.340/2002 E NO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.
NULIDADE DOS TERMOS. SUSPENSÃO DE
SEGURANÇA. NATUREZA E EXTENSÃO. DEFI-
NIÇÃO EM FUNÇÃO DO BEM JURÍDICO A PRO-
TEGER. PRINCÍPIOS DO POLUIDOR-PAGADOR,
DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. GRAVE
LESÃO À ORDEM, À SAÚDE E À ECONOMIA
PÚBLICAS. DIVERSIDADE ENTRE AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E BREVIDADE DE JUS-
TIFICAÇÃO. PODER-DEVER DE EXPURGAR
ATOS NULOS POR ILEGAIS. ART. 34 DO DECRE-
TO Nº 4.340/2002. NÃO CONSAGRAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PERMA-
NENTE INDEPENDENTE DOS PROCEDIMEN-
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TOS PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA. HIERAR-
QUIA ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE DE
MANUTENÇÃO DE ATO DE GERÊNCIA EXECU-
TIVA EM DESCOMPASSO COM O ENTENDI-
MENTO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO. ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE RELEVAN-
TE INTERESSE ECOLÓGICO. HABITAT DO PEI-
XE-BOI, MANGUEZAIS E RESQUÍCIOS DE MATA
ATLÂNTICA. INTERESSE NACIONAL. ATIVIDA-
DE COM SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL,
DE ÂMBITO NACIONAL. ART. 10, § 4O, DA LEI Nº
6.938/81, COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 7.804/89.
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/97. EXPEDIÇÃO
DE LICENÇA POR ÓRGÃO ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE. IMPRESTABILIDADE. PRINCÍPIO DA
PUBLICIDADE. MANDAMUS EM QUE SE AUTO-
RIZOU O FUNCIONAMENTO ATÉ PRONUNCIA-
MENTO FINAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
MANIFESTAÇÃO TERMINATIVA FIRMADA POR
ABANDONO DO PROCEDIMENTO DE LICEN-
CIAMENTO. NÃO COMPARECIMENTO DA EM-
PRESA INTERESSADA PARA PROCEDER AOS
AJUSTES NO ESTUDO DE IMPACTO AMBIEN-
TAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
- Agravo interno interposto contra decisão da
Presidência, nos termos da qual foi deferido o
pedido de suspensão de sentença exarada nos
autos de mandado de segurança, impetrado, o
mandamus, contra a não renovação do termo de
compromisso que permitiria a continuidade das
atividades de carcinicultura executadas por em-
presa sem licença ambiental.
- A concessão da ordem sustentou-se na ausên-
cia de fundamentação da decisão administrati-
va, no art. 34 do Decreto nº 4.340/2002 e no prin-
cípio da eficiência.
- Pedido de suspensão em que se insurge con-
tra os argumentos específicos do provimento
judicial, bem como em que se sustentam (em-
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bora sem inovação, pois já deduzidos no feito
originário) a invalidade dos termos de compro-
misso (por inaplicabilidade da regra do art. 60
do Decreto nº 3.179/99; por incompetência da
autoridade celebrante; por inexistência de publi-
cação, de prazo de vigência e de intervenção da
União) e a imprestabilidade da licença expedida
pela SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, órgão estadual incom-
petente.
- Genericamente, o pedido de suspensão pode
ser entendido como um incidente processual,
através do qual simplesmente se sobrestam os
efeitos da decisão contra a qual é formulado, sem
impugná-la ou reformá-la. Não é recurso, nem
produz resultados equivalentes às medidas
recursais, haja vista que não está tipificado le-
galmente com essa natureza, nem altera o pro-
vimento jurisdicional. É de se ver, ademais, que
a concessão de suspensão de liminar ou de sen-
tença apenas é admitida em caso de manifesto
interesse público ou de flagrante ilegitimidade e
para impedir grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança e à economia públicas, cabendo ao
ente postulante a demonstração inequívoca des-
sas condições. Destarte, trata-se de medida ex-
cepcional, de procedimento sumário e de cogni-
ção incompleta, justificada pela seriedade das
conseqüências derivadas, no âmbito da qual não
se efetua exame de mérito em relação à lide ori-
ginária, mas apenas uma aferição da plausibi-
lidade das razões deduzidas pelo requerente, as-
sociada à verificação da possibilidade lesiva das
esferas significativas enumeradas na norma ju-
rídica legal (ordem pública, saúde pública, segu-
rança pública e economia pública), com a pers-
crutação da urgência da providência requestada.
Em síntese, deve-se lançar olhos, nos pedidos
de suspensão, ao perfazimento dos pressupos-
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tos específicos – o fumus boni juris e o periculum
in mora –, particularizados esses requisitos, ain-
da mais, no instrumento, pela delimitação do
universo a ser considerado diante da mácula
expressiva a ser obstada. “Essa orientação, con-
tudo, não deixa de admitir um exercício mínimo
de deliberação do mérito, sobretudo por ser
medida de contracautela, vinculada aos pressu-
postos de plausibilidade jurídica e do perigo da
demora, que devem estar presentes para a con-
cessão das liminares” (trecho do voto do Minis-
tro Edson Vidigal, no Agravo Regimental na Sus-
pensão de Liminar nº 57/DF, que tramitou no STJ,
j. em 01.07.2004, publ. em DJ de 06.09.2004).
- Registra-se o enquadramento do pedido de
suspensão “no universo das medidas genuina-
mente cautelares”, mas não propriamente no
sentido de “preservação do resultado útil do pro-
cesso que o obriga”, e sim como busca da “tu-
tela de situações cautelandas substanciais, que
podem transcender ao próprio processo judicial
no qual se confina procedimentalmente o inci-
dente” (Venturi). Não acolhimento da alegação
de que a decisão guerreada teria extrapolado os
limites a que estaria adstrita, ao abarcar situa-
ções que estariam sendo debatidas em outros
feitos, não se limitando ao mandado de seguran-
ça – impetrado, é certo, apenas em função do
ato administrativo do IBAMA que não autorizou
a renovação por mais um ano do TC nº 073/2003
por esgotamento do prazo – em sede do qual foi
exarado o provimento judicial suspenso. Ressal-
te-se que o principal escopo do pedido de sus-
pensão é impedir grave lesão à ordem, à saúde,
à segurança e à economia públicas, de modo que
todo o universo fático e jurídico apresentado
deve ser levado em consideração, ainda que vá-
rios dos aspectos suscitados estejam compreen-
didos em outros processos.
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- A preocupação com o meio ambiente, reputa-
do bem de uso comum do povo, representativo
de direito subjetivo e vinculado, essencialmen-
te, ao direito à vida, encontra guarida na Consti-
tuição Federal de 1988, seja no prelúdio, com a
referência a bem-estar, seja no corpo propria-
mente dito do Texto Constitucional (art. 225),
sobrelevando a preocupação com a atribuição
de responsabilidade a todos os entes da Federa-
ção e, mais que isso, à sociedade. O desenvolvi-
mento desse cuidado deu ensejo ao Direito
Ambiental, como novo ramo jurídico, sustenta-
do em sólida base de princípios.
- Os princípios têm avultado como verdadeiras
normas de conduta, e não meramente como di-
retrizes hermenêuticas, realçando-se, hodierna-
mente, a distinção entre regras jurídicas e prin-
cípios jurídicos, sendo ambos normas jurídicas
(processo de juridicização). Despertou-se, por
assim dizer, para o fato de que os princípios jurí-
dicos – escritos ou implícitos – representam as
bases sobre as quais o direito se constrói e das
quais ele deriva (as regras jurídicas, inclusive,
seriam concreção dos princípios), ou, dito de
outro modo, os elementos fundamentais que ins-
piram o sistema jurídico e que, portanto, devem
funcionar como orientadores preferenciais da
interpretação, da aplicação e da integração
normativa, com o conseqüente afastamento de
uma postura mais legalista.
- São princípios de Direito Ambiental, dentre ou-
tros, o do poluidor-pagador, o da prevenção e o
da precaução. Pelo princípio do predador-paga-
dor, está o poluidor obrigado a pagar pela polui-
ção causada ou potencialmente ocasionável.
Enfatiza-se, nesse campo, não a atividade repa-
ratória, mas a prevenção, correspondendo, o
princípio da prevenção, ao dever jurídico de im-
pedir a realização de danos ambientais. Através,
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outrossim, do princípio da precaução
(vorsorgeprinzip), impõe-se a “ação antecipada
diante do risco ou do perigo”. “Contraria a
moralidade e a legalidade administrativa o adia-
mento de medidas de precaução que devam ser
tomadas imediatamente” (Paulo Afonso Leme
Machado). “A consagração do princípio da pre-
caução estabeleceu verdadeira regra de julga-
mento na atividade judicial, no sentido da proce-
dência da ação coletiva em defesa do meio am-
biente, diante de elementos indiciários quanto à
ocorrência efetiva ou potencial de degradações
ambientais, amparados cientificamente e de-
monstrados, que não forem contrariados pelo
degradador” (Rodolfo de Camargo Mancuso). A
possibilidade de danos ao habitat de espécie da
fauna brasileira em extinção (peixe-boi) faz incidir
os princípios de direito ambiental, dentre os
quais o da precaução.
- Configurado, na manutenção das atividades
desenvolvidas pela empresa, risco de grave le-
são à ordem pública, à saúde pública e à econo-
mia pública. À ordem pública, entendida como
ordem administrativa, consideradas as atribui-
ções conferidas ao IBAMA, quanto às exigências
do licenciamento ambiental. À saúde pública, em
vista da necessária vinculação entre meio am-
biente e vida sadia, nos expressos termos cons-
titucionais. À economia pública, porquanto, con-
soante apontou o Ministério Público, os prejudi-
cados mais diretos e imediatos com a persistên-
cia das atividades não licenciadas serão os ribei-
rinhos, que verão inviabilizado seu principal –
senão único – meio de subsistência.
- Não se pode confundir ausência de fundamen-
tação com motivação breve. O importante é que
da manifestação administrativa se apreenda a
justificativa para o posicionamento adotado.
Nesse sentido, ao indeferir o pedido de renova-
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ção formulado pela empresa, o IBAMA expres-
samente destacou que a razão do indeferimento
fora a intempestividade da apresentação do plei-
to, porquanto já expirado o documento a reno-
var. Além da expiração do prazo, o IBAMA enten-
de inadmissível a continuidade das atividades da
empresa em razão da nulidade dos atos firma-
dos entre ela e a Gerência Executiva da entidade
na Paraíba. Sendo nulo o ato originário, não po-
deria ser prorrogado ou renovado. Diante de atos
nulos, é dever da Administração Pública expurgá-
los, corrigindo a atuação administrativa.
- O art. 34 do Decreto nº 4.340, de 22.08.2002, não
pode ser interpretado como uma autorização
para que os empreendimentos permaneçam em
atividade por prazo indefinido sem a expedição
das licenças correspondentes, a partir do sim-
ples requerimento de regularização das ativida-
des, porquanto essa interpretação não se coa-
duna com os princípios constitucionais regen-
tes da matéria, máxime o da proteção ao meio
ambiente. Não se trata de uma autorização de
funcionamento precário para sempre ou de de-
terminação de expedição obrigatória de licença
pelo simples fato do requerimento de regulari-
zação, devendo a empresa requerente adotar to-
das as providências que lhe cabem e impondo-
se à Administração Pública a expedição dos do-
cumentos apenas se cumpridos os requisitos
próprios. Malfere a regra jurídica o provimento
judicial que antevê, no dispositivo, autorização
de funcionamento independentemente das licen-
ças exigidas pela legislação, a ponto de levar,
inclusive, a empresa a abandonar o procedimen-
to de licenciamento junto ao IBAMA, por entendê-
lo não mais necessário para a perpetuação de
suas atividades.
- Os termos de compromisso (incluindo aditivo
e prorrogação) foram firmados pela Gerência
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Executiva do IBAMA na Paraíba, quando apenas
poderiam ter decorrido da atuação do IBAMA/
Brasília (que, inclusive, determinou, mais tarde,
o conhecimento por ela do EIA/RIMA) ou, para
esclarecer, não poderiam divergir do entendi-
mento sufragado pelo IBAMA-SEDE, considera-
da a organização administrativa hierarquizada.
Ocorre que o IBAMA/Brasília sequer tomou co-
nhecimento, no primeiro momento, da lavratura
dos referidos termos e, uma vez ciente, determi-
nou o cumprimento do termo de embargo.
- A competência do IBAMA-SEDE não deriva do
simples fato de o empreendimento se localizar
em bem de propriedade da União. Essa compe-
tência exsurge, sobretudo, em função da qualifi-
cação da área como APA – ÁREA DE PROTE-
ÇÃO AMBIENTAL (Decreto nº 924/93) e como
ARIE – ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECO-
LÓGICO (Decreto nº 91.890/85), caracterizada por
se tratar de habitat de espécie da fauna brasilei-
ra em extinção, bem como pelos manguezais e
resquícios de Mata Atlântica do entorno.
- Nos termos do § 4o do art. 10 da Lei nº 6.938/81,
com a redação dada pela Lei nº 7.804/89, compe-
te ao IBAMA o licenciamento no caso de ativida-
des e obras com significativo impacto ambiental,
de âmbito nacional ou regional. A Resolução
CONAMA nº 237/97, de seu turno, determina que
nesse quadro se compreendem as “localizadas
e desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em
país limítrofe; no mar territorial; na plataforma
continental; na zona econômica exclusiva; em
terras indígenas ou em unidades de conserva-
ção de domínio da União” (art. 4o, I). Segundo o
Parecer nº 312/CONJUR/MMA/2004, lavrado pelo
Consultor Jurídico do Ministério do Meio Ambi-
ente, “não cabe aos Municípios e Estados pedir
autorização à União para exercerem o poder de
polícia administrativa, para organizarem seus
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serviços administrativo-ambientais ou para uti-
lizarem os instrumentos da política nacional do
meio ambiente, entre os quais se inclui o licen-
ciamento ambiental”. No documento, lê-se: “o
licenciamento ambiental tem por fundamento
compatibilizar a proteção do meio ambiente com
o desenvolvimento econômico sustentável, ten-
do sua análise focada nos impactos ambientais
da atividade ou empreendimento, não na
titularidade dos bens afetados”. Nele se assen-
tou, outrossim: “Portanto, não basta que a ativi-
dade licenciada atinja ou se localize em bem da
União para que fique caracterizada a competên-
cia do IBAMA para efetuar o licenciamento
ambiental. O licenciamento ambiental dá-se em
razão da abrangência do impacto ao meio am-
biente e não em virtude da titularidade do bem
atingido”. No caso concreto em exame, está di-
ante de interesse que ultrapassa as fronteiras do
meramente local. Trata-se de conceder licencia-
mento a empreendimento que se localiza em APA
e ARIE, marcadas pela vegetação constituída de
manguezais e de resquícios de Mata Atlântica e,
principalmente, que constitui habitat de espécie
em extinção da fauna brasileira. As atividades a
serem licenciadas, sobretudo porque exercitadas
em habitat do peixe-boi marinho, enquadram-se
na caracterização do significativo impacto am-
biental de âmbito nacional.
- Não beneficia a parte, nem supre o necessário
licenciamento pelo ente público competente
(IBAMA), a expedição de licença de operação
estadual pela SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, órgão do Go-
verno do Estado da Paraíba. Pensar assim oca-
sionaria violação ao art. 10, § 4o, da Lei nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981, com a redação dada
pela Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989.
- Os termos de compromissos (aditivo e prorro-
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gação, inclusive) não foram publicados, com vio-
lação da norma legal de regência e, especialmen-
te, do princípio da publicidade, de base constitu-
cional. Nesse tocante, cabe ressaltar a dicção do
art. 79-A da Lei nº 9.605/98, com a redação dada
pela MP nº 2.163-41/2001 (especificamente § 8o).
- Ainda que desprezadas todas essas considera-
ções e como bem observou o Ministério Público
Federal, não se pode olvidar que o comando
sentencial se consubstanciou na concessão da
segurança “para, confirmando a liminar conce-
dida, assegurar à impetrante o direito de, até o
pronunciamento final da Administração sobre o
pedido de licenciamento ambiental do projeto de
carcinicultura marinha, continuar operando seu
empreendimento, ressalvado à Administração o
exercício da fiscalização e aplicação das penali-
dades cabíveis por descumprimento das limita-
ções administrativas impostas à atividade de
carcinicultura, desde que o motivo não seja a
inexistência de licença ambiental” (destaques
acrescidos). In casu, esse pronunciamento final
já se verificou, porquanto a empresa simples-
mente abandonou o procedimento de licen-
ciamento, não respondendo ao chamado para
que promovesse as correções necessárias no
EIA/RIMA.
- Pelo não provimento do agravo regimental.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes
as acima identificadas, DECIDE o Pleno do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por maioria, negar provimento ao agravo regi-
mental, vencidos os Excelentíssimos Senhores Desembargado-
res Federais Ridalvo Costa, José Maria Lucena, Paulo Gadelha,
Marcelo Navarro e Élio Wanderley Siqueira, nos termos do voto do
Relator e das notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o
presente julgado.
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Recife, 28 de junho de 2006 (data do julgamento).

JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Presidente

RELATÓRIO

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI:

O IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS formulou, com base
nas Leis nºs 4.348/64 e 8.437/92, pedido de suspensão da segu-
rança concedida em sentença pelo MM. Juiz Federal da 3a Vara/
PB, nos autos do Mandado de Segurança nº 2004.82.00.008460-0,
impetrado por DESTILARIA JACUÍPE S/A.

Argumentou que a empresa teria sido autuada pela fiscaliza-
ção do IBAMA, em maio de 2002, por execução de atividade de
carcinicultura sem o prévio, necessário e indispensável licencia-
mento ambiental; que teriam sido impostos multa e embargo do
empreendimento; que, em junho de 2002, a empresa teria cele-
brado, junto ao IBAMA, termo de compromisso nº 44/2002, acarre-
tando a suspensão das sanções administrativas; que as ativida-
des da empresa teriam continuado mediante a expedição de vários
termos aditivos ao termo de compromisso; que, em agosto de 2003,
teria sido celebrado novo termo de compromisso e ajustamento
de conduta nº 73/2003, mediante o qual teria sido autorizado, pre-
cariamente, um ciclo de produção de carcinicultura marinha; que,
no dia 27.07.2004, a empresa teria apresentado solicitação de novo
termo aditivo ao TC nº 73/2003, o que teria sido indeferido, haja
vista que já teria se expirado o prazo de validade do referido docu-
mento; que a empresa teria ajuizado mandado de segurança, ob-
tendo autorização para a continuidade do empreendimento até o
pronunciamento final da Administração acerca do pedido de licen-
ciamento ambiental; que os TCs nºs 44/2002 e 73/2003 seriam
flagrantemente nulos; que a nulidade do TC nº 44/2002 já teria sido
declarada pelo Presidente da autarquia; que o TC nº 44/2002 seria
nulo por ter se fundado no art. 60 do Decreto nº 3.179/99, inaplicá-
vel à infração cometida pela destilaria (infração de perigo), na me-
dida em que se destinaria aos casos de degradação ambiental;
que os mencionados TCs teriam sido celebrados por autoridade
incompetente; que o empreendimento estaria encravado no inte-
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rior da Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape
e no interior da Área de Relevante Interesse Ecológico “Mangue-
zais da Foz do Rio Mamanguape”, Unidades de Conservação Fe-
deral criadas pelos Decretos nºs 924/93 e 91.890/85; que mencio-
nadas UCFs estariam vinculadas diretamente à Presidência do
IBAMA, razão pela qual o licenciamento de toda e qualquer ativida-
de utilizadora de recursos naturais e potencialmente causadora
de degradação ambiental nessas áreas inserir-se-ia na compe-
tência da Administração Central do IBAMA, em Brasília; que os
TCs teriam sido celebrados irregularmente pelo Gerente Executi-
vo do IBAMA na Paraíba; que deveria ser respeitado o princípio da
hierarquia; que deveriam ser suspensos os efeitos da sentença
fundada em atos administrativos flagrantemente nulos, assim já
declarados pela Administração Pública; que os TCs não teriam
sido publicados, o que ofenderia o art. 79-A, § 8o, da Lei nº 9.605/
98; que o TC nº 44/2002 não teria prazo de vigência, ou seja, esti-
pulação de prazo para a empresa corrigir o dano ambiental, em
desatendimento ao disposto na Lei nº 9.605/98 (art. 79-A, § 1o, II);
que, tratando-se de áreas de mangue, bens pertencentes à União,
os TCs apenas poderiam ter sido celebrados com a participação
da União, através da Gerência Regional do Patrimônio da União no
Estado da Paraíba ou, no mínimo, mediante demonstração pela
empresa de que a ocupação da área seria regular; que, sem a
intervenção da União, os TCs seriam nulos; que inexistiria licença
de operação; que esse documento não poderia ser obtido, por-
quanto a empresa teria abandonado o processo administrativo
correspondente, deixando de praticar os atos necessários à sua
continuidade, o que teria acarretado o arquivamento dos mesmos;
que a licença também não poderia ser obtida, em vista da reper-
cussão sobre o manguezal e o habitat de espécie ameaçada de
extinção (peixe-boi), considerando o descarte de componentes
agressivos no manguezal, com escoamento para o estuário do
Rio Mamanguape, segundo Estudo de Impacto Ambiental; que te-
ria sido lavrado novo auto de infração, em novembro de 2002, por-
que a empresa estaria causando “dano direto à Unidade de Con-
servação APA – Barra do Rio Mamanguape-PB, mediante: a) as-
soreamento em partes de manguezal em torno do projeto de car-
cinicultura; b) despejar águas drenadas de criação de larvas de
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camarão vanamei no meio ambiente sem as recomendações exi-
gidas pelo IBAMA”; que, em março de 2003, teriam sido constata-
das várias irregularidades pela equipe técnica da Diretoria de Li-
cenciamento e Qualidade Ambiental do IBAMA – Administração
Central (ausência de tratamento da água do viveiro com infração à
Resolução nº 312/2002 do CONAMA, constatação de morte do
manguezal, impactos sobre os viveiros do peixe-boi marinho); que
seria inconsistente o argumento acerca da ausência de fundamen-
tação da decisão administrativa, haja vista que o requerimento de
renovação do TC apenas teria ingressado no IBAMA quando já ex-
pirado o prazo de vigência desse documento; que outra alternativa
não teria restado ao Gerente Executivo do IBAMA senão o indeferi-
mento; que, “ainda que, em tese, não tivesse havido motivação,
restaria plenamente sanado o vício através da demonstração de
que o indeferimento do requerimento, no caso em apreço, era ato
vinculado e, portanto, o único a ser licitamente praticado”; que a
empresa não teria observado o Decreto nº 4.340/2002; que o art.
34 do referido decreto não poderia ser aplicado à empresa, tendo
em conta que o EIA/RIMA apresentado pela destilaria encontrar-
se-ia eivado de falhas impedientes de sua aceitação; que o aban-
dono do processo administrativo teria se dado em razão da obten-
ção de liminar em mandado de segurança; que não se poderia
premiar a má-fé; que inexistiria violação ao princípio da eficiência,
haja vista que não se teria chegado a uma conclusão quanto ao
pedido de licenciamento ambiental por culpa da empresa que teria
abandonado o processo administrativo; que a empresa teria con-
seguido, “de maneira imoral e sorrateira, uma fajuta Licença de
Operação perante a Superintendência de Administração do Meio
Ambiente – SUDEMA”; que deveria ser observado o art. 225 da
CF/88, bem como o princípio da precaução; que a manutenção do
dano ambiental causaria grave prejuízo à saúde pública, assim
como à economia pública, alcançando inúmeras comunidades ri-
beirinhas.

Ouvido, o Ministério Público Federal opinou pelo deferimento
do pedido de suspensão de segurança, por vislumbrar graves ris-
cos à saúde e à economia públicas, em parecer que tem a seguin-
te ementa:
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“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. PE-
DIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PRE-
SENÇA DE GRAVES RISCOS À SAÚDE E ECO-
NOMIA PÚBLICAS, DECORRENTES DE SUA MA-
NUTENÇÃO. TAMBÉM VERIFICAÇÃO DE GRAN-
DE PROBABILIDADE DE SUA CASSAÇÃO EM
SEDE RECURSAL. DEFERIMENTO.
1 - O pedido de suspensão de segurança, por re-
vestir-se de natureza genuinamente cautelar, im-
prescinde, para o seu deferimento, da análise acer-
ca da presença dos requisitos gerais para a con-
cessão de medidas dessa espécie: o fumus boni

juris e o periculum in mora.
2 - O primeiro se traduz na grande probabilidade de
cassação da segurança concedida, em sede recur-
sal; o segundo se revela presente com os sérios
riscos que a manutenção dos efeitos da segurança
concedida pode proporcionar à saúde, à ordem e à
economia públicas, consoante a redação expressa
do art. 4o da Lei nº 4.348/64.
3 - Pelo deferimento da suspensão de segurança.”

A DESTILARIA JACUÍPE S/A também se manifestou sobre o
pedido formulado pelo IBAMA, ressaltando, inicialmente, que a sen-
tença contra a qual estaria se insurgindo o ente público já teria
transitado em julgado, sem que tivesse se verificado a interposi-
ção de recurso, de modo que não caberia pedido de suspensão,
sob pena de ofensa à coisa julgada, protegida constitucionalmen-
te. Salientou que o mandado de segurança teria sido impetrado
com fundamento no art. 34 do Decreto nº 4.340/2002, e 13, pará-
grafo único, da Resolução CONAMA nº 312/2002, bem como no
art. 5o, II, da CF/88. Destacou que as matérias versadas nos itens
2, 3 e 4 (do mesmo modo que nos itens 5, 6 e 7), da peça do
IBAMA, não teriam sido objeto da impetração, mesmo porque, pela
complexidade, deveriam ser tratadas em sede de ação ordinária,
que já teria sido ajuizada pela empresa (2005.82.00.003695-6). In-
formou que já teria sido ajuizada ação civil pública (2005.82.00.
004315-8), pelos mesmos motivos. Fez referência à liminar que
lhe foi deferida pelo Juízo a quo, mantida pelo TRF5, assim como
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à denegação da tutela antecipada requerida nos autos da ação
civil pública mencionada. Enfatizou que “a ilegalidade nas opera-
ções da peticionária não condiz com a realidade dos fatos, pois se
ocorreram ilegalidades, essas foram causadas ou induzidas por
incompetência do próprio órgão licenciador federal na condição do
processo de licenciamento”. Sublinhou que seu empreendimento
estaria devidamente licenciado para operar, segundo licença con-
cedida pela SUDEMA, órgão estadual do meio ambiente na Paraí-
ba, integrante do SISNAMA, bem como que “a competência do IBA-
MA apenas seria exclusiva nos casos do art. 10, parágrafo quarto,
quando o impacto ambiental é de âmbito nacional ou regional, o
que não condiz com o empreendimento em comento”. Defendeu
que não existiria qualquer risco para o meio ambiente.

Deferi o pedido de suspensão de segurança às fls. 1108/1141,
ao mesmo tempo em que admiti o recurso especial interposto nos
autos do Agravo de Instrumento nº 58076/PB, em sede do qual
havia sido mantida a atividade de carcinicultura pelo ora requerido,
em vista do contido no art. 34 do Decreto nº 4.340/2002.

Contra essa decisão, foram propostos embargos de declara-
ção pela DESTILARIA JACUÍPE S/A. Inicialmente, a embargante
teceu considerações sobre o cabimento dos embargos de decla-
ração, bem como sobre a possibilidade de deferimento de efeito
modificativo em seu âmbito. Afirmou que o objeto do mandado de
segurança, em análise, “restringe-se à possibilidade do empreen-
dimento continuar operando enquanto o seu licenciamento am-
biental era regularizado [...], enquanto as discussões nas demais
ações demandam instrução e produção de provas, inclusive peri-
ciais”. Salientou que, “por ocasião da impetração do mandamus,
inexistia qualquer alegação das pretensas nulidades dos termos
de compromisso firmados pela ora embargante com o IBAMA”.
Realçou que, por tais motivos, seria incorreta uma das assevera-
ções constantes da decisão guerreada, bem como que não teriam
sido observados pela Presidência os itens 4 a 6 da petição inter-
posta pela embargante no mandamus. Destacou que “as preten-
sas nulidades são, de fato e de direito, inexistente, tanto por vício
de procedimento adotado pelo IBAMA quanto pelo seu conteúdo”.
Consignou que deveria ser considerado o Parecer nº 394/2005,
por meio do qual se veria “uma série de equívocos, entre os quais
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a aplicação retroativa da Instrução Normativa/IBAMA nº 10, de
31.10.03, enquanto a regra aplicável à época da sua assinatura
era a da Instrução Normativa/IBAMA nº 07, de 25.04.02, que esta-
belecia a competência ao Gerente Executivo do IBAMA/PB para os
atos praticados”. Aduziu que isso configuraria vício de conteúdo,
existente ao lado de vício de forma, consistente esse no fato de
que o IBAMA jamais teria atendido à recomendação contida em
parecer de procuradora federal, para abertura de prazo para defe-
sa da embargante, restando violado o art. 5o, LV, da CF/88. Sus-
tentou que haveria na decisão vergastada “uma certa, e até com-
preensível confusão” entre o processo administrativo de licencia-
mento ambiental, os diversos procedimentos administrativos rela-
cionados com os termos de ajustamento e o mandado de segu-
rança. Relacionou as etapas do procedimento de licenciamento
ambiental. Enfatizou que o IBAMA teria “segurado” a expedição da
licença de operação, até a mudança da resolução do CONAMA de
regência, o que teria ensejado a imposição de novas exigências,
assim como que não haveria ligação entre o TAC 73/03 e o TAC
44/02. Reiterou que a competência é da Gerência Executiva e não
da Presidência do IBAMA. Considerou que o TAC 73/03 demons-
traria a anuência do IBAMA quanto à operação do empreendimen-
to, sanando, inclusive, as irregularidades existentes no TC 44/02.
Argumentou que o IBAMA teria induzido a Presidência em erro ao
apresentar suas alegações e provas de forma assistemática e fora
de contexto. Alegou que a decisão não teria completado a transcri-
ção do parecer de fls. 66/73, bem como que a Presidência não
teria examinado dois documentos (fls. 92 e 336). Ressaltou que “a
utilização de bacias de sedimentação, deságüe de águas servidas
ou regime de recirculação nos projetos de carcinicultura, além de
outras medidas de controle, fica a critério do órgão licenciador,
pois esta decisão dependerá de uma série de fatores ambientais e
locacionais dos empreendimentos”. Apresentou fotos. Sublinhou
que todo o licenciamento ambiental da empresa estaria sendo re-
alizado pela SUDEMA desde 1992. Advogou no sentido de que nem
haveria correções a realizar no EIA/RIMA, nem teria ocorrido o aban-
dono do processo de licenciamento em face da segurança. Asse-
verou que não seria correto o raciocínio no sentido de que as ativi-
dades do empreendimento deveriam permanecer paralisadas até
o desfecho da regularização do licenciamento. Entendeu configu-
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rada “patente contradição entre a conclusão constante a fl. 1119
da decisão e o texto do TC 44/2002”, não tendo havido manifesta-
ção sobre o documento de fls. 292/293. Salientou que o provimen-
to guerreado teria “ultrapassado os limites de uma análise per-
functória de plausibilidade para tecer conclusões sobre questões
fáticas e de direito que estão sendo discutidas não apenas no Man-
dado de Segurança, mas também em outras ações, estas sujei-
tas a uma dilação probatória impossível de ser aferida nesta Sus-
pensão de Segurança, sem adentrar o mérito daquelas ações”.
Disse que não teriam sido analisados os documentos de fls. 1005/
1037, 1042/1092 e 1093/1105, o que teria resultado na decisão
vergastada. Pugnou que fosse esclarecida a obscuridade “em re-
lação à abrangência que se está dando ao termo ‘interesse nacio-
nal’ frente ao termo efetivamente empregado pela legislação ‘signi-
ficativo impacto ambiental em âmbito regional ou nacional’”. Reite-
rou a alegação de que a anulação dos termos de compromisso
teriam se dado sem o devido processo legal, bem como de que
não haveria qualquer prova de dano ambiental ou da existência de
comunidades ribeirinhas prejudicadas. Postulou que fossem de-
clarados “os efeitos práticos da suspensão de segurança, caso
os presentes Embargos não sejam recebidos no efeito modificati-
vo, uma vez que a decisão ora embargada não teria o alcance de
anular licenças ambientais estaduais, decidir sobre o mérito de
ações ordinárias, e apreciar nulidades de procedimentos adminis-
trativos”.

Os embargos de declaração não foram providos, nos termos
da decisão de fls. 1215/1226, não tendo sido vislumbradas omis-
são, contradição ou obscuridade.

Não resignada, a DESTILARIA JACUÍPE S/A interpôs agravo
regimental.

Em seu recurso, sustentou: que a decisão agravada deveria
ser integralmente reformada, tendo em conta que o mandado de
segurança referido teria perdido seu objeto, bem como pelo fato
de que teria extrapolado os limites de uma suspensão de seguran-
ça, ao prejulgar outras ações, e porque resultaria em impacto in-
verso à ordem e à economia públicas; que da decisão dos embar-
gos de declaração deveriam ser consideradas duas afirmações,
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quais sejam, a atinente ao esvaziamento do mandado de seguran-
ça pelo arquivamento do processo de licenciamento e a de que
teria havido a extrapolação dos critérios previstos em lei federal
para conferir ao IBAMA competência que ele não teria; que os ques-
tionamentos trazidos nas decisões do pedido de suspensão não
seriam objeto de discussão do mandado de segurança, mas de
outro feito já ajuizado (2005.82.00.003695-6); que a decisão da
suspensão de segurança teria invadido o mérito desse outro pro-
cesso, antecipando-se sobre o debate a ser travado naquele âm-
bito; que não haveria ofensa à ordem pública, tendo em conta que
a empresa seria detentora de licença de operação deferida pelo
órgão estadual; que o mandado de segurança teria perdido o obje-
to, na medida em que já estaria sendo exercitada a licença de ope-
ração expedida pela SUDEMA; que a situação da empresa teria
sido plenamente demonstrada, não se fazendo necessária qual-
quer dilação probatória, porquanto o empreendimento teria funcio-
nado com anuência do IBAMA, a legislação permitiria a adequação
às novas regras e teria sido apresentado o EIA/RIMA; que estaria
protegida pelo art. 34 do Decreto nº 4.340/2002; que seu funciona-
mento estaria garantido não mais pelo mandamus, mas sim pela
licença operacional expedida pela SUDEMA; que o ajuizamento da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica, validade de
licença ambiental e de ilegalidade e inconstitucionalidade dos arts.
4o a 6o da Resolução CONAMA nº 237/97 c/c o art. 9o do Decreto nº
924/93 seria prejudicial a todos os recursos impetrados pelo MP e
pelo IBAMA, inclusive a suspensão de segurança; que o empreen-
dimento já estaria apto ao recebimento da licença de operação
desde agosto de 2002, segundo parecer de fls. 87/90; que o IBAMA
teria “segurado” a licença, em vista da emergência da Resolução
CONAMA nº 312/2002; que a competência para firmar os termos
de compromisso seria da Gerência Executiva e não da Presidên-
cia do IBAMA, segundo a Instrução Normativa nº 07/2002 e o art.
22 do Decreto nº 3.833/2001; que com a lavratura do TC nº 73/
2003 foram expungidas quaisquer irregularidades verificadas em
relação aos atos anteriores, inclusive o TC nº 44; que o IBAMA teria
induzido a Presidência a erro; que teria havido a transcrição in-
completa do relatório de fls. 66/74; que os pareceres de fls. 330/
335 e fls. 93/110 deveriam ter sido vistos em função dos docu-
mentos de fls. 92 e 335, não referidos na decisão guerreada; que
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já teria procedido às adequações necessárias, inclusive referen-
ciadas no TC nº 73; que a utilização de bacias de sedimentação,
deságüe de águas servidas ou regime de recirculação, entre ou-
tras medidas de controle, ficariam a critério do IBAMA, nada ha-
vendo de irregular na atuação da empresa em relação a esse as-
pecto; que o empreendimento estaria adequado à legislação am-
biental; que a demora na apresentação do EIA/RIMA teria derivado
da necessidade de coleta de dados sazonais, sendo que a insur-
gência da empresa teria derivado da suspensão das atividades, o
que não estaria albergado na legislação brasileira; que a análise
jurídica do EIA/RIMA já teria sinalizado que a competência seria da
SUDEMA, porquanto todo licenciamento ambiental requestado pela
empresa, desde 1992, teria sido procedido pela SUDEMA; que não
haveria correções a serem feitas no EIA/RIMA, bem como que não
teria abandonado o procedimento de licenciamento, que estaria
sendo obstado pelo IBAMA, tendo a SUDEMA enviado equipes a
campo, elaborando pareceres e expedindo a licença de operação;
que o licenciamento deveria se realizar em um único nível de com-
petência, o que já teria se efetivado na esfera estadual; que o TC
nº 44 não teria resultado na suspensão das atividades do em-
preendimento; que a empresa não poderia ser responsabilizada
por uma nulidade a que não teria dado causa, bem como que es-
sas nulidades teriam sido “fabricadas” posteriormente ao manda-
do de segurança; que a invalidação teria se dado sem o conheci-
mento da empresa, violando as garantias da ampla defesa e do
contraditório; que os termos teriam sido firmados antes da IN nº
10/2003, sob a égide da IN nº 07/2002, de modo que não se pode-
ria reconhecer a incompetência da autoridade expedidora, nem a
ausência de publicação como óbice ao reconhecimento da regula-
ridade. Teceu considerações sobre os limites do pedido de sus-
pensão. Consignou terem sido desconsiderados os documentos
de fls. 1005/1037, 1042/1092 e 1093/1105, que, se levados em
conta, resultariam em conclusão diversa da assentada. Defendeu
que não estaria configurada qualquer mácula à saúde ou à econo-
mia pública, exceto em tese, não havendo qualquer prova de de-
gradação ou de dano. Sustentou que a decisão monocrática da
Presidência estaria interferindo no mérito de outras ações, o que
não seria admissível. Disse que o IBAMA não estaria agindo com
isenção, o que poderia ser observado a partir da alegação da au-
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tarquia de inexistência de zoneamento ambiental e plano de ma-
nejo para a unidade de conservação, o que deveria ter sido provi-
denciado pelo IBAMA e não o teria sido feito até hoje. Finalmente,
defendeu a inaplicabilidade do princípio da precaução ao caso, que
estaria reservado às atividades de ponta, onde inexistiria certeza
científica.

Formulado pedido de assistência pela AQUAFER – AQUACUL-
TURA FERNANDO LTDA., foi ele indeferido em decisão de fls. 1763/
1767, não tendo havido recurso.

É o relatório.

Dispensadas a revisão e a inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência, nos termos da qual foi determinada a suspensão da
segurança concedida em sentença pelo MM. Juiz Federal da 3a

Vara/PB, nos autos do Mandado de Segurança nº 2004.82.00.
008460-0, impetrado por DESTILARIA JACUÍPE S/A.

Estabelece o art. 4o da Lei nº 8.437, de 30.06.92, com as alte-
rações implementadas pela Medida Provisória nº 2.180-35, de
24.08.2001 (negritos acrescidos):

“Art. 4o Compete ao Presidente do Tribunal, ao qual
couber o conhecimento do respectivo recurso, sus-
pender, em despacho fundamentado, a execução
da liminar nas ações movidas contra o Poder Públi-
co ou seus agentes, a requerimento do Ministério
Público ou da pessoa jurídica de direito público inte-
ressada, em caso de manifesto interesse público
ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à econo-
mia públicas.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo à sentença
proferida em processo de ação cautelar inominada,
no processo de ação popular e na ação civil pública,
enquanto não transitada em julgado.
§ 2o O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e
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o Ministério Público, em setenta e duas horas.
§ 3o Do despacho que conceder ou negar a suspen-
são, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será
levado a julgamento na sessão seguinte à sua inter-
posição.
§ 4o Se do julgamento do agravo de que trata o § 3o

resultar a manutenção ou o restabelecimento da
decisão que se pretende suspender, caberá novo
pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal com-
petente para conhecer de eventual recurso especial
ou extraordinário.
§ 5o É cabível também o pedido de suspensão a
que se refere o § 4o, quando negado provimento a
agravo de instrumento interposto contra a liminar a
que se refere este artigo.
§ 6o A interposição do agravo de instrumento contra
liminar concedida nas ações movidas contra o Po-
der Público e seus agentes não prejudica nem con-
diciona o julgamento do pedido de suspensão a que
se refere este artigo.
§ 7o O Presidente do Tribunal poderá conferir ao
pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em
juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a
urgência na concessão da medida.
§ 8o Nas liminares cujo objeto seja idêntico, poderão
ser suspensas em uma única decisão, podendo o
Presidente do Tribunal estender os efeitos da sus-
pensão a liminares supervenientes, mediante sim-
ples aditamento do pedido original.
§ 9o A suspensão deferida pelo Presidente do Tribu-
nal vigorará ate o trânsito em julgado da decisão de
mérito na ação principal.”

De seu turno, diz a Lei nº 4.348, de 26.06.1964, também com
as alterações impostas pela Medida Provisória nº 2.180-35, de
24.08.2001 (negritos nossos):

“Art. 4o Quando, a requerimento de pessoa jurídica
de direito público interessada e para evitar grave
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à econo-
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mia públicas, o Presidente do Tribunal, ao qual cou-
ber o conhecimento do respectivo recurso suspen-
der, em despacho fundamentado, a execução da li-
minar, e da sentença, dessa decisão caberá agra-
vo, sem efeito suspensivo no prazo de 10 (dez) dias,
contados da publicação do ato.
§ 1o Indeferido o pedido de suspensão ou provido o
agravo a que se refere o caput, caberá novo pedido
de suspensão ao Presidente do Tribunal competen-
te para conhecer de eventual recurso especial ou
extraordinário.
§ 2o Aplicam-se à suspensão de segurança de que
trata esta lei, as disposições dos §§ 5o a 8o do art. 4o

da Lei n° 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Genericamente, o pedido de suspensão pode ser entendido
como um incidente processual, através do qual simplesmente se
sobrestam os efeitos da decisão contra a qual é formulado, sem
impugná-la ou reformá-la. Não é recurso, nem produz resultados
equivalentes às medidas recursais, haja vista que não está tipifi-
cado legalmente com essa natureza, nem altera o provimento ju-
risdicional. É de se ver, ademais, que a concessão de suspensão
de liminar ou de sentença apenas é admitida em caso de manifes-
to interesse público ou de flagrante ilegitimidade e para impedir
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públi-
cas, cabendo ao ente postulante a demonstração inequívoca des-
sas condições. Destarte, trata-se de medida excepcional, de pro-
cedimento sumário e de cognição incompleta, justificada pela se-
riedade das conseqüências derivadas, no âmbito da qual não se
efetua exame de mérito em relação à lide originária, mas apenas
uma aferição da plausibilidade das razões deduzidas pelo reque-
rente, associada à verificação da possibilidade lesiva das esferas
significativas enumeradas na norma jurídica legal (ordem pública,
saúde pública, segurança pública e economia pública), com a pers-
crutação da urgência da providência requestada. Em síntese, deve-
se lançar olhos, nos pedidos de suspensão, ao perfazimento dos
pressupostos específicos – o fumus boni juris e o periculum in

mora –, particularizados esses requisitos, ainda mais, no instru-
mento, pela delimitação do universo a ser considerado diante da
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mácula expressiva a ser obstada. Em síntese, depõe a doutrina
que “o pressuposto fundamental a autorizar a utilização da via ex-
cepcional do pedido de suspensão de liminar ou de sentença, nada
mais é do que a preservação do interesse público, em seu sentido
lato, consubstanciado no risco de grave lesão aos bens jurídicos –
ordem, saúde, segurança e economia públicas”1.

Além disso, realça-se, com base em precedente do STF que,
dentre os poderes de que é investido o Presidente do Tribunal, no
âmbito do conhecimento da suspensão, não se inclui a análise
sobre “se os pressupostos para a concessão da liminar na ação
principal foram atendidos, nem se a sentença ou o acórdão, cujos
efeitos se deseja ver suspensos, foram corretos”2. “Essa orienta-
ção, contudo, não deixa de admitir um exercício mínimo de delibe-
ração do mérito, sobretudo por ser medida de contracautela, vin-
culada aos pressupostos de plausibilidade jurídica e do perigo da
demora, que devem estar presentes para a concessão das limina-
res” (trecho do voto do Ministro Edson Vidigal, no Agravo Regimen-
tal na Suspensão de Liminar nº 57/DF, que tramitou no STJ, j. em
01.07.2004, publ. em DJ de 06.09.2004).

Sobre sua índole, se tem feição político-administrativa ou judi-
cial, existem divergências, consoante observa Leonardo José Car-
neiro da Cunha:

“Com efeito, muito embora os tribunais superiores
atribuam ao pedido de suspensão a natureza de ati-
vidade político-administrativa [observe-se o resulta-
do do julgamento do Agravo Regimental na Suspen-
são de Segurança nº 2255/AM, do Supremo Tribu-
nal Federal, Relator Ministro Maurício Corrêa, j. em
24.03.2004, publ. em DJ de 30.04.2004], o certo é
que tal incidente contém nítida feição judicial, em cujo

1 GUTIÉRREZ, C. Suspensão de liminar e de sentença na tutela do inte-

resse público. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 37.

2 GUTIÉRREZ, C. Suspensão de liminar e de sentença na tutela do inte-

resse público. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 45.
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âmbito se analisa a violação a interesses públicos,
como segurança, ordem, saúde e economia3.”

Registra-se, demais, na doutrina, o enquadramento do pedido
de suspensão “no universo das medidas genuinamente cautela-
res”, mas não propriamente no sentido de “preservação do resul-
tado útil do processo que o obriga”, e sim como busca da “tutela
de situações cautelandas substanciais, que podem transcender
ao próprio processo judicial no qual se confina procedimentalmen-
te o incidente”4.

Essa última observação é particularmente importante, não se
podendo acolher, exatamente em função dessa compreensão, a
alegação de que a decisão guerreada tenha extrapolado os limites
a que estaria adstrita, ao abarcar situações que estariam sendo
debatidas em outros feitos, não se limitando ao mandado de segu-
rança – impetrado, é certo, apenas em função do ato administrati-
vo do IBAMA que não autorizou a renovação por mais um ano do
Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta nº 073/2003
por esgotamento do prazo – em sede do qual foi exarado o provi-
mento judicial suspenso. Ressalte-se que o principal escopo do
pedido de suspensão é impedir grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança e à economia públicas, de modo que todo o universo
fático e jurídico apresentado deve ser levado em consideração,
ainda que vários dos aspectos suscitados estejam compreendi-
dos em outros processos. Sobre o argumento de a decisão da
Presidência estar influindo no resultado de outra ação ajuizada pela
empresa (designada declaratória de inexistência de relação jurídi-
ca, de validade de licença ambiental, de competência para licen-
ciamento ambiental e de ilegalidade e inconstitucionalidade de dis-
positivos de resoluções do CONAMA), é de se salientar que os
Magistrados são livres para aquilatarem o quadro fático-jurídico tra-
zido a exame, nos termos do princípio do livre convencimento.

3 CUNHA, L.J.C. A Fazenda Pública em juízo. 3a ed. rev. ampl. atual. São
Paulo: Dialética, 2005, p. 383.

4 VENTURI, E. Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao poder

público. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, pp. 66 e 67. (Controle
juridicional dos atos do Estado, v. 4). Destaques do original.
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Reza a Constituição Federal de 1988 (com negritos acresci-
dos):

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as pre-
sentes e futuras gerações.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, in-
cumbe ao Poder Público:
[...]
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra
ou atividade potencialmente causadora de significa-
tiva degradação do meio ambiente, estudo prévio de
impacto ambiental, a que se dará publicidade;
[...]
§ 4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlânti-
ca, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a
Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utili-
zação far-se-á, na forma da lei, dentro de condições
que assegurem a preservação do meio ambiente,
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.”

Observe-se que a preocupação com o meio ambiente, repu-
tado bem de uso comum do povo, representativo de direito subje-
tivo e vinculado, essencialmente, ao direito à vida, encontra guari-
da na Constituição Federal de 1988, seja no prelúdio, com a refe-
rência a bem-estar, seja no corpo propriamente dito do Texto Cons-
titucional, sobrelevando a preocupação com a atribuição de res-
ponsabilidade a todos os entes da Federação e, mais que isso, à
sociedade. Há muito se tem observado um movimento de confir-
mação dessa responsabilização alargada, percebida em função
do necessário vínculo que se estabelece entre as pessoas – quer
queiram, quer não queiram –, por sofrerem, todas elas, os reflexos
da ação sobre o meio ambiente, mesmo porque os resultados
dessa atuação não distinguem poluidores de não poluidores, de-
negridores de não denegridores, alcançando o conjunto social como
um inteiro – e independentemente mesmo da proximidade territo-
rial em relação ao ato poluente. Demais disso, o ordenamento jurí-
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dico não se limitou a enunciar um “direito ao meio ambiente”, apre-
sentando-o juntamente com uma série de garantias de concreti-
zação, mesmo porque se está diante de um bem cuja reconstitui-
ção é, em muitos casos, inviável ou extremamente demorada, não
sendo coerente a menção meramente programática.

A relevância do assunto é tal que se fala hoje de um “Estado
Ambiental de Direito”: “Hoy se habla del estado ambiental (Lettera)
como fórmula superadora constitucional (después del estado de
derecho y del estado social) para significar que la preocupación
ambiental es la determinante em la forma de estado de nuestros
dias. Afirmar el estado ambiental de derecho (Montoro Chiner) no
es sólo una apuesta ideológica sino que supone sobre todo impor-
tantes consecuencias prácticas”5.

Dessa evolução, decorreram o desenvolvimento e a impor-
tância assumidos pelo Direito Ambiental, ao qual se conferiu, in-
clusive, autonomia como ramo do Direito, sobretudo no que diz
respeito à composição de uma base de princípios.

Princípio se traduz por começo, origem, causa, germe, base,
razão, “verdades primeiras”6. Trata-se, por conseguinte, de uma
expressão a qual se pode atribuir várias acepções: princípio como
designação do que inicia, do que precede, de proveniência; princí-
pio como preceito fundamental, como núcleo, alicerce ou suporte
essencial de um sistema; princípio como elemento motivador,
movente e de identificação de uma estrutura, mandamento deter-
minante, justificador, diretivo e de percepção. É vocábulo que se
pode dizer plurívoco, não obstante deva se reconhecer que, de
certo modo, todos os seus sentidos convergem para a idéia de
fonte (de raiz, de sustentação e de movimento). Miguel Reale defi-
ne-os como “‘verdades fundantes’ de um sistema de conhecimen-
to, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido
comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de ca-

5 FRAGA, Jesús Jordano. El derecho ambiental del siglo XXI. Revista de

Direito Ambiental. Nº 36. Out./Dez., 2004, pp. 211/212.

6 V. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12a ed. rev. atual.
São Paulo: Malheiros, 2002, pp. 228/229.
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ráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas ne-
cessidades de pesquisa e da praxis”7. Os princípios jurídicos ou
princípios de direito podem ser identificados, inicialmente, como
enunciados fundamentais embasadores do direito, as razões in-
formadoras e edificadoras do sistema jurídico e das suas estrutu-
ras e instituições. Celso Antônio Bandeira de Mello, sempre citado
na matéria, assevera que princípio “é, por definição, mandamento
nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fun-
damental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes
o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e
inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do
sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido
harmônico”8.

Os princípios têm avultado como verdadeiras normas de con-
duta, e não meramente como diretrizes hermenêuticas, realçan-
do-se, hodiernamente, a distinção entre regras jurídicas e princí-
pios jurídicos, sendo ambos normas jurídicas. Despertou-se, por
assim dizer, para o fato de que os princípios jurídicos – escritos ou
implícitos – representam as bases sobre as quais o direito se cons-
trói e das quais ele deriva (as regras jurídicas, inclusive, seriam
concreção dos princípios), ou, dito de outro modo, os elementos
fundamentais que inspiram o sistema jurídico e que, portanto, de-
vem funcionar como orientadores preferenciais da interpretação,
da aplicação e da integração normativa, com o conseqüente afas-
tamento de uma postura mais legalista. Mais que isso, vislumbrou-
se que os princípios de direito não estão localizados fora do siste-
ma jurídico positivo (no direito natural, exempli gratia), mas sim no
seu interior (com promoção da unidade e da coerência sistêmica),
conquanto não se confundindo com as regras jurídicas, bem como
que, muitos deles, embora não consagrados como estrutura de re-
gra jurídica ou especificados como proposições jurídicas escritas

7 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25a ed. São Paulo: Sarai-
va, 2000, p. 305.

8 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 11a ed.
rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 1999, pp. 629/630.
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particulares, detêm normatividade, dada a função que lhes é re-
servada9.

Paulo Bonavides bem analisa a evolução observada no pro-
cesso de juridicização dos princípios. Destaca ele a existência de
três fases. A primeira é chamada jusnaturalista e nela “os princí-
pios habitam ainda esfera por inteiro abstrata e sua normatividade,
basicamente nula e duvidosa, contrasta com o reconhecimento
de sua dimensão ético-valorativa de idéia que inspira os postula-
dos de justiça”. Nessa etapa, os princípios eram concebidos como
“axiomas jurídicos”, “normas universais de bem obrar”, decorren-
tes de um direito ideal10. A segunda fase é a juspositivista, na qual
os princípios eram considerados como “fontes normativas subsi-
diárias”, derivadas da própria lei, confirmadores, assim, do impé-
rio da norma legal, tendo em conta que afastariam, por sua atribui-
ção supletória, a possibilidade de lacunas11. Por fim, tem-se a fase
do pós-positivismo. Nesse momento, aos princípios se confere a
normatividade inerente ao conceito de direito, fundada na generali-
dade e na “fecundidade” (Domenico Farias), ou seja, atribui-se-lhe
a condição de “fonte primária de normatividade”, de “normas-cha-
ves de todo o sistema jurídico”. Bonavides sublinha, em relação a
essa fase, que “as novas Constituições promulgadas acentuam a
hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em pedestal nor-
mativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sis-
temas constitucionais”, bem como que, ao lado do processo de
constitucionalização dos princípios, teve particular importância, no
desenvolvimento da idéia de princípio como norma, o apadrinha-
mento dos princípios gerais de direito pelas Cortes Internacionais
de Justiça12. Por fim, Bonavides ressalta que, para a teoria con-

9 Cf. GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 4a

ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 1998, pp. 89/99.

10 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12a ed. rev. atual.
São Paulo: Malheiros, 2002, pp. 232 e 234.

11 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12a ed. rev. atual.
São Paulo: Malheiros, 2002, pp. 235/237.

12 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12a ed. rev. atual.
São Paulo: Malheiros, 2002, pp. 237/259.
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temporânea dos princípios, deve-se reconhecer a “superioridade
e hegemonia dos princípios na pirâmide normativa; supremacia
que não é unicamente formal, mas sobretudo material, e apenas
possível na medida em que os princípios são compreendidos e
equiparados e até mesmo confundidos com os valores, sendo, na
ordem constitucional dos ordenamentos jurídicos, a expressão mais
alta da normatividade que fundamenta a organização do poder”13.

São princípios de Direito Ambiental, dentre outros, o do polui-
dor-pagador, o da prevenção e o da precaução.

Pelo princípio do predador-pagador, está o poluidor obrigado a
pagar pela poluição causada ou potencialmente ocasionável. Em
outros termos, “impõe-se ao poluidor o dever de arcar com as des-
pesas de prevenção, reparação e repressão da poluição”14. Impor-
tante registro faz a doutrina quanto à finalidade dessa paga: “O
custo a ser imputado ao poluidor não está exclusivamente vincula-
do à imediata reparação do dano. O verdadeiro custo está numa
atuação preventiva”15. Enfatiza-se, assim, não a atividade repa-
ratória, mas a cautelar, correspondendo o princípio da prevenção
ao dever jurídico de impedir a realização de danos ambientais. Atra-
vés, outrossim, do princípio da precaução (vorsorgeprinzip), im-
põe-se a “ação antecipada diante do risco ou do perigo”16, enten-
dendo-se por risco ou perigo a ser evitado a denominada “ameaça
sensível”, a dizer, perceptível e que exige uma resposta de pronto.
Consoante assevera Paulo Afonso Leme Machado, “a precaução

13 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12a ed. rev. atual.
São Paulo: Malheiros, 2002, p. 259.

14 BENJAMIN, Antônio Herman V. O princípio poluidor-pagador e a repara-
ção do dano ambiental. In: BENJAMIN, Antônio Herman V (coord.). Dano Am-

biental. Prevenção, Reparação e Repressão. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1993, p. 228.

15 DERANI, Cristiane apud MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Am-

biental Brasileiro. 11a ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 54
(com negritos nossos).

16 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11a ed. rev.
atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 57.
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age no presente para não se ter que chorar e lastimar no futuro. A
precaução não só deve estar presente para impedir o prejuízo
ambiental, mesmo incerto, que possa resultar das ações ou omis-
sões humanas, como deve atuar para a prevenção oportuna des-
se prejuízo”17. É do autor, outrossim, a asseveração de que “con-
traria a moralidade e a legalidade administrativa o adiamento
de medidas de precaução que devam ser tomadas imediata-
mente”18. Ressalte-se, inclusive, que no art. 54 da Lei nº 9.605/98
procedeu-se à incriminação de comportamentos omissivos, rela-
cionados à inexistência de precaução em favor do meio ambiente.
O reconhecimento do princípio da precaução produz, fundamen-
talmente, duas conseqüências: a) a interpretação das regras jurí-
dicas e a atuação do Poder Público e da sociedade devem levar
em consideração “a probabilidade ou plausibilidade do dano, em
detrimento da certeza”; b) o ônus da prova é invertido em favor do
bem ambiental, passando a vigorar o entendimento de que in du-

bio pro sanitas et natura. Em síntese, “a consagração do princípio
da precaução estabeleceu verdadeira regra de julgamento na ativi-
dade judicial, no sentido da procedência da ação coletiva em defe-
sa do meio ambiente, diante de elementos indiciários quanto à
ocorrência efetiva ou potencial de degradações ambientais, am-
parados cientificamente e demonstrados, que não forem contra-
riados pelo degradador”19. Nesse contexto, em que pese a alega-
ção da empresa agravante de inaplicabilidade do princípio da pre-
caução ao caso, na medida em que ele estaria reservado às ativi-
dades de ponta, onde inexistiria certeza científica, penso que o
preceito em comento deve ser interpretado com a magnitude e a
repercussão que as normas constitucionais lhes conferem e con-
siderando que o projeto de carcinicultura em questão envolve am-

17 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11a ed. rev.
atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 67.

18 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11a ed. rev.
atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 67 (em destaque).

19 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Transposição das águas do Rio São
Francisco: uma abordagem jurídica da controvérsia. Revista de Direito Am-

biental. Nº 37. Jan./Mar., 2005, p. 69.
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biente ocupado por espécie da fauna brasileira em extinção. Paulo
Affonso Leme Machado se reporta a duas situações que podem
ser consideradas analogicamente:

“Na Austrália, pediu-se autorização para a captura e
caça de espécies em extinção. [...] A autorização foi
negada, afirmando o juiz que o princípio da precau-
ção deveria ser aplicado, pois no caso havia ‘es-
cassez de conhecimentos científicos sobre a popu-
lação das espécies, sobre o habitat e sobre os im-
pactos’. ‘O Juiz, ao fazer a aplicação do princípio da
precaução, enfatizou a insuficiente análise das rãs
no Estudo de Impacto Ambiental’.
Nos EUA, a Suprema Corte decidiu impedir a conti-
nuidade da construção de uma hidrelétrica porque
poderia haver a destruição do habitat do molisco snail

darter. Disse o Tribunal: ‘O valor desse patrimônio
genético é incalculável (...). É interessante a huma-
nidade limitar as perdas das variações genéticas. A
razão é simples: aí se encontram as chaves dos
enigmas que somos incapazes de resolver e elas
podem fornecer as respostas às questões que nós
não aprendemos a colocar. O mais simples ego-
centrismo nos ensina a sermos prudentes’.”20

Importa considerar que o realce e a ação conforme esses prin-
cípios não podem ser interpretados como impedientes de utiliza-
ção do meio ambiente pelo homem, mas como mecanismos de
garantia do uso adequado dos recursos ambientais e do trato em
geral do meio ambiente. Embora atinente a problema ambiental
diverso, as considerações seguintes ditadas pela doutrina são
apropriadas no presente exame: “A latitude e complexidade do pro-
blema em pauta não podem ser minimizadas, ao risco de empo-
brecer a análise de um tema que, a toda evidência, apresenta
multifacetados ângulos e intercorrências. Do contrário, a validade
da avaliação final pode ficar comprometida, seja por uma extrema-

20 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11a ed. rev.
atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 61/62.
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da percepção naturalista do meio ambiente, que o veja como algo
intocável, seja pelo egoísmo de uma visão tão-só antropocêntrica,
que coloque a natureza, incondicionalmente, a serviço do homem
e de suas conveniências. Há que encontrar o medium virtus entre
essas posições exacerbadas, de sorte que possa o homem viver
com e pela natureza, e não de modo a levá-la à exaustão, tragédia
de que o homem se tornaria a primeira vítima, como já se verifica
em tantos sítios que antes eram hígidos e hoje se encontram de-
gradados, assim como tantos cursos d’água, outrora fartos e pis-
cosos, que hoje apenas deixaram um vestígio do antigo vigor no
leito poeirento”21. Desse modo, é relevante consignar que exames
deste jaez devem se volver para a razoabilidade das medidas a
concretizar.

Volto os olhos ao quadro fático.

A empresa foi autuada, inicialmente, em 17.05.2002, por
“- FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO, OBRAS E SERVI-
ÇOS POTENCIALMENTE POLUIDORES, EM ÁREA DA APA, BAR-
RA DO RIO MAMANGUAPE, SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL
EXIGÍVEL. OBS: LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO). / - ATIVIDADE
CARCINOCULTURA ‘ÁREA’ 40,0 HA. RES. CONAMA 237/97” (fl.
76).

Em 23.05.2002, a empresa disse perante a Administração
Pública de sua intenção de regularizar o empreendimento, solici-
tando a abertura de processo de licenciamento (fl. 78), e apresen-
tou sua defesa, salientando que mesmo sem licença de implanta-
ção e de operação (mas apenas de desmatamento e limpeza da
área – fl. 75), teria iniciado o procedimento de estabelecimento do
empreendimento, segundo projeto ambiental apresentado ao IBA-
MA, produzido em conformidade com as normas jurídicas corres-
pondentes, bem como que estaria procedendo apenas a testes
operacionais.

21 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Transposição das águas do Rio São
Francisco: uma abordagem jurídica da controvérsia. Revista de Direito Am-

biental. Nº 37. Jan./Mar., 2005, p. 32 (com destaques do original).
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Em 14.06.2002, foi firmado o TC n° 44/2002 (fls. 85/86), con-
siderando que a empresa requerera os benefícios do art. 60 do
Decreto nº 3.179/9922, bem como que juntara PCA – Plano de Con-
trole Ambiental e PRAD – Plano de Recuperação de Área Degra-
dada, além de ter se comprometido a doar dois computadores. O
TC nº 44/2002 traz as seguintes resoluções:

“Fixar uma multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pelo descumprimento de qualquer das obrigações
acertadas no presente termo, a ser paga pelo(a)
Compromitente ou a quem venha sucedê-lo(a), in-
dependentemente da continuação do processo ad-
ministrativo aqui tratado.
Findo o presente Termo de Compromisso, e após a
apresentação da declaração, e vistoria por técnico
desta gerência prevista no parágrafo único do item
V comprovando a execução do ora pactuado, o(a)
Compromitente terá cumprido com as medidas para
corrigir o dano ambiental por ele cometido. Após isso,
portanto, o compromitente deverá comparecer ao
IBAMA para pagar 10% da multa a si impingida, nos
termos do art. 60 do Decreto 3.179, em boleto ban-

22 “Art. 60. As multas previstas neste Decreto podem ter a sua exigibilidade
suspensa, quando o infrator, por termo de compromisso aprovado pela autori-
dade competente, obrigar-se à adoção de medidas específicas, para fazer
cessar ou corrigir a degradação ambiental. [...]”. Ressalte-se que referido dis-
positivo concerne à possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa. De
outro turno, merece referência o regramento contido na Lei nº 9.605, de 12.02.98,
com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 23.08.2001, em
cujo art. 79-A, lê-se: “Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos
ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de progra-
mas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das
atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autoriza-
dos a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromis-
so com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instala-
ção, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizado-
res de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluido-
res”, havendo previsão expressa no § 8o do referido artigo de que a publicação
dos termos de compromisso, por extrato, é condição de eficácia do documen-
to.
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cário a ser emitido pelo IBAMA, acarretando conse-
qüentemente arquivamento do processo.
A rescisão implicará na execução do presente Ter-
mo, como título executivo extrajudicial, com a obri-
gação de reparar o dano ambiental, independente-
mente da propositura de ação judicial específica.
Enquanto perdurar a vigência do presente termo de
compromisso, ficará suspensa a aplicação das san-
ções administrativas aplicadas em razão dos Pro-
cessos nºs 02016.001426/02-08 e 1427/02-62.”

Observe-se que referido termo de compromisso nada disse
sobre a continuidade das atividades que estavam sendo realiza-
das a despeito da inexistência de efetivação do licenciamento. Em
verdade, não poderia admitir a continuação das atividades do em-
preendimento sem as necessárias licenças, do que decorre a con-
clusão de que as atividades deveriam permanecer paralisadas até
o desfecho do procedimento de regularização, com a expedição,
se fosse o caso, cumpridos os pressupostos normativos, das in-
dispensáveis licenças. Naquela ocasião, ainda não era vigente o
Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002. Nesse ponto, é de se
dizer dissonante, em relação aos demais documentos que guar-
necem os autos, a manifestação de fls. 292/293 da Procuradoria
Especializada. Mais que isso, cai em contradição a empresa ao
alegar que apenas estaria realizando testes operacionais – o que
implica a inexistência de instalação propriamente dita do em-
preendimento – e, simultaneamente, que não se poderia admitir a
paralisação das atividades – o que pressupõe que o empreendi-
mento estivesse em pleno funcionamento.

Em que pese esse fato, em 11.11.2002, foi firmado, entre o
IBAMA (Gerência Regional da Paraíba) e a empresa, Aditivo ao
Termo de Compromisso nº 44/2002 (fl. 91), em que se consig-
nou (com destaques nossos):

“I - Estipular que o Compromitente tem 80 dias con-
tados a partir de hoje para efetuar a despesca do
empreendimento de carcinocultura de que tratam os
autos.
II – Estabelecer, que findo este prazo, o compromi-
tente ficará proibido de povoar os tanques, exceto
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se obtida a LO. [tal dispositivo confirma a constata-
ção de que o TC nº 44/2002 não autorizava a per-
sistência das atividades não licenciadas, mesmo
porque, como se verificou antecedentemente, o fun-
damento legal não abalizava essa possibilidade]
III – Determinar que ficam mantidas as demais dis-
posições do TC/IBAMA nº 44.”

Seis dias antes (05.11.2002), a empresa havia sido novamen-
te autuada por “CAUSAR DANO DIRETO À UNIDADE DE CON-
SERVAÇÃO APA – BARRA DO RIO MAMANGUAPE-PB, MEDIAN-
TE: - A) ASSOREAMENTO EM PARTES DE MANGUEZAL EM
TORNO DO PROJETO DE CARCINOCULTURA. – B) DESPE-
JAR ÁGUAS DRENADAS DE CRIAÇÃO DE LARVAS DE CAMA-
RÃO VANAMEI NO MEIO AMBIENTE E SEM AS RECOMENDA-
ÇÕES EXIGIDAS PELO IBAMA” (fl. 462). Mais recente, ainda, a
terceira autuação registrada nestes autos: em 01.11.2005, a em-
presa foi autuada por “INSTALAR OU FAZER FUNCIONAR, EM
QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL ESTABELE-
CIMENTOS, OBRAS OU SERVIÇOS, CONTRARIANDO AS NOR-
MAS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES. NÃO POS-
SUIR BACIA DE SEDIMENTAÇÃO E REGIME DE RECIRCULA-
ÇÃO DA ÁGUA DOS VIVEIROS” (fl. 661).

Finalmente, em 13.08.2003, foi firmado entre a Gerência Exe-
cutiva do IBAMA na Paraíba e a empresa, o Termo de Compro-
misso e Ajustamento de Conduta nº 073/2003 (fls. 115/117), “para
o estabelecimento de procedimento de realização de mais um ci-
clo de carcinicultura marinha no empreendimento especificado de
propriedade da compromitente, localizado na Fazenda Santa Emí-
lia I”, em que se estabeleceu, a despeito da inexistência de licença
de operação:

“Cláusula Primeira: por este termo está sendo auto-
rizado, precariamente, um ciclo de produção de car-
cinicultura marinha nos viveiros do empreendimen-
to especificado, que está em fase de operação, mas
sem a devida licença do órgão ambiental, apesar de
já ter o seu empreendedor tomado todas as provi-
dências que estavam ao seu alcance para tanto,
estipulando-se, para tais operações o período de 110
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(cento e dez) dias contados a partir de hoje, 13 de
agosto de 2003.”

Em síntese, a empresa continuou a funcionar, independente-
mente de licença. Além disso, é importante frisar que, contanto
esteja consignado na transcrita cláusula primeira que o empreen-
dedor já tinha tomado todas as providências que lhe cabiam, o
próprio documento, mais adiante, exige do compromitente “dar
cumprimento ao Termo de Referência para elaboração do Estudo
de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental EIA/
RIMA”, “para fins de continuidade do processo de licenciamento”
(cláusula quarta). Essa exigência já tinha sido feita pelo IBAMA/
Brasília, em ofício datado de 23.05.2003 (fl. 349). Em tempo: o
mencionado termo de referência (fls. 119/133) definiu que o EIA e o
RIMA fossem encaminhados ao IBAMA-SEDE (fl. 119). Especifi-
camente sobre a atuação do IBAMA-SEDE, é de se notar que os
acontecimentos antes referidos (TC nº 44/2002, aditivo e TC nº
073/2003) parecem ter se desenrolado sem o conhecimento ou
perfeito esclarecimento desse ente. Nessa direção, note-se o teor
do ofício juntado à fl. 278, datado de 15.08.2003, através do qual o
IBAMA/Brasília solicitou informações à Gerência Executiva do IBA-
MA/Paraíba sobre o cumprimento do termo de embargo lavrado
contra a empresa, em razão do início do processo de produção
ausente a “devida licença ambiental”. Ainda mais sério é que, em
novembro de 2003, foi recebida, na Gerência Executiva na Paraí-
ba, comunicação feita pelo IBAMA-SEDE, no sentido de que fosse
dado cumprimento ao termo de embargo, com paralisação das
atividades da empresa (fl. 288).

A despeito dessas considerações, menos de um ano depois
do TC nº 073/2003, em 16.02.2004, foi concedida “prorrogação do
prazo de 180 dias a partir de 1° de janeiro de 2004” (fl. 118).

É de se fazer menção ao fato de que, em 06.09.2001, foi expe-
dido relatório pelo IBAMA, através da Superintendência Regional
(fls. 66/74), em que se lê, dentre outros dados (com destaques
acrescidos):

“A Destilaria Jacuípe S/A protocolizou em 01/02/2001
pedido de instalação de um projeto de carcinicultu-
ra. [...].
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Quando da realização da vistoria, o ponto mais evi-
denciado e discutido no momento foi o distancia-
mento que a empresa apresentou no início das cons-
truções dos canais para as áreas de proteção am-
biental, no caso salgados, apicuns e manguezal.
Entendemos que este recuo não é suficiente
para manter a integridade dessas áreas.
Não podemos admitir que interferências nas adja-
cências de manguezais sejam vistos de maneira
pontual, pois sabe-se que é conseqüência certa a
perda desses recursos que têm entre as inúmeras
funções a de reter sedimentos, ser um filtro biológi-
co e berçário de abundante fauna.
É justificável portanto a nossa preocupação quando
da etapa de movimentação mecânica do solo que
irá acontecer em áreas tão próximas aos mangue-
zais, pois não se pode isolar essa atividade do
ambiente maior em que ela se insere (áreas de
proteção), que com certeza irá conflitar com sua
preservação.
[...]
Considerando que o controle dos ecossistemas será
feito através de uma avaliação visual e biometria das
espécies, sugerimos que para tratamento dos
efluentes dos viveiros sejam construídas caixas de
sedimentação visando o tratamento do descarte dos
efluentes gerados nos viveiros antes da descarga
no ambiente natural.
[...]
RECOMENDAÇÕES GERAIS
[...]
Considerando que o empreendedor apresentou pro-
jeto devidamente instruído com o PCA/PRAD e de-
mais documentos exigidos (salvo as pendências),
atendendo em parte as normas ambientais e os
parâmetros técnicos, entendemos que sua execu-
ção dentro do que propõe o PCA/PRAD, aliado às
recomendações do IBAMA em sua totalidade, os
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impactos negativos serão minimizados. Do ponto
de vista técnico/ambiental opinamos pelo deferimen-
to da presente solicitação.
[...].”

Destaque-se que esse relatório – aparentemente favorável
à pretensão da empresa de instalação do projeto, mas com inú-
meros destaques sobre incorreções e providências a adotar – não
é suficiente para sustentar a sua efetiva implantação, que não pode
prescindir das licenças específicas exigidas em lei, com o cumpri-
mento de todos os requisitos correlatos. Nesse ponto, cumpre real-
çar que o último parágrafo da transcrição anterior foi agora incluí-
do, porquanto, a despeito de ter sido sublinhado na decisão guer-
reada que o relatório era apenas aparentemente favorável à pre-
tensão da empresa, a agravante insiste em defender que a trans-
crição foi incompleta, o que teria prejudicado a consideração da
sua situação. Não é o caso, independentemente do acréscimo do
excerto da transcrição, é de se dizer que ele em nada interfere na
presente consideração, na medida em que, repita-se, asseverou-
se ser o relatório aparentemente favorável à pretensão da
empresa, não tendo sido pressuposta situação diversa.

De seu turno, em parecer lançado em 29.08.2002 – quando já
tinha sido formulado pedido de regularização e abertura do pro-
cesso de licenciamento e firmado termo de compromisso –, não
numerado, da Gerência Executiva do IBAMA na Paraíba, concluiu-
se pela possibilidade de concessão da licença de operação (fl.
90). Note-se que desde a decisão vergastada se fez registrar a
existência de parecer favorável à empresa. Entretanto, esse posi-
cionamento não restou confirmado pelo IBAMA, em Brasília. De
fato, consta no Parecer n° 64, de (a dizer, desde) 02.05.2003 (fls.
93/110), dessa representação nacional do ente público, ao lado de
várias críticas ao Plano de Controle Ambiental apresentado e das
inúmeras providências a efetivar (com negritos nossos):

“[...]
Em 16/01/03 parecer da equipe técnica da COAIR/
CGLIC/DILIQ/IBAMA analisa o processo e o Plano
de Controle Ambiental do empreendimento, elabo-
rando parecer técnico indeferindo o pedido de li-
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cenciamento23, com base na documentação apre-
sentada.
Nos dias 25 e 28/04/03, a equipe técnica do DILIQ
realizou vistoria técnica na área proposta para o
empreendimento.
[...]
Foto 1: [...] A água do viveiro é liberada em direção
ao mangue sem qualquer tipo de tratamento dos
efluentes. Há risco de soltura involuntária de cama-
rão, pois as malhas das duas redes não são suficien-
temente seguras, devido à grande variação de ta-
manho dos camarões.
Foto 2: [...] As estruturas de pedras montadas evi-
tam erosão, mas não servem como bacia de sedi-
mentação. Sem tratamento os efluentes poderão

23 Esse parecer (nº 11, de janeiro de 2003) é exatamente o constante de fls.
330/335, que traz as seguintes observações, de grande relevância para a com-
preensão da situação instalada: “O PCA [Plano de Controle Ambiental apre-
sentado pela empresa ao IBAMA] define como área de influência direta apenas
as áreas das ilhas I e III e como área de influência indireta a área entre as ilhas
e oceano ao longo do rio Mamanguape. No entanto, tal delimitação é inade-
quada já que a área de influência direta não inclui o manguezal e gamboas
afetados pela captação da água e emissão de efluentes, toda APA da Barra do
Mamanguape, bem como, para o meio sócio-econômico, o município de Rio
Tinto. [...]/Em relação ao Meio Biótico, o PCA realiza uma caracterização insufi-
ciente da área [...], além de omitir espécies de conhecida presença na área de
influência, como, por exemplo, o peixe-boi marinho (Trichechus manatus), in-
cluído na lista de espécies ameaçadas de extinção [...]/O fato desta espécie
exótica [o camarão a ser cultivado] já existir no litoral nordestino não justifica
seu uso neste empreendimento, uma vez que não há confirmação de sua
presença na Bacia do Rio Mamanguape, e que o PCA prevê a soltura involun-
tária desta espécie no rio [...]/Após análise do PCA/PRAD do projeto de Carcini-
cultura no município de Rio Tinto/PB, encaminhado pela Destilaria Jacuípe S/A,
concluímos pela inviabilidade ambiental do mesmo, recomendando que os
tanques e instalações presentes sejam retiradas, e que a área impactada seja
recuperada integralmente”. Ressalte-se que à fl. 92, o Diretor de Licenciamen-
to e Qualidade Ambiental determinou, em janeiro de 2003, o retorno à CGLIC
para informar se a equipe que emitiu o parecer técnico vistoriou a área, reco-
mendando, em caso negativo, a realização da diligência. Isso, contudo, não
afeta as conclusões do Parecer nº 11, em razão do parecer nº 64 do mesmo
ano.
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impactar o manguezal e a biota associada, bem
como causar assoreamento e eutrofização.
[...]
Foto 4: [...] Local utilizado como área de emprésti-
mo do empreendimento. O empreendedor vem re-
movendo o solo desta área, sem qualquer licença
ambiental. Esta extração já foi alvo de auto de infra-
ção do IBAMA/PB.
[...]
Foto 8: [...] Área de entorno dos tanques-viveiros.
Nota-se a existência de vários indivíduos de man-
gue mortos no local. Há indícios de assoreamento
devido ao carreamento de solo oriundo dos taludes
dos viveiros.
[...]
Foto 17: Indivíduos de peixe-boi marinho [...] no vi-
veiro de readaptação do Projeto Peixe-Boi, razão da
criação da Área de Proteção Ambiental da Barra do
Mamanguape. A área de influência do empreendi-
mento abrange os viveiros do Projeto Peixe-Boi, po-
dendo causar interferências negativas na qualidade
da água, acarretando modificações nos padrões de
alimentação e de vida da espécie.
Foto 18: Plantio de indivíduos de Laguncularia race-

mosa de mangue. Nota-se, pelo tamanho das mu-
das, que o plantio é muito recente, devendo ter sido
realizado em data próxima àquela da vistoria.
[...]
Durante a vistoria técnica foram constatados diver-
sos problemas no projeto já instalado, detalhados a
seguir:
- Apresentação de Estudos Ambientais em desacor-
do com o dispositivo legal:
[...]
- Necessidade de requerimento de Pareceres Téc-
nicos da APA Barra do Rio Mamanguape e Projeto
Peixe-Boi marinho:
[...]
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- Ausência de Bacia de sedimentação:
[...]
- Existência de processos erosivos nos taludes dos
viveiros:
[...]
- Utilização de área de empréstimo sem qualquer
licença ambiental:
[...].”

Esse parecer foi mencionado na Informação Técnica nº 065/
2003, que seguiu o ofício juntado à fl. 278, anteriormente referido,
dela se extraindo os seguintes dados (fls. 290/291):

“Recomendamos a divisão do empreendimento em
dois processos de licenciamento. A primeira etapa,
já implantada, deverá passar por processo de regu-
larização com requerimento de Licença de Instala-
ção para adequação do projeto à resolução CONA-
MA 312/2002. Já a segunda etapa seguiria o pro-
cesso normal de licenciamento, com requerimento
de Licença Prévia. O EIA/RIMA, no entanto, pode tra-
tar do empreendimento como um todo.
O andamento proposto para o processo não deso-
brigaria o empreendedor do cumprimento do Termo
de Embargo de nº 149153 ‘C’, que estabelece a ime-
diata paralisação das atividades do empreendimen-
to. [...].”

Merece registro, ademais, o documento de fls. 276-277, con-
sistente no parecer técnico da APA da Barra do Rio Mamanguape,
emitido em 17.07.2003, que se inclinou no sentido de que “em re-
lação às atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de
recursos naturais dentro da APA, novos pedidos de implantação,
ampliação ou modificação devem ser negados até que a Unidade
esteja dotada de um Zoneamento Ambiental e de um Plano de
Manejo e que ambos considerem a possibilidade, a viabilidade e a
sustentabilidade dos projetos”.

Mesmo no âmbito da Gerência Executiva foi descrita situação
de irregularidade em relação ao empreendimento. De fato, em re-
latório de vistoria realizada em 05.09.2002, lançado pela referida
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representação regional do IBAMA, chegou-se às seguintes con-
clusões (fls. 284/285 – destaques nossos):

“1. O Termo de Compromisso assinado pelas par-
tes (IBAMA/empresa) não está sendo cumprido
pela empresa, haja vista que os tanques de lar-
vicultura estão em plena atividade; como tam-
bém a construção das comportas de praticamen-
te todos os viveiros vem tendo continuidade
sem que seja levado em consideração o Termo
de Embargo.
2. A instalação do projeto sem a devida prote-
ção dos taludes provocou o assoreamento em
partes do manguezal existente no entorno do
projeto.
3. A empresa deve adequar o projeto técnico no que
diz respeito ao tratamento dos efluentes derivados
da operação do projeto (viveiros de cultivo e tanques
de larvicultura).
4. O lançamento das águas drenadas tanto dos vi-
veiros quanto dos tanques de larvicultura sem trata-
mento (decantação para as águas drenadas dos vi-
veiros e filtragem das águas dos tanques de larvas),
provocam impactos negativos no ambiente na-
tural, impactos estes de magnitudes ainda des-
conhecidas.”

Em 27.07.2004, a empresa requereu (fls. 134/144) a renova-
ção dos efeitos do Ajustamento de Conduta 73/2003, por mais 12
(doze) meses, “período este suficiente para que este órgão am-
biental avalie o EIA/RIMA apresentado pela requerente e conceda
sua competente licença de operação”. Note-se que, segundo in-
formado pela própria empresa (fl. 141), o EIA e o RIMA foram proto-
colizados pela empresa no órgão ambiental apenas em 21.07.2004
(quase um ano depois da subscrição do TC nº 073/2003). Sobre
esse aspecto – apresentação do EIA/RIMA –, é de se dizer que ele
demonstra a complexidade do procedimento de licenciamento
ambiental, que impõe comportamentos não apenas da Adminis-
tração Pública, mas especialmente do particular interessado, de
sorte que se apresenta simplória a alegação de que o Estado Admi-
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nistrador falhou na eficiência, quando o próprio empreendedor le-
vou quase um ano para apresentar o EIA/RIMA. De fato, no docu-
mento de fls. 320/321 – Ofício nº 1599/2003-DILIQ/IBAMA, datado
de 03.10.2003 (fax transmitido em 06.10.2003), dirigido ao diretor
da DESTILARIA JACUÍPE S/A – está registrado (com destaques
nossos):

“- Visto que o ofício foi endereçado à DIFAP – Diretoria
de Fauna e Recursos Pesqueiros, informamos que
qualquer assunto ou solicitação referente ao processo
de licenciamento desse projeto de carcinicultura deve
ser tratado diretamente com a DILIQ – Diretoria de Li-
cenciamento e Qualidade Ambiental.
- O projeto analisado pelos técnicos deste IBAMA-Sede
é de significativo impacto ambiental, pelos motivos elen-
cados no Parecer Técnico COAIR/CGLIC/DILIQ 64/
2003, sendo assim, nos moldes da Resolução CONA-
MA 312/2002, é necessária a apresentação de EIA/
RIMA, de acordo com o Termo de Referência já
enviado por esta Diretoria.
- Quanto ao seu questionamento de que não foram
determinados prazos para elaboração do EIA/RIMA,
salientamos que não cabe ao IBAMA a estipulação
de um prazo para a sua conclusão, por ser de total
interesse e responsabilidade do empreendedor a
apresentação e preparação do estudo ambiental.
- Em relação aos prazos para análise de estudos am-
bientais no licenciamento ambiental, estes seguem o
disposto no artigo 14 da Resolução CONAMA nº 237/
1997, que estabelece prazo máximo de 12 meses para
análise do Estudo Ambiental por parte do IBAMA, po-
rém destacamos que a contagem deste prazo é sus-
pensa durante a elaboração do mesmo. Desse modo,
a única forma que se apresenta possível para atender
aos seus reiterados pedidos de agilização do proces-
so de licenciamento ambiental é o cumprimento das
solicitações feitas por esta Diretoria, constantes do
Ofício IBAMA/DILIQ nº 754/2003 e do Termo de Refe-
rência para a Atividade de Carcinicultura.
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- O empreendedor afirma que ‘a requerente já concluiu
a primeira etapa do projeto, atendendo a legislação
ambiental em vigor’. Entretanto, o empreendimento foi
instalado e começou a operar antes da emissão de
qualquer licença ambiental, contrariando, portanto, a le-
gislação ambiental em vigor.
- Quanto à informação de que o empreendimento con-
tinua em operação, temos a considerar que, uma vez
que não lhe foram concedidas quaisquer licenças am-
bientais, isto poderá acarretar as sanções e penalida-
des legais cabíveis.
- Esta Diretoria já tomou todas as medidas cabíveis
para informá-lo dos encaminhamentos necessários
para o licenciamento ambiental de seu empreendimen-
to, ainda assim, reiteramos as devidas ações neces-
sárias a serem realizadas pelo empreendedor:

- Separação do empreendimento em dois proces-
sos de licenciamento, com requerimento de licença
prévia para a IIha III (não instalada). Ressaltamos
que, de acordo com a Resolução CONAMA nº 312/
2002, art. 4o, § 4o, o Estudo de Impacto Ambiental e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental poderão
ser únicos para os dois empreendimentos.
- Reelaboração do Projeto original do empreendi-
mento de forma a se adequar ao requerido pela
Resolução CONAMA nº 312/2002, ou seja, implan-
tação de bacia de sedimentação e regime de recir-
culação das águas dos viveiros.
- Recuo de 30 metros dos taludes dos viveiros e da
bacia de sedimentação.”

Portanto, é de se frisar que, desde outubro de 2003, a empre-
sa tinha consciência da ilegalidade da continuidade das atividades
do empreendimento, tendo apresentado o EIA/RIMA quase dez
meses depois da comunicação oficial. Diz ela que a demora na
apresentação do documento se deveu à necessidade de coleta de
dados sazonais, tratando-se de reconhecimento explícito da com-
plexidade do procedimento, de tal modo que, no mínimo, não se
poderia imputar a responsabilidade pela demora na tramitação
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administrativa exclusivamente ao IBAMA.

O pedido de renovação foi indeferido, no mesmo dia, ao fun-
damento de que “o Termo de Ajustamento de Conduta nº 73/2003,
cujos efeitos se pretende renovar, já teve seu prazo expirado” (fl.
202).

A DESTILARIA JACUÍPE S/A, então, impetrou, em 03.08.2004,
mandado de segurança contra ato do IBAMA, que indeferiu o pedi-
do de renovação do Termo de Compromisso e Ajustamento de
Conduta nº 73/2003, sob a alegação de expiração do prazo desse
documento. Em suas razões, disse, fundamentalmente, que o ato
administrativo estaria desprovido de fundamentação, bem como
que teria violado a regra inserta no art. 34 do Decreto nº 4.340/
2002, além de ressaltar a falta de agilidade da autarquia nos pro-
cedimentos de licenciamento ambiental.

A liminar requestada foi deferida – e mantida em sede de agra-
vo de instrumento interposto –, prolatando-se, ao final, sentença
concessiva da segurança, segundo o dispositivo que se transcre-
ve:

“Isso posto, com fundamento nas razões de fato e
de direito acima expostas, concedo a segurança plei-
teada para, confirmando a liminar concedida, asse-
gurar à impetrante o direito de, até o pronunciamen-
to final da Administração sobre o pedido de licencia-
mento ambiental do projeto de carcinicultura mari-
nha, continuar operando seu empreendimento, res-
salvado à Administração o exercício da fiscalização
e aplicação das penalidades cabíveis por descum-
primento das limitações administrativas impostas à
atividade de carcinicultura, desde que o motivo não
seja a inexistência de licença ambiental.”

Como antes já referido, o pedido de suspensão de segurança
não se confunde com a figura do recurso, tratando-se de instru-
mento de manejo excepcional, quando vislumbrado risco de grave
lesão a esferas de grande magnitude (ordem, saúde, segurança e
economia públicas). Assim, nesse âmbito, não se efetua propria-
mente exame de mérito, o que não significa que não se tenha que
adentrar, ainda que minimamente, nesse universo, para fins de
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aferição da fumaça do bom direito e do perigo de demora. Nesses
termos, deve ser considerada a análise mais pontual que se pas-
sa a fazer, sem, contudo, se configurar uma apreciação incomple-
ta.

In casu, entendo configurado, na manutenção das atividades
desenvolvidas pela empresa, risco de grave lesão à ordem públi-
ca, à saúde pública e à economia pública.

À ordem pública, entendida como ordem administrativa, con-
sideradas as atribuições conferidas ao IBAMA, quanto às exigên-
cias do licenciamento ambiental, e na medida em que a execução
imediata da sentença, no sentido da persistência do exercício do
empreendimento, desafia princípios constitucionais e disposições
expressas de lei, pelo que é atentatória à ordem pública – “presen-
te a doutrina do Ministro Néri da Silveira, a respeito do conceito de
ordem pública administrativa”, segundo escreveu (a parte entre
aspas) o Ministro Carlos Velloso, quando proferiu voto nos autos
do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança nº 1.272-4/RJ
(STF, Pleno, j. em 10.02.99, publ. em DJ de 18.05.2001). Dessa
manifestação, extrai-se também:

“‘... Quando na Lei nº 4.348/1964, art. 4o, se faz men-
ção à ameaça da lesão à ordem, tenho entendido
que não se compreende, aí, apenas, a ordem públi-
ca, enquanto esta se dimensiona em termos de se-
gurança interna, porque explicitamente de lesão à
segurança, por igual, cogita o art. 4o da Lei nº 4.348/
1964. Se a liminar pode constituir grave lesão à or-
dem estabelecida para a ação da Administração
Pública, por força da lei, nas suas múltiplas mani-
festações, cabe ser suspensa sua eficácia pelo Pre-
sidente do Tribunal. Não pode, em verdade, o juiz
decidir contra a lei. Se esta prevê determinada for-
ma para a prática do ato administrativo, não há o
juiz, contra a disposição normativa, de coarctar a
ação do Poder Executivo, sem causa legítima. Fa-
zendo-o, atenta contra a ordem estabelecida, em
lei, para os atos da Administração.’
Acertadamente, acrescentou o Ministro Pertence:
‘(...)
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36. ‘Ordem Administrativa’ é, assim, não a que
pretenda impor a vontade da autoridade pública,
mas, unicamente, ‘a ordem estabelecida, em lei,
para os atos da Administração’.
37. Nem poderia ser de outro modo, no contexto do
Estado de Direito, que tem na estrita legalidade da
Administração um dos seus caracteres específicos.
[...]
Registre-se, ao fim e ao cabo, que a liminar conce-
dida contra expressa determinação legal, assegu-
rando a todos os Delegados, na ativa e aposenta-
dos, equiparação aos Procuradores do Distrito Fe-
deral, implica despesa de razoável vulto financeiro,
a desfalcar a economia pública, o que poderá cau-
sar-lhe grave lesão, no caso de ser indeferida a se-
gurança.”

À saúde pública, em vista da necessária vinculação entre meio
ambiente e vida sadia, nos expressos termos constitucionais, es-
pelho da realidade concreta.

À economia pública, porquanto, consoante apontou o Ministé-
rio Público, os prejudicados mais diretos e imediatos com a per-
sistência das atividades não licenciadas serão os ribeirinhos, que
verão inviabilizado seu principal – senão único – meio de subsis-
tência: “Além disso, conforme bem fundamentou o IBAMA, no pre-
sente pedido de suspensão, a manutenção da segurança pode
ocasionar riscos também à principal atividade econômica desen-
volvida pela população residente à margem do rio Mamanguape: a
comercialização do caranguejo-uçá” (fl. 954).

Em relação ao argumento de que teria faltado ao ato adminis-
trativo de não renovação a necessária fundamentação, penso que
não seria possível acatá-lo. Não se pode confundir ausência de
fundamentação com motivação breve. O importante é que da ma-
nifestação administrativa se apreenda a justificativa para o posi-
cionamento adotado. Nesse sentido, ao indeferir o pedido de reno-
vação formulado pela empresa, o IBAMA expressamente desta-
cou que a razão do indeferimento fora a intempestividade da apre-
sentação do pleito, porquanto já expirado o documento a renovar.
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Assim, não se vislumbra carência de fundamentação.

Mais ainda, é preciso destacar que, além da expiração do pra-
zo, o IBAMA entende inadmissível a continuidade das atividades da
empresa em razão da nulidade dos atos firmados entre ela e a
Gerência Executiva da entidade na Paraíba. Sendo nulo o ato origi-
nário, não poderia ser prorrogado ou renovado. Nesse ponto, con-
vém realçar que não é verdadeira a assertiva de que a impetração
não teria trazido, originariamente, a debate a questão relativa à
invalidação dos termos de compromisso e dos correspondentes
aditivo e prorrogação. Essas considerações foram tecidas nas in-
formações prestadas pelo IBAMA, com cópia às fls. 224/262, e em
outros documentos coligidos. Cumpre sublinhar, ademais, que a
empresa teve possibilidade de se manifestar sobre esse aspecto
inclusive nas razões que juntou a este pedido de suspensão de
segurança.

Diante de atos nulos, é dever da Administração Pública expur-
gá-los, corrigindo a atuação administrativa. Sublinhe-se, em aten-
ção ao magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello, que, “dado
o princípio da legalidade, fundamentalíssimo para o Direito Admi-
nistrativo, a Administração não pode conviver com relações jurídi-
cas formadas ilicitamente. Donde, é dever seu recompor a legali-
dade ferida. Ora, tanto se recompõe a legalidade fulminando um
ato viciado, quanto convalidando-o”24. Segue o doutrinador, afirman-
do que “não é repugnante ao Direito Administrativo a hipótese de
convalescimento dos atos inválidos”, mas a convalidação, funda-
da nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, enquanto “su-
primento da invalidade de um ato com efeitos retroativos”, apenas
pode se dar quando “o ato possa ser produzido validamente no
presente”25. Não é o caso, como será visto mais adiante. Configu-
rado está o ato nulo, “em que é racionalmente impossível a conva-
lidação, pois, se o mesmo conteúdo (é dizer, o mesmo ato) fosse

24 Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18a

ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 442.

25 Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18a

ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 439/440.
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novamente produzido, seria reproduzida a invalidade anterior”26.

Sobre a regra inserta no art. 34 do Decreto nº 4.340, de
22.08.2002 (publicado em 23.08.2002), é preciso, inicialmente,
transcrevê-la, para buscar entendê-la, mesmo porque respaldou o
pronunciamento judicial exarado pela Terceira Turma, desta Corte
Regional, nos autos do AGTR nº 58076/PB. Reza referido disposi-
tivo legal:

“Capítulo VIII
DA COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPAC-
TO AMBIENTAL
[...]
Art. 34. Os empreendimentos implantados antes da
edição deste Decreto e em operação sem as res-
pectivas licenças ambientais deverão requerer, no
prazo de doze meses a partir da publicação deste
Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental
competente mediante licença de operação correti-
va ou retificadora.”

Sobre o AGTR 58076/PB (atinente ao MS nº 2004.82.00.
008460-0), bem como sobre o AGTR nº 63443/PB (referente à Ação
Civil Pública nº 2005.82.00.004315-8), importa destacar as procla-
mações dos julgamentos, através das correspondentes ementas,
respectivamente transcritas:

“ADMINISTRATIVO. PROJETO DE CARCINICULTU-
RA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL.
- Atividade de carcinicultura desenvolvida há mais
de três anos na pendência de processo de licencia-
mento ambiental, mas com a anuência provisória
da representação local do IBAMA.
- Os empreendimentos potencialmente poluidores
que se encontravam em processo de regularização
ambiental ao tempo da publicação do Decreto nº
4.340/02 não podem, até o pronunciamento final da

26 Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18a

ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 444.
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Administração, ser impedidos de continuar funcio-
nando por falta de licença ambiental, nada obstando
que o sejam por motivo diverso.
ACÓRDÃO Vistos, etc. DECIDE a Terceira Turma
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por una-
nimidade, negar provimento ao agravo de instrumen-
to, julgando prejudicado o agravo regimental, nos
termos do relatório e voto anexos, que passam a
integrar o presente julgamento. Recife, 02 de junho
de 2005 (data do julgamento). Des. Federal Ridalvo
Costa Relator.”

“ADMINISTRATIVO. PROJETO DE CARCINICULTU-
RA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL.
- ‘Os empreendimentos potencialmente poluidores
que se encontravam em processo de regularização
ambiental ao tempo da publicação do Decreto nº
4.340/02 não podem, até o pronunciamento final da
Administração, ser impedidos de continuar funcio-
nando por falta de licença ambiental, nada obstando
que o sejam por motivo diverso’ (AGTR nº 58.076/
PB, j. 02/06/05, Rel. Des. Federal Ridalvo Costa).
ACÓRDÃO Vistos, etc. DECIDE a Terceira Turma
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por una-
nimidade, negar provimento ao agravo de instrumen-
to e julgar prejudicado o agravo regimental, nos ter-
mos do relatório e voto anexos, que passam a inte-
grar o presente julgamento. Recife, 20 de outubro
de 2005 (data do julgamento). Des. Federal Élio Si-
queira Relator (Convocado).”

Algumas observações são relevantes. Primeiramente: a em-
presa requereu a regularização do seu empreendimento antes
mesmo da edição do decreto referenciado, porquanto autuada em
maio de 2002. Segundo: até se pode admitir que o grande objetivo
da regra legal foi compatibilizar as atividades humanas de explora-
ção do meio ambiente com a sua preservação, mas isso não pode
ser enxergado isoladamente, em detrimento, inclusive, dos pre-
ceitos constitucionais e legais atinentes ao meio ambiente. Tercei-
ro: a norma jurídica em comento não pode ser interpretada como
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uma autorização para que os empreendimentos permaneçam em
atividade por prazo indefinido sem a expedição das licenças cor-
respondentes, a partir do simples requerimento de regularização
das atividades, porquanto essa interpretação não se coaduna com
os princípios constitucionais regentes da matéria, máxime o da
proteção ao meio ambiente. Dito de outro modo: o licenciamento
ambiental já estava determinado em diplomas normativos bem
anteriores ao Decreto nº 4.340/2002, estando o empreendedor
obrigado a cumprir as exigências impostas para a obtenção das
licenças, de modo que, ao autorizar requerimento de regulariza-
ção dos empreendimentos não licenciados, o decreto em comen-
to permitiu que fossem adotadas as providências necessárias à
obtenção das licenças, ou seja, determinou a instauração, desen-
volvimento e conclusão de procedimento de licenciamento, ao fi-
nal do qual, cumpridas todas as etapas, ter-se-ia a expedição das
licenças, ou não. Não se trata, pois, de uma autorização de
funcionamento precário para sempre ou de determinação de
expedição obrigatória de licença pelo simples fato do reque-
rimento de regularização, devendo a empresa requerente
adotar todas as providências que lhe cabem e impondo-se à
Administração Pública a expedição dos documentos apenas
se cumpridos os requisitos próprios.

Assim, o art. 34 do Decreto nº 4.340/2002 não confere direito à
permanência de atividades não licenciadas, independentemente
de procedimento de licenciamento ambiental, prevendo apenas a
possibilidade de regularização do empreendimento com a expedi-
ção das licenças, se for o caso, cumpridas as condições que o
ordenamento jurídico exige dos empreendedores. Malfere a regra
jurídica o provimento judicial que antevê, no dispositivo, autoriza-
ção de funcionamento independentemente das licenças exigidas
pela legislação, a ponto de levar, inclusive, a empresa a abandonar
o procedimento de licenciamento junto ao IBAMA, por entendê-lo
não mais necessário para a perpetuação de suas atividades. A
alegação de que não se continuou o procedimento administrativo
junto ao IBAMA, em virtude de busca do licenciamento perante o
órgão estadual do meio ambiente, será considerado mais adiante,
especialmente no tocante à competência.

O IBAMA-SEDE verificou a existência de várias irregularida-
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des na expedição de termo de compromisso originário, que resul-
taram na conclusão por sua invalidação e dos atos administrativos
que dele decorreram (fl. 493). Na Nota Técnica nº 103-PROGE/
COEPA (fls. 309/313), expedida pela AGU – Advocacia Geral da
União, consta:

“Conclui-se, portanto, que o ato administrativo cele-
brado foi, SMJ, juridicamente inadequado ao resul-
tado obtido. Os termos em que se assentaram esse
compromisso não atendem aos requisitos formais
e de conteúdo necessários a um ajuste dessa natu-
reza, extrapolando a atribuição da autoridade que o
celebrou, e, ainda, prejudicando os requisitos pro-
cedimentais do licenciamento ambiental, estando
portanto inquinado de vícios de legalidade. Configu-
rou-se, especialmente, desvio de finalidade ou des-
vio de poder que enseja nulidade do ato administra-
tivo.”

A nulidade referida decorreria da incompetência da autoridade
que subscreveu os documentos em comento, da ausência de pu-
blicação e da estipulação de prazos dos termos de compromisso
e da inexistência de intervenção da União em se tratando de bem
de sua propriedade.

De fato, mostra-se patente a nulidade.

Os termos de compromisso (incluindo aditivo e prorrogação)
foram firmados pela Gerência Executiva do IBAMA na Paraíba, quan-
do apenas poderiam ter decorrido da atuação do IBAMA/Brasília
ou, para esclarecer, não poderiam divergir do entendimento sufra-
gado pelo IBAMA-SEDE27. Já se disse mesmo, anteriormente, que

27 Nesse ponto, cumpre sublinhar que o Decreto nº 3833/2001 – revogado
pelo Decreto nº 4548/2002, que restou revogado, de seu turno, pelo Decreto nº
4756/2003 e, esse, em seguida, revogado pelo Decreto nº 5718/2006 – esta-
belece que, “no cumprimento de suas finalidades e, ressalvadas as compe-
tências das demais entidades que integram o Sistema Nacional do Meio Am-
biente – SISNAMA, cabe ao IBAMA, de acordo com as diretrizes fixadas pelo
Ministério do Meio Ambiente, desenvolver as seguintes ações federais:/[...]/ IV –
licenciamento ambiental de atividades, empreendimentos, produtos e proces-
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o EIA/RIMA deveria ser dirigido à representação nacional da autar-
quia, exatamente porque, considerando a localização do empreen-
dimento, apenas o IBAMA-SEDE poderia se pronunciar acerca do
licenciamento ambiental pretendido, fixando as diretrizes a serem
observadas. Ocorre que o IBAMA/Brasília sequer tomou conheci-
mento, no primeiro momento, da lavratura dos referidos termos,
consoante já dito antes, e, uma vez ciente, determinou o cumpri-
mento do termo de embargo, segundo se apontou anteriormente,
referenciando-se o documento de fl. 288, em que consta: “Embora
tenha sido assinado o termo [TC nº 044/2002], este não dispõe
sobre o funcionamento de viveiros, nem sobre a suspensão do
embargo do empreendimento, apenas se limita a condicionar a
redução da multa com a doação de dois computadores para utili-
zação do Núcleo de Licenciamento da GEREX/PB. Assim, para
todos os efeitos o empreendimento continua descumprindo o Ter-
mo de Embargo estabelecido pela fiscalização da GEREX/PB”.

Quadra destacar, nessa contextura, a localização do empreen-
dimento. Segundo se lê do documento de fl. 66, “a área pretendida
para o empreendimento localiza-se em ilhas de terra firme rodea-
das de manguezal existente ao longo do Rio Mamanguape”. Na fl.
67, registra-se: “O imóvel onde se pretende implantar o projeto de
carcinicultura é denominado Fazenda Santa Emília I, apresentan-
do área total de 2.181,71 ha., situada na APA [ÁREA DE PROTE-

sos considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como daqueles
capazes de causar degradação ambiental, nos termos da legislação em vigor;
[...]” (art. 1o). O IBAMA, nos termos daquela norma, vigente quando da lavratura
do primeiro termo, tinha como órgão específico uma Diretoria de Licenciamen-
to e Qualidade Ambiental, a quem competia, nos moldes do art. 18, “coordenar,
supervisionar, regulamentar e orientar a execução das ações federais referen-
tes ao licenciamento ambiental, avaliação de impactos e riscos, controle e
gestão da qualidade ambiental”, além de uma Diretoria de Proteção Ambiental
(art. 19). A regra do art. 22 fixava que “às Unidades de Conservação Federais,
compete gerir e manter a integridade dos espaços territoriais federais espe-
cialmente protegidos sob a responsabilidade do IBAMA, estando administrati-
vamente vinculadas às Gerências Executivas e tecnicamente às Diretorias
correlatas”. Portanto, ainda que as Gerências Executivas atuassem no âmbito
do licenciamento ambiental, não poderiam posicionar-se contrariamente às
diretrizes definidas pelo IBAMA-SEDE.
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ÇÃO AMBIENTAL] do Rio Mamanguape, município de Rio Tinto/
PB”. Na mesma folha 67, tem-se: “ILHA I:/Apresentando uma área
efetiva de 48,58 ha., encontra-se contornada por uma estreita fai-
xa de salgado/apicum, vindo em seguida a área de manguezal.
Em determinados trechos do perímetro ocorrem agrupamentos
arbóreos, que formam uma espécie de cinturão verde entre o man-
guezal e a terra firme, tendo sido identificados 23 (vinte e três)
espécies do ecossistema Mata Atlântica [...]”. Na fl. 70, está regis-
trado: “Como o somatório da área de Reserva Legal e das Áreas
de Preservação Permanente ultrapassa 50% da área total do imó-
vel, a empresa propõe averbar todo o manguezal, juntamente com
as áreas de mata nativa e matas ciliares, totalizando 56% da área
total do imóvel Fazenda Santa Emília I [...]”. No documento de fls.
290/291, registra-se expressamente: “A região do rio Mamangua-
pe, transformada em APA para garantir a conservação do habitat

do peixe-boi marinho (Trichechus manatus), foi apontada como de
extrema importância biológica pelo Workshop Avaliação e Ações
Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Cos-
teira e Marinha”. Além disso, cumpre sublinhar que a APA em co-
mento guarda relação de contigüidade com áreas indígenas (fl.
334).

Destarte, a competência do IBAMA-SEDE não deriva do sim-
ples fato de o empreendimento se localizar em bem de proprieda-
de da União. Essa competência exsurge, sobretudo, em função
da qualificação da área como APA – ÁREA DE PROTEÇÃO AM-
BIENTAL e como ARIE – ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECO-
LÓGICO, caracterizada por se tratar de habitat de espécie da fau-
na brasileira em extinção, bem como pelos manguezais e resquí-
cios de Mata Atlântica do entorno. Realmente, através do Decreto
nº 91.890, de 05.11.1985, editado pelo Poder Executivo Federal, foi
declarada como ARIE a “área de mangues denominada mangue-
zais da Foz do Rio Mamanguape”, a ser supervisionada pela
SEMA – Secretaria Especial do Meio Ambiente. De seu lado, por
meio do Decreto Federal nº 924, de 10.09.1993, foi criada a “Área
de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape no Estado
da Paraíba”. Especialmente dessa última norma jurídica se extrai:

“Art. 1o Fica criada a Área de Proteção Ambiental
(APA) da Barra do Rio Mamanguape, localizada nos
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Municípios de Rio Tinto e Lucena, no Estado da Pa-
raíba, envolvendo águas marítimas e a porção terri-
torial descrita no art. 2o deste decreto, com o objeti-
vo de:
I – garantir a conservação do habitat do Peixe-Boi
Marinho (Trichechus manatus);
II – garantir a conservação de expressivos remanes-
centes de manguezal, Mata Atlântica e dos recur-
sos hídricos ali existentes;
III – proteger o Peixe-Boi Marinho (Trichechus ma-

natus) e outras espécies, ameaçadas de extinção
no âmbito regional;
IV – melhorar a qualidade de vida das populações
residentes, mediante orientação e disciplina das ati-
vidades econômicas locais;
V – fomentar o turismo ecológico e a educação
ambiental.
[...]
Art. 3o A APA da Barra do Rio Mamanguape será im-
plantada, supervisionada, administrada e fiscaliza-
da pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em articu-
lação com a Superintendência de Defesa do Meio
Ambiente (SUDEMA) e com o Batalhão de Polícia
Florestal do Estado da Paraíba, as Prefeituras dos
Municípios de Rio Tinto e de Lucena e seus respec-
tivos órgãos de meio ambiente, e organizações não-
governamentais interessadas.
[...]
Art. 8o Na APA da Barra do Rio Mamanguape ficam
proibidos:
I – a implantação de atividades industriais poluido-
ras capazes de afetar o meio ambiente;
II – o exercício de atividades capazes de provocar
erosão ou assoreamento das coleções hídricas;
III – o despejo nos cursos d’água de qualquer efluen-
tes, resíduos ou detritos, em desacordo com as
normas técnicas oficiais;
IV – o exercício de atividades que ameacem as es-
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pécies da biota, as manchas de vegetação primiti-
va, as nascentes e os cursos d’água existentes na
região;
V – o uso de biocidas e fertilizantes, quando em de-
sacordo com as normas ou recomendações técni-
cas oficiais.
Art. 9o Na área da APA objeto deste Decreto, a aber-
tura de estradas e de canais para construção de
barragens de cursos d’água, a implantação de pro-
jetos de urbanização, de atividade minerária, de ati-
vidade industrial e agrícola, que causem alterações
ambientais, dependerão de licenciamento do IBA-
MA.”

Para melhor apreensão da temática, deve-se citar os concei-
tos de APA e ARIE, espécies do Grupo das Unidades de Uso Sus-
tentável, que são dados pela Lei nº 9.985, de 18.07.2000, verbis:

“Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área
em geral extensa, com um certo grau de ocupação
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, es-
téticos ou culturais especialmente importantes para
a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocu-
pação e assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais.
[...]
Art. 16. A Área de Relevante Interesse Ecológico é
uma área em geral de pequena extensão, com pou-
ca ou nenhuma ocupação humana, com caracte-
rísticas naturais extraordinárias ou que abriga exem-
plares raros da biota regional, e tem como objetivo
manter os ecossistemas naturais de importância
regional ou local e regular o uso admissível dessas
áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos
da conservação da natureza.”

A Resolução/CONAMA/nº 010, de 14.12.1988, estabelece, de
seu lado, que “as Áreas de Proteção Ambiental – APA’s são unida-
des de conservação, destinadas a proteger e conservar a qualida-
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de ambiental e os sistemas naturais ali existentes, visando a me-
lhoria da qualidade de vida da população local e também objetivan-
do a proteção dos ecossistemas regionais” (art. 1o).

O conceito de licenciamento ambiental foi introduzido pela Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que previu, originariamente:

“Art 10 - A construção, instalação, ampliação e fun-
cionamento de estabelecimentos e atividades utili-
zadoras de recursos ambientais, considerados efe-
tiva ou potencialmente poluidores, bem como os
capazes, sob qualquer forma, de causar degrada-
ção ambiental, dependerão de prévio licenciamento
por órgão estadual competente, integrante do SIS-
NAMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
§ 1º - Os pedidos de licenciamento, sua renovação
e a respectiva concessão serão publicados no jor-
nal oficial do Estado, bem como em um periódico
regional ou local de grande circulação.
§ 2º - Nos casos e prazos previstos em resolução
do CONAMA, o licenciamento de que trata este arti-
go dependerá de homologação da SEMA.
§ 3º - O órgão estadual do meio ambiente e a SEMA,
esta em caráter supletivo, poderão, se necessário e
sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis,
determinar a redução das atividades geradoras de
poluição, para manter as emissões gasosas, os
efluentes líquidos e os resíduos sólidos dentro das
condições e limites estipulados no licenciamento
concedido.
§ 4º - Caberá exclusivamente ao Poder Executivo
Federal, ouvidos os Governos Estadual e Municipal
interessados, o licenciamento previsto no caput des-
te artigo, quando relativo a pólos petroquímicos e
cloroquímicos, bem como a instalações nucleares
e outras definidas em lei.”

Posteriormente, esse dispositivo foi alterado pela Lei nº 7.804,
de 18 de julho de 1989, passando a ter a seguinte redação (com
destaques nossos):
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“Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e fun-
cionamento de estabelecimentos e atividades utili-
zadoras de recursos ambientais, considerados efe-
tiva e potencialmente poluidores, bem como os ca-
pazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento
de órgão estadual competente, integrante do Sis-
tema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais Renováveis – IBAMA, em caráter su-
pletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
§ 1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e
a respectiva concessão serão publicados no jornal
oficial do Estado, bem como em um periódico re-
gional ou local de grande circulação.
§ 2º Nos casos e prazos previstos em resolução do
CONAMA, o licenciamento de que trata este artigo
dependerá de homologação da SEMA.
§ 3º O órgão estadual do meio ambiente e a SEMA,
esta em caráter supletivo, poderão, se necessário e
sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis,
determinar a redução das atividades geradoras de
poluição, para manter as emissões gasosas, os
efluentes líquidos e os resíduos sólidos dentro das
condições e limites estipulados no licenciamento
concedido.
§ 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA o licenciamento previsto no caput deste
artigo, no caso de atividades e obras com signi-
ficativo impacto ambiental, de âmbito nacional
ou regional.”

De seu turno, a Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezem-
bro de 1997, reza (destacamos):

“Art. 1o Para efeito desta Resolução são adotadas
as seguintes definições:
I – Licenciamento Ambiental: procedimento adminis-
trativo pelo qual o órgão ambiental competente li-
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cencia a localização, instalação, ampliação e a ope-
ração de empreendimentos e atividades utilizado-
ras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras; ou aquelas que, sob qual-
quer forma, possam causar degradação ambiental,
considerando as disposições legais e regulamenta-
res e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
[...]
Art. 2o A localização, construção, instalação, amplia-
ção, modificação e operação de empreendimentos
e atividades utilizadoras de recursos ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras,
bem como os empreendimentos capazes, sob qual-
quer forma de causar degradação ambiental, depen-
derão de prévio licenciamento do órgão ambiental
competente, sem prejuízo de outras licenças legal-
mente exigíveis.
[...]
Art. 4o Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA,
órgão executor do SISNAMA, o licenciamento am-
biental, a que se refere o artigo 10 da Lei n° 6.938,
de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e
atividades com significativo impacto ambiental de
âmbito nacional ou regional, a saber:
I – localizadas ou desenvolvidas conjuntamen-
te no Brasil e em país limítrofe; no mar territori-
al; na plataforma continental; na zona econômi-
ca exclusiva; em terras indígenas ou em unida-
des de conservação de domínio da União;
II – localizadas e desenvolvidas em dois ou mais
Estados;
III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem
os limites territoriais do País ou de um ou mais Es-
tados;
IV – destinados a pesquisar, lavrar, produzir, benefi-
ciar, transportar, armazenar e dispor material radioa-
tivo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia
nuclear em qualquer de suas formas e aplicações,
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mediante parecer da Comissão Nacional de Ener-
gia Elétrica – CNEN;
V – bases ou empreendimentos militares, quando
couber, observada a legislação específica.
§ 1o O IBAMA fará o licenciamento de que trata este
artigo após considerar o exame técnico procedido
pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios
em que se localizar a atividade ou empreendimen-
to, bem como, quando couber, o parecer dos de-
mais órgãos competentes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, envolvido no
procedimento de licenciamento.
§ 2o O IBAMA, ressalvada sua competência supleti-
va, poderá delegar aos Estados o licenciamento de
atividade com significativo impacto ambiental de
âmbito regional, uniformizando, quando possível, as
exigências.
Art. 5o Compete ao órgão ambiental estadual ou do
Distrito Federal o licenciamento ambiental dos em-
preendimentos e atividades:
I – localizados ou desenvolvidos em mais de um
Município ou em unidades de conservação de domí-
nio estadual ou do Distrito Federal;
II – localizados ou desenvolvidos nas florestas e
demais formas de vegetação natural de preserva-
ção permanente relacionadas no artigo 2o da Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as
que assim forem consideradas por normas federais,
estaduais ou municipais;
III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem
os limites territoriais de um ou mais Municípios;
IV – delegados pela União aos Estados e ao Distrito
Federal, por instrumento legal ou convênio.”

Deve-se ressaltar que não se desconhece o Parecer nº 312/
CONJUR/MMA/2004, lavrado pelo Consultor Jurídico do Ministério
do Meio Ambiente. Segundo esse documento, “não cabe aos Mu-
nicípios e Estados pedir autorização à União para exercerem o
poder de polícia administrativa, para organizarem seus serviços
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administrativo-ambientais ou para utilizarem os instrumentos da
política nacional do meio ambiente, entre os quais se inclui o licen-
ciamento ambiental”. De igual modo, lê-se: “o licenciamento am-
biental tem por fundamento compatibilizar a proteção do meio am-
biente com o desenvolvimento econômico sustentável, tendo sua
análise focada nos impactos ambientais da atividade ou empreen-
dimento, não na titularidade dos bens afetados”. Nele se assentou,
outrossim: “Portanto, não basta que a atividade licenciada atin-
ja ou se localize em bem da União para que fique caracteriza-
da a competência do IBAMA para efetuar o licenciamento am-
biental. O licenciamento ambiental dá-se em razão da
abrangência do impacto ao meio ambiente e não em virtude
da titularidade do bem atingido”. E segue: “Conforme manifes-
tado anteriormente por esta Consultoria Jurídica, o ato de licenciar
uma atividade nada tem a ver com a titularidade do bem, posto que
são institutos totalmente distintos e assim tratados pela legisla-
ção”. Para, ao final, concluir: “na determinação de competências
para realização do licenciamento ambiental, deve prevalecer o cri-
tério do alcance do ‘impacto ambiental direto’, intrínseco ao direito
ambiental segundo os ditames constitucionais e não o critério da
titularidade do bem”. Em parte final se consignou: “a titularidade do
bem afetado pela atividade ou empreendimento não define a com-
petência do membro do SISNAMA para realização do licenciamen-
to ambiental. Tal critério contraria o art. 10 da Lei nº 6.938/81 e as
disposições do CONAMA sobre o tema”.

No caso concreto em exame, está diante de interesse que
ultrapassa as fronteiras do interesse meramente local. Trata-se
de conceder licenciamento a empreendimento que se localiza em
APA e ARIE, marcadas pela vegetação constituída de manguezais
e de resquícios de Mata Atlântica e, principalmente, que constitui
habitat de espécie em extinção da fauna brasileira. Dessarte, con-
figurado está o interesse nacional, que fez da localidade unidade
de conservação federal. De se deixar ainda mais claro: as ativida-
des a serem licenciadas, porque exercitadas em habitat do
peixe-boi marinho (além de manguezais e resquícios de Mata
Atlântica), enquadram-se na caracterização do significativo
impacto ambiental de âmbito nacional.

Nesse sentido, não beneficia a parte, nem supre o necessário



125

licenciamento pelo ente público competente (IBAMA), a expedição
de licença de operação estadual pela SUDEMA – Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, órgão do Governo do Es-
tado da Paraíba (nº 1581/2004 – fls. 1106/1107). Pensar assim
ocasionaria, na minha compreensão, violação ao art. 10, § 4o, da
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a redação dada pela
Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989.

Neste ponto, é mister esclarecer – mesmo porque apontada
explicitamente pela agravante como reconhecedor de seu direito –
um dos parágrafos da decisão relativa aos embargos de declara-
ção, em que se disse, verbis:

“Nessa linha de raciocínio, a proteção ao peixe-boi
marinho, bem como a conservação da Mata Atlânti-
ca e dos manguezais, foram compreendidas como
ações de interesse nacional, extrapolando o critério
de definição da competência do IBAMA previsto na
Lei nº 6.938/81, concernente à extensão do impacto
ambiental regional ou nacional, já que os interesses
acima citados dizem respeito a todos os brasilei-
ros, ressaltando-se, inclusive, o direito das gerações
futuras ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, conforme dispõe o art. 225 da CF/88.”

É evidente o erro material ali contido, corrigível de pronto, so-
bretudo quando consideradas as várias linhas do raciocínio de-
senvolvido, tanto na decisão inicial, como na que decorreu do jul-
gamento dos embargos de declaração opostos. A extrapolação se
dá em relação à competência da SUDEMA ou, em outros termos,
ela não tem competência ambiental em se tratando de atividades
com significativo impacto ambiental de âmbito nacional, nos ter-
mos da lei. Destarte, a correta leitura do trecho em comento deve
ser feita com substituição do termo “extrapolando o” por “inserin-
do-se no”.

De grande valia para a análise jurídica deste caso a Cartilha
de Licenciamento Ambiental, editada pelo Tribunal de Contas da
União, em colaboração com o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Brasília, 2004).
Diz-nos o documento que o licenciamento ambiental é instrumen-
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to “de utilização compartilhada entre a União e os Estados da fe-
deração, o Distrito Federal e os Municípios em conformidade com
as respectivas competências”, tendo por objetivo “regular as ati-
vidades e empreendimentos que utilizam os recursos naturais e
podem causar degradação ambiental no local onde se encontram
instalados” (Prefácio).

Ressaltam, o TCU e o IBAMA, que “não se deve confundir li-
cença ambiental com outras autorizações eventualmente neces-
sárias”, a exemplo da autorização para supressão de vegetação
(p. 12, da Cartilha). Essa observação se enquadra perfeitamente
na situação em exame. A autorização para desmatamento, de
21.09.2001, cuja cópia repousa à fl. 75, não tem os mesmos efei-
tos das licenças ambientais, não podendo servir de título justifica-
dor da instalação e da operação de atividades que dependam do
licenciamento. Assim, não tendo sido expedidas as licenças, mas
mera autorização para supressão de vegetação, a instalação e a
operação das atividades estão irregulares.

Nos termos da Cartilha, “para cada etapa do processo de li-
cenciamento ambiental, é necessária a licença adequada: no pla-
nejamento de um empreendimento ou de uma atividade, a licença
prévia (LP); na construção da obra, a licença de instalação (LI) e,
na operação ou funcionamento, a licença de operação (LO)” (p.
13). Segue o documento, asseverando: “O licenciamento ambien-
tal é processo complexo que envolve a obtenção das três licenças
ambientais, além de demandar tempo e recursos, notadamente
em função dos princípios da precaução (art. 4o, incisos I e VI, e art.
9o, inciso III, da Lei nº 6.938, de 1981) e das condições de poluidor
e usuário pagador (art. 4o, inciso VII, da mesma Lei)” (p. 19).

Ressalte-se, nesse contexto, que, da mesma forma que não
se pode admitir demora excessiva por parte do administrador pú-
blico, de outro turno, é de se considerar que, para procedimentos
complexos, não se pode exigir rapidez incompatível com as caute-
las inerentes, mesmo porque a adoção de todos os cuidados re-
verte em favor dos administrados – nesse universo humano com-
preendidos os cidadãos em geral e a própria empresa empreen-
dedora. É também da Cartilha que se extrai: “Entretanto, os cus-
tos e o prazo para a obtenção do devido licenciamento não se
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contrapõem aos requisitos de agilidade e racionalização de cus-
tos de produção, inerentes à atividade econômica. Ao contrário,
atender à legislação do licenciamento implica racionalidade. Isso
porque, ao agir conforme a lei, o empreendedor tem a segurança
de que pode gerenciar o planejamento da sua empresa no atendi-
mento às demandas de sua clientela, sem os possíveis proble-
mas de embargos e paralisações, a par de garantir que os impac-
tos ambientais prováveis do empreendimento serão mitigados e
compensados” (p. 19).

Finalmente, depreende-se que os termos de compromissos
(aditivo e prorrogação, inclusive) não foram publicados, com viola-
ção da norma legal de regência e, especialmente, do princípio da
publicidade, de base constitucional. Nesse tocante, cabe ressaltar
a dicção do art. 79-A da Lei nº 9.605/98 com a redação dada pela
MP nº 2.163-41/2001 (especificamente § 8o).

Ainda que desprezadas todas essas considerações e como
bem observou o Ministério Público Federal, não se pode olvidar
que o comando sentencial se consubstanciou na concessão da
segurança “para, confirmando a liminar concedida, assegurar à
impetrante o direito de, até o pronunciamento final da Adminis-
tração sobre o pedido de licenciamento ambiental do projeto
de carcinicultura marinha, continuar operando seu empreendi-
mento, ressalvado à Administração o exercício da fiscalização e
aplicação das penalidades cabíveis por descumprimento das limi-
tações administrativas impostas à atividade de carcinicultura, desde
que o motivo não seja a inexistência de licença ambiental” (desta-
ques acrescidos). In casu, esse pronunciamento final já se ve-
rificou, porquanto a empresa simplesmente abandonou o proce-
dimento de licenciamento, não respondendo ao chamado para que
promovesse as correções necessárias no EIA/RIMA. Destaca-se
que o empreendedor aparentemente passou a negligenciar os pro-
cedimentos solicitados pelo IBAMA, a serem adotados na regulari-
zação do EIA/RIMA, apresentado por ele em novembro de 2004, a
partir do momento em que deu entrada em novo pedido de licen-
ciamento perante a SUDEMA e obteve uma licença de operação
em dezembro de 2004.

Não é defensável, realce-se, a tese de que o mandado de se-
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gurança perdeu o objeto com a licença expedida pela SUDEMA e,
conseqüentemente, o incidente também teria sido esvaziado, haja
vista que, em se reconhecendo a incompetência da SUDEMA,
manter-se-ia íntegro o mandamus, com os efeitos correlatos, ora
suspensos em função do deferimento do pedido formulado atra-
vés destes autos.

Está dito à fl. 663: “Reportando-me ao Processo Administrati-
vo nº 02016.000262/2001-10, quanto ao licenciamento ambiental
do empreendimento de carcinicultura Destilaria Jacuípe, no inte-
rior da APA de Barra de Mamanguape, no Estado da Paraíba, ve-
nho requerer o arquivamento do referido processo, tendo
em vista a ausência de interesse do empreendedor na conti-
nuidade dos procedimentos de licenciamento ambiental” (ne-
gritos nossos). Importante consignar, em razão dessa constata-
ção e exatamente por isso, que o deferimento do presente pedido
de suspensão de segurança não agride os provimentos judiciais
exarados nos autos dos agravos de instrumento antes referencia-
dos, mesmo porque limitados a essa condição. Não se diga que
para esse arquivamento seria necessária, com antecedência, a
comunicação da empresa interessada, mesmo porque se estava
aguardando a sua iniciativa no desenvolvimento dos atos que lhe
cabiam.

Deixo de acatar, outrossim, o argumento de perda de objeto
formulado pelo Ministério Público Federal, tendo em conta possí-
vel interpretação no sentido de que os efeitos da sentença se man-
têm, em procurando a empresa o desarquivamento do feito admi-
nistrativo correspondente, o que não poderia ser chancelado por
tudo quanto se disse.

Importante transcrever, finalmente, alguns trechos do Parecer
Técnico nº 123/2005 – IBAMA (fls. 650/660), o mais recente expe-
dido sobre o empreendimento (tornando estéril a alegação de que
os pareceres de fls. 93/110 e 330/335 deveriam ser lidos em com-
passo com as fls. 92 e 335, que não teriam sido referidas na deci-
são vergastada – sublinhe-se que o fato de não terem sido referi-
das não significa que não tenham sido lidas e sopesadas no provi-
mento guerreado, como já se disse quando do julgamento dos
embargos de declaração):
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“Cabe destacar que o empreendedor apresentou
EIA/RIMA do projeto em julho de 2004, no entanto
este ainda não atende a todos os critérios requisita-
dos no Termo de Referência enviado pelo IBAMA ao
empreendedor, visto o não cumprimento das seguin-
tes pendências (levantadas por este Instituto e en-
caminhadas ao empreendedor em novembro/2004):
- envio de cópias das Anotações de Responsabili-
dade Técnica (ART) com autenticação mecânica
legível; - assinatura da equipe, e rubrica em todas
as páginas, de uma das cópias do EIA/RIMA.
Assim, o EIA/RIMA apresentado ainda carece de
aceitação por parte do IBAMA, situação esta que
somente será sanada pelo cumprimento integral por
parte do empreendedor das pendências acima lis-
tadas.
[...]
- Posteriormente, em novembro de 2004, este IBA-
MA/DILIQ informa ao empreendedor da existên-
cia de pendências em relação a itens do Termo
de Referência seguido para a elaboração do EIA/
RIMA enviado a este Instituto, e ainda solicita o
seu atendimento.
[...]
- Em 07/01/2005 a DILIQ encaminha Ofício nº 007/
2005 à SUDEMA – órgão ambiental da Paraíba soli-
citando cancelamento da Licença de Operação for-
necida por aquela (sic) órgão ao empreendimento,
em total desrespeito ao disposto no Decreto 924/
1993, de criação da APA da Barra de Mamanguape
e Lei 9985/00 e Decreto 4340/02.
- Atualmente, este IBAMA/DILIQ está no aguardo do
cumprimento das pendências levantadas no EIA/
RIMA, cabendo ressaltar que, enquanto as medidas
e pendências não forem solucionadas, o EIA/RIMA
encontra-se não aceito por este IBAMA/DILIQ, o que
implica na paralisação dos procedimentos de licen-
ciamento ambiental.
[...]
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III – CONDIÇÕES ATUAIS
[...]
No local foi constatado que o empreendimento
continua em plena operação, sem ter adotado
qualquer medida requerida anteriormente por
esta Coordenação, em especial pelo lançamento
de efluentes sem nenhum tipo de tratamento, dire-
tamente sobre o manguezal circundante, contra-
riando o preconizado pela Resolução CONAMA nº
312/2002, quanto à utilização de bacias de sedimen-
tação e recirculação de água dos viveiros.
Informados sobre a irregularidade, os representan-
tes do empreendedor argumentaram que o projeto
foi instalado anteriormente à publicação da referida
Resolução, sendo que as alterações no projeto
inviabilizariam o empreendimento. Segundo os
resultados do monitoramento por ele efetuado, seus
efluentes não estariam causando interferências sig-
nificativas na qualidade das águas do estuário, e a
instalação de bacia de sedimentação não seria obri-
gatória, ficando a critério do órgão licenciador que,
segundo ele, seria o Órgão Estadual de Meio Am-
biente.
Foi esclarecido ao empreendedor que, segundo o
decreto de formação da APA, a competência para
o licenciamento pertence ao IBAMA e este, se-
guindo o Princípio da Precaução em Matéria Am-
biental, solicitaria a devida adequação de todos os
empreendimentos de carcinicultura presente na
APA, até mesmo os que já estivessem instalados e
devidamente licenciados anteriormente à publicação
da Resolução em questão, lembrando que seu em-
preendimento não possui nenhuma licença emitida
por este Instituto.
[...]
O processo de licenciamento deste empreendimento
encontra-se em trâmite neste órgão (IBAMA/PB e
posteriormente DILIQ), desde o ano de 2001. Con-
forme o histórico do processo, trata-se de um pro-
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cesso complexo, que envolveu a implantação do
projeto sem a devida licença ambiental, três autos
de infração, dois embargos, dois termos de com-
promisso assinados e posteriormente anulados, bem
como principalmente resistência do empreendedor
em apresentar o EIA/RIMA requisitado, além de to-
das as exigências estabelecidas pela DILIQ.
Um exemplo desta resistência quanto à sua re-
gularização reside no fato de que o empreen-
dedor, tentando se escusar das exigências le-
gais requisitadas pela DILIQ, iniciou em 28/10/
2004 processo de licenciamento ambiental no
órgão Estadual de Meio Ambiente – SUDEMA
(processo nº 2004-003740/TEC/LO-0815), obten-
do a concessão da licença em 29/11/2004, em
apenas um mês.
[...]
Assim, analisando as características atuais do pro-
jeto, bem avaliando as reiteradas recusas do em-
preendedor em proceder ao atendimento das exi-
gências legais e regulamentares, além dos critérios
técnicos de modificação do projeto requisitados pelo
IBAMA, consideramos que, nos moldes de projeto
(descumprimento da Resolução CONAMA nº 312/
02) e situação presente (desobediência aos reitera-
dos embargos do IBAMA e ausência de anuência da
DIREC/IBAMA, diretoria responsável pela Gestão da
APA), o empreendimento de carcinicultura Destila-
ria Jacuípe apresenta-se como inviável, nas con-
dições atuais, frente às exigências legais e re-
gulamentares afetas à carcinicultura.
Além disso, tendo em vista que não há manifes-
tação do empreendedor no processo de licen-
ciamento ambiental desde novembro de 2004,
quanto ao cumprimento das exigências requisi-
tadas pelo IBAMA, principalmente em relação à
adequação do EIA/RIMA do projeto, recomenda-
mos que o processo de licenciamento referen-
te à Destilaria Jacuípe seja objeto de arquiva-
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mento, devido à ausência de interesse do em-
preendedor na continuidade dos procedimen-
tos de licenciamento.”

Disse-se, outrossim, que não teriam sido considerados os
documentos de fls. 1005/1037, 1042/1092 e 1093/1105, o que não
corresponde à verdade. O documento de fls. 1005/1037 concerne
à petição inicial da ação declaratória de inexistência de relação
jurídica, validade de licença ambiental, competência para licencia-
mento ambiental e de ilegalidade e inconstitucionalidade dos arts.
4o a 6o da Resolução CONAMA nº 237/97 c/c o art. 9o do Decreto nº
924/93, ajuizada pela ora agravante. De seu turno, o documento
de fls. 1042/1092 concerne à petição inicial da ação de improbida-
de administrativa proposta pelo Ministério Público Federal contra a
ora agravante. Finalmente, o documento de fls. 1093/1105 diz res-
peito à decisão inicial proferida pelo Magistrado a quo que indeferiu
o pedido de tutela antecipada formulado naquela ação de improbi-
dade administrativa. Inicialmente, é de se dizer que não se mostra
coerente a afirmação da ora agravante de que esses elementos
não teriam sido considerados, quando ela mesma assevera que
eles não poderiam ser levados em conta, dados os limites mate-
riais do mandado de segurança. De outro lado, tratando-se de do-
cumentos que instruíram as razões da empresa em sede do pedi-
do de suspensão, apresentadas anteriormente à decisão recorri-
da, afirma-se que eles foram devidamente apreciados, embora não
tenham tido o condão de mudar os rumos da conclusão.

Finalmente, sobre as alegações de que o IBAMA não estaria
agindo com isenção, simplesmente impondo obstáculos indevi-
dos ao licenciamento, de que ele teria tumultuado a compreensão,
bem como de que ele teria “segurado” a concessão da licença
para que ela fosse alcançada pela então novel Resolução do CO-
NAMA nº 312/2002, não restaram comprovadas, mas, ao contrá-
rio, em relação a esse último aspecto, a empresa informa o cum-
primento das exigências dispostas nessa resolução.

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

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 280.879-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO SIQUEIRA
(CONVOCADO)

Apelante: ANTÔNIO FÉLIX DUARTE E OUTRO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advs./Procs.: DRS. JOSÉ CÂMARA DE OLIVEIRA E OUTRO (APTE.)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURA-
DA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TES-
TEMUNHAL. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. FALECIMENTO DA AUTORA
NO CURSO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO DE HER-
DEIROS.  DIREITO ÀS PARCELAS ATRASADAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 148/STJ.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 204/STJ. CA-
RÁTER ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCA-
TÍCIOS. SÚMULA 111/STJ.
- A aposentadoria por idade para o segurado es-
pecial independe de carência, desde que com-
provado o exercício da atividade rural, à luz do
disposto no artigo 26, III, da Lei nº 8.213/91. O
rurícola não está dispensado de comprovar o
efetivo exercício da atividade rural, no período
anterior ao requerimento do benefício.
- Implemento do requisito etário e juntada aos
autos de início de prova material, corroborado
por prova testemunhal, apto a firmar o conven-
cimento da atividade rural da demandante e a
qualidade de segurada especial.
- Direito à aposentadoria rural especial, desde o
ingresso do requerimento administrativo, posto
que àquela data a autora já reunia os requisitos
para concessão do benefício pleiteado.
- Não ocorre a perda da qualidade de segurada,
se a suplicante atendeu aos requisitos da legis-
lação da época, para a concessão do benefício
previdenciário, ex vi do § 1º do art. 102 da Lei nº
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8.213/91. Precedentes do STJ.
- Os habilitados Antônio Félix Duarte e Inácio
Félix Duarte têm direito às parcelas atrasadas,
no período compreendido entre 9.6.1995 (data do
requerimento administrativo) e 29.9.1996 (data do
óbito da Sra. Maria Marinho de Souza), nos ter-
mos do art. 112 da Lei nº 8.213/91. Precedentes
do Tribunal e. do STJ.
- Juros moratórios, nos casos de ações previden-
ciárias, devidos à razão de 1% (um por cento) ao
mês, a partir da citação (Súmula 204/STJ).
- Correção monetária de débitos previdenciários
vencidos após a vigência da Lei nº 6.899/81. Apli-
cação da Súmula 148 do egrégio STJ.
- Honorários advocatícios arbitrados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos
limites da Súmula 111/STJ.
- Apelação 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, dar provimento à
apelação, nos termos do relatório, voto do Desembargador Rela-
tor e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a inte-
grar o presente julgado.

Custas, como de lei.

Recife, 29 de junho de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO SIQUEIRA - Relator
Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO SIQUEIRA
(Convocado):

Apelação interposta por Antônio Félix Duarte e outro, em face
da sentença de fls. 154/160, da lavra do MM. Juiz Federal da 3ª
Vara da Seção Judiciária da Paraíba, que julgou improcedente o
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pedido deduzido na petição inicial (aposentadoria rural) ao enten-
dimento de que a autora perdeu a qualidade de segurada da Previ-
dência, nos termos da Lei nº 8.213/91.

No recurso (fls. 164/166), os apelantes, habilitados nos autos,
sustentam que a sentença deve ser reformada para que a apo-
sentadoria rural por idade seja concedida a partir do pedido admi-
nistrativo, em razão de que as provas materiais acostadas aos
autos, corroboradas por provas testemunhais idôneas, colhidas
em Juízo, são suficientes para assegurar-lhes o direito, nos ter-
mos da petição inicial e da legislação previdenciária em vigor. Sus-
tentam, ainda, que lhes são devidos os valores que a segurada
deveria ter recebido em vida.

Sem contra-razões.

É o relatório. Dispensada a revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO SIQUEIRA
(Relator Convocado):

Penso que a sentença deve ser reformada pelos fundamen-
tos a seguir delineados. Vejamos.

A aposentadoria por idade aos trabalhadores rurais é devida,
desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) idade de 60
(sessenta) anos para homem e 55 (cinqüenta e cinco) anos para
mulher; b) comprovação do exercício de atividade rural, ainda que
de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao re-
querimento do benefício, em número de meses igual à carência do
benefício (art. 39, I, c/c os arts. 106, parágrafo único, e 143 da Lei
nº 8.213/91).

Reconhece-se que a aposentadoria por idade para o segura-
do especial independe de carência (art. 26, III, da Lei nº 8.213/91),
desde que comprovado o exercício da atividade rural. Assim, o ru-
rícola não está dispensado de comprovar o efetivo exercício da
atividade rural, no período anterior, como já salientado, ao requeri-
mento do benefício.

Ocorre que a Lei nº 9.063.95, de 14.6.1995, alterou o art. 143
da Lei nº 8.213/91, que passou a ter a seguinte redação, in verbis:
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“O trabalhador rural ora enquadrado como segura-
do obrigatório no Regime Geral da Previdência So-
cial, na forma da alínea a do inciso I, ou do inciso IV
ou VI, do art. 11 desta Lei pode requerer aposenta-
doria por idade, no valor de 1 (um) salário mínimo,
durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data
de vigência desta Lei, desde que comprove o exer-
cício de atividade rural, ainda que descontínua, no
período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idêntico à carência
do referido benefício.”

Ora, como o pedido administrativo foi feito em 9.6.1995, data
anterior à modificação introduzida pela Lei nº 9.063/95 no art. 143
da Lei nº 8.213/91, teria a autora que comprovar o exercício de
atividade rural nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à data do re-
querimento administrativo, nos termos da redação anterior do inci-
so II do art. 143 da Lei nº 8.213/91, in verbis:

“Art. 143.
(...)
II - aposentadoria por idade, no valor de 1 (um) salá-
rio mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a
partir da data da vigência desta Lei, desde que com-
provado o exercício de atividade rural nos últimos 5
(cinco) anos anteriores à data do requerimento,
mesmo que de forma descontínua, não se aplican-
do, nesse período, para o segurado especial, o dis-
posto no inciso I do art. 39.”

No afã de demonstrar o exercício de atividade rural, é mister
observar que foram juntados documentos que, em se fazendo uma
interpretação extensiva do parágrafo único do art. 106 da Lei nº
8.213/91, podem ser úteis para caracterizar que há início de prova
material a confirmar que a demandante faz jus ao benefício previ-
denciário pleiteado na peça pórtico, em virtude de que o rol de do-
cumentos elencados pelo indigitado dispositivo legal é meramente
exemplificativo, e não taxativo, podendo, assim, outros tipos de
provas se prestarem ao mesmo fim ali colimado.

A autora, ao ingressar com o requerimento administrativo, já
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preenchia o requisito etário (fl. 11) para aquisição do benefício em
tela, como também já tinha comprovado sua condição de rurícola
através dos documentos acostados às fls. 80/126, dentre os quais
se destacam, declaração do exercício de atividade rural emitida
pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aracagí/PB, ficha de
filiação ao aludido sindicato, Cadastro do INCRA em nome da au-
tora, Certificado de Cadastro e Guia de Pagamento, em nome do
marido da autora, os quais, corroborados por provas testemunhais
idôneas, se prestam para comprovar o exercício de atividade rural
e a qualidade de segurado especial da autora, nos termos da Lei
nº 8.213/91.

Comprovados, pois, o exercício e o tempo de atividade rural
da autora, bem como o implemento da idade mínima necessária à
obtenção do benefício, não se vislumbram restrições à concessão
da aposentadoria pleiteada. Tal entendimento pode ser verificado
em precedentes desta Corte e do STJ:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. TRABA-
LHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. CON-
CESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. RE-
QUISITOS. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATE-
RIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE PRO-
VA TESTEMUNHAL. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO.
1. Considera-se regime de economia familiar a ati-
vidade em que o trabalho dos integrantes da família
seja indispensável à sua subsistência, e exercida
em condições de mútua dependência e colabora-
ção, bem como não utilize empregados.
2. Comprovados o exercício e o tempo de atividade
rural da autora como segurada especial, por meio
de razoável início de prova material (contrato parti-
cular de parceria agrícola abrangendo o período 1991
a 2001, notificação do ITR referente ao ano de 1996,
certidão de casamento informando a profissão do
cônjuge como agricultor, carteira de mensalidade e
ficha de associado do Sindicato, declaração de exer-
cício de atividade rural fornecida pela entidade sindi-
cal) corroborada com a prova testemunhal, bem
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assim o implemento da idade mínima necessária à
obtenção do benefício, não se vislumbram restrições
à concessão da aposentadoria pleiteada.
3. Apelação e remessa oficial improvidas.”
(Tribunal - Quinta Região, AC - 318790/PB, Segun-
da Turma, Decisão: 11/11/2003, DJ - Data: 01/09/
2004 - Página: 817 - Nº: 169, Desembargador Fede-
ral Francisco Cavalcanti).

“PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. AGRAVO REGI-
MENTAL. INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. VALO-
RAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊN-
CIA DE VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 07 DA SÚ-
MULA DO EG. STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPRO-
VIDO.
1. A eg. Terceira Seção desta Corte, pelas Turmas
que a compõem, firmaram orientação no sentido que,
em face das dificuldades encontradas pelo traba-
lhador rural em comprovar o tempo laborado, por
força das adversidades inerentes ao meio campes-
tre, verificar as provas colacionadas aos autos, com
o fito de confirmar a atividade rural alegada, não se
trata de reexame de prova, que encontra óbice no
enunciado nº 07 da Súmula desta Casa; mas, sim,
de lhe atribuir nova valoração, podendo resultar em
conclusão jurídica diversa.
2. A parte autora colacionou os seguintes documen-
tos: Cadastramento Nacional do Trabalhador/Con-
tribuinte Individual, onde figura na condição de se-
gurado especial, o certificado de associação ao Sin-
dicato Rural e o comprovante de pagamento de ITR
em nome do empregador, os quais, segundo posi-
cionamento consolidado por esta Corte, constituem
razoável início de prova material.
3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - Superior Tribunal de Justiça, AGREsp -
661605/CE, Sexta Turma, Decisão: 07/12/2004, DJ

Data: 17/12/2004 Página: 633, Relator Hélio Qua-
glia Barbosa).
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Não procede a alegação da perda da qualidade de segurado
especial, pois a autora já preenchia os requisitos autorizadores
para a concessão do benefício previdenciário no momento do pe-
dido administrativo, a teor do § 1º do art. 102 da Lei nº 8.213/91, in
verbis:

“Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa
em caducidade dos direitos inerentes a essa quali-
dade.
§ 1º A perda da qualidade de segurado não prejudica
o direito à aposentadoria para cuja concessão te-
nham sido preenchidos todos os requisitos, segun-
do a legislação da época em que estes requisitos
foram atendidos.”

Quanto a este aspecto, confira-se, pois, a jurisprudência ema-
nada do STJ, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. RURÍCOLA. APOSENTA-
DORIA. PROVA. PROFISSÃO DE LAVRADOR NO
REGISTRO DE CASAMENTO. EXTENSÃO À ES-
POSA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. IMPLE-
MENTO.
- A qualificação profissional do marido, como ruríco-
la, estende-se à esposa, quando alicerçada em atos
do registro civil, para efeitos de início de prova docu-
mental, complementado por testemunhas.
- A perda da qualidade de segurado não importa na
perda do direito ao benefício para cuja concessão
haja o segurado implementado todos os requisitos
legais.
Recurso especial não conhecido.”
(STJ - Superior Tribunal de Justiça. REsp - 314906/
SP. Quinta Turma. Decisão: 18/09/2001. DJ Data:15/
10/2001. Página: 290. Relator Gilson Dipp).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PRES-
SUPOSTOS.EXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO
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EM DUPLO FUNDAMENTO. ATAQUE PARCIAL.
SÚMULA 283/STF. INAPLICABILIDADE.
- Os embargos de declaração têm por escopo ex-
pungir do julgamento obscuridades ou contradições,
ou suprir omissão sobre tema de pronunciamento
obrigatório pelo Tribunal, segundo o comando ex-
presso no art. 535 do CPC, a tal recurso somente é
possível conferir-se efeito modificativo ou infringen-
te, se a alteração do julgamento  decorrer da corre-
ção daqueles citados defeitos.
- A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido
da irrelevância da circunstância da perda da quali-
dade de segurado, em se tratando de rurícola.
- Incabível análise de dispositivos constitucionais em
sede de recurso especial, mesmo que seja sob o
argumento de acesso ao Supremo Tribunal Fede-
ral, haja vista que o prequestionamento exigido refe-
re-se ao debate tratado no julgamento.
- Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - Superior Tribunal de Justiça. EEREsp -
182122/SP. Sexta Turma. Decisão: 27/11/2001. DJ

Data: 18/02/2002. Página: 521. Relator Vicente Leal).

“PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. APOSENTADO-
RIA POR IDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SE-
GURADA. INEXISTÊNCIA.
1. O segurado que deixa de contribuir por período
superior a 12 (doze) meses para a Previdência So-
cial perde a sua condição de segurado. No entanto,
para efeito de concessão de aposentadoria por in-
validez, desde que preenchidos todos os requisitos
legais, faz jus ao benefício, por força do artigo 102
da Lei 8.213/91.
2. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.”
STJ - Superior Tribunal de Justiça. REsp - 220159/
SP. Sexta Turma. Decisão: 07/10/1999. DJ Data: 29/
05/2000. Página: 195. Relator Hamilton Carvalhido).
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“PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. APOSENTADO-
RIA POR IDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SE-
GURADA. INEXISTÊNCIA.
1. O segurado que deixa de contribuir por período
superior a doze meses para a Previdência Social
perde a sua condição de segurado.
No entanto, para efeito de concessão de aposenta-
doria por idade, desde que preenchidos todos os
requisitos legais, faz jus ao benefício, por força do
artigo 102 da Lei 8.213/91.
2. Precedentes.
3. Recurso conhecido”. (STJ - Superior Tribunal de
Justiça. REsp - 210944/SP. Sexta Turma. Decisão:
24/08/1999. DJ Data: 22/11/1999. Página: 206. RE-

PDJ Data: 29/11/1999. Página: 220. Relator: Hamil-
ton Carvalhido).

À vista dos argumentos acima expendidos, estou em que as
provas materiais trazidas à colação, combinadas com as provas
testemunhais colhidas em Juízo (fls. 140/142), são suficientes para
confirmar que a demandante detinha a qualidade de segurada es-
pecial, em virtude de exercer atividade rural, fazendo, pois, jus à
aposentadoria rural por idade, nos termos da Lei nº 8.213/91.

No tocante ao termo inicial do benefício previdenciário, estou
em que a condenação deve cingir-se à data do requerimento ad-
ministrativo (9.6.1995), em razão de que a autora prova nos autos
que requereu administrativamente o seu benefício (fl. 97).

Convém destacar que, tendo falecido a autora em 29.9.1996
(vide o doc. de fl. 37), quando já em curso a presente demanda,
foram devidamente habilitados os Srs. Antônio Félix Duarte e Iná-
cio Félix Duarte, sucessores da falecida, conforme se verifica às
fls. 50/54.

A habilitação foi determinada (fls. 72/73) por decisão da MMa.
Juíza a quo, que assim se pronunciou, verbis: “Isto posto, determi-
no que se proceda à substituição da autora Maria Marinho de Sou-
za, por Antônio Félix Duarte e Inácio Félix Duarte, ambos já qualifi-
cados”.
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Por outro lado, a legislação previdenciária trata dos valores
não percebidos em vida pelos segurados, a teor do 112 da Lei nº
8.213/91, in verbis:

“Art. 112. O valor não percebido em vida pelo segu-
rado só será pago aos seus dependentes habilita-
dos à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus
sucessores na forma da lei civil, independentemen-
te de inventário ou arrolamento.”

Neste sentido, confira-se a jurisprudência no âmbito deste Tri-
bunal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO
DE BENEFÍCIO. HABILITAÇÃO DE  HERDEIRO
NECESSÁRIO. ART. 112 DA LEI Nº 8.213/91 C/C O
ART. 1060, I, DO  CPC. SENTENÇA ANULADA.
1. Na ação de revisão de benefícios, considera-se
habilitado o herdeiro necessário que demonstrou ser
qualificado para ingressar em juízo, não sendo ne-
cessária a instauração de inventário ou arrolamento
para a reivindicação de valores devidos ao segura-
do falecido, nos termos do art. 112 da Lei nº 8.213/
91, c/c o art. 1060, I, do CPC.
2. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo
de ordem para que haja prosseguimento regular do
feito.
3. Apelação provida.”
(Tribunal - Quinta Região. AC - 226015/PB. Segun-
da Turma. Decisão: 03/10/2000. DJ Data: 23/03/
2001. Página: 995. Desembargador Federal Araken
Mariz).

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBAR-
GOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL VITALÍCIA.
GRATIFICAÇÃO NATALINA. EXCLUSÃO. IMPOSSI-
BILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HERDEI-
RO DE SEGURADO HABILITADO. NÃO IMPUGNA-
ÇÃO DA CONTA APRESENTADA PELO EXEQÜEN-
TE. RETIDÃO DO VALOR DO CRÉDITO.
1 - Prevista na sentença de mérito transitada em



143

julgado, não poderá ser excluída da execução a gra-
tificação natalina do beneficiário de renda mensal
vitalícia, sob pena de violação à coisa julgada.
2 - Tendo havido a regular habilitação dos herdeiros
do segurado falecido, inclusive com a concordância
da Autarquia Previdenciária, é de se julgar correta a
conta apresentada pelos herdeiros, quando a deve-
dora não a impugna sob o fundamento de que o se-
gurado havia falecido.
3 - Apelação improvida.”
(Tribunal - Quinta Região. AC - 275646/CE. Terceira
Turma. Decisão: 12/06/2003. DJ - Data: 20/08/2003.
Página: 951. Desembargador Federal Paulo Gade-
lha).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.  HER-
DEIROS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE  MÉ-
RITO POR  AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS
DEMAIS SUCESSORES. DESNECESSIDADE.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Apelação interposta contra sentença que extin-
guiu sem julgamento de mérito o processo, ao ar-
gumento de que as autoras/herdeiras não tinham
habilitado os demais sucessores do segurado fale-
cido.
2. O valor que deveria ter sido pago ao de cujus pode
sê-lo aos seus  sucessores, independentemente  de
inventário ou arrolamento. Qualquer habilitação pos-
terior,  que implique  inclusão de novo herdeiro, pro-
duzirá apenas efeitos ex nunc, vale dizer, sem efei-
tos retroativos (artigos 76 e 112 da Lei 8.213/91).
3. Apelação provida. Sentença anulada. Remessa
dos autos ao Juízo de origem.”
(Tribunal - Quinta Região, AC - 106365/CE. Terceira
Turma. Decisão: 26/08/1999. DJ Data: 20/10/2000.
Página: 1076. Desembargador Federal Geraldo Apo-
liano).

“PREVIDENCIÁRIO. SUCESSORES LEGÍTIMOS
DE TITULAR DE BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. AR-
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TIGO 112 DA LEI Nº 8.213/91.
- Nos termos do art. 112 da Lei nº 8.213/91: ‘o valor
não recebido em vida pelo segurado só será pago
aos seus dependentes habilitados à pensão por
morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores na
forma da lei civil, independentemente de inventário
ou arrolamento’. (Grifo nosso).
- Na hipótese sub judice, não obstante inexistir de-
pendentes habilitados à pensão, há comprovação
de que os recorridos incluem-se na categoria de
herdeiros necessários da falecida, na qualidade de
filhos seus.
- Recurso especial não conhecido.”
(STJ - Superior Tribunal de Justiça, REsp - 466985/
RS, Sexta Turma. Decisão: 26/11/2002. DJ Data:
19/12/2002. Página: 505. Relator Vicente Leal).

Infere-se, pois, que os habilitados Antônio Félix Duarte e Inácio
Félix Duarte têm direito às parcelas atrasadas, no período com-
preendido entre 9.6.1995 (data do requerimento administrativo) e
29.9.1996 (data do óbito da Sra. Maria Marinho de Souza), nos ter-
mos da Lei nº 8.213/91.

 Quanto à correção monetária, a Súmula 148 do egrégio STJ
pacifica a questão referente aos débitos previdenciários vencidos,
in verbis: “148 - Os débitos relativos a benefício previdenciário,

vencidos e cobrados em Juízo após a vigência da Lei 6.899/81,

devem ser corrigidos monetariamente na forma prevista nesse

diploma legal”.

No tocante aos juros moratórios, a jurisprudência vem enten-
dendo que são devidos a partir da citação válida, no percentual de
1% ao mês, para os pagamentos de débitos de natureza alimentar
efetuados tardiamente pelo Poder Público, conforme se observa
infra, in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDA-
DE. ATIVIDADE RURÍCOLA. JUROS DE MORA. 1%
AO MÊS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. SÚ-
MULA Nº 204/STJ. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
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1. Em consonância com a jurisprudência desta Cor-
te, tratando-se de ações previdenciárias, os juros
de mora são de 1% ao mês, conforme o disposto
no art. 3º do Decreto-Lei nº 2.322/87, incidentes a
partir da citação, nos termos da Súmula nº 204 do
STJ.
2. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp - Recurso Especial - 478036/PB. Rel. Min.
Laurita Vaz. Quinta Turma, julg. 18/03/2003. DJ de
28/04/2003, pág. 255).

Dessa forma, fixo o percentual de juros de mora à razão de
1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, observados os
termos da Súmula 204 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

No pertinente aos honorários advocatícios, em virtude da sim-
plicidade da causa, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação, para pagamento em favor dos patronos da auto-
ra, nos termos do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil.

Ademais, é somente sobre as parcelas vencidas que incide a
verba honorária, não alcançando, portanto, as parcelas vincendas.
Assim diz a Súmula 111/STJ, in verbis: “os honorários advocatí-

cios, nas questões previdenciárias, não incidem sobre as presta-

ções vincendas”.

A respeito dessa matéria, o e. STJ já se pronunciou, tendo
adotado o entendimento reproduzido a seguir:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. TEM-
PO DE SERVIÇO RURAL. VALORAÇÃO DE PRO-
VA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ARTIGO 55, § 3º,
DA LEI 8.213/91. SÚMULA 149/STJ. SÚMULA  111/
STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- Na esteira de sólida jurisprudência da 3ª Seção
(cf. EREsp nºs 176.089/SP e 242.798/SP), afasta-
se a incidência da Súmula 07/STJ para conhecer
do recurso.
- O reconhecimento de tempo de serviço em ativi-
dade rural, para fins previdenciários, depende de
comprovação por início de prova material, corrobo-



146

rada por idônea prova testemunhal da atividade la-
borativa rural. Inteligência da Súmula 149/STJ.
- In casu, os documentos acostados à inicial preen-
chem os requisitos exigidos pela legislação previ-
denciária (artigos 55, § 3º, e 106 da Lei 8.213/91).
- A qualificação profissional de lavrador do marido,
constante dos assentamentos de registro civil, é
extensível à esposa e constitui início aceitável de
prova documental do exercício da atividade rural.
- Os honorários advocatícios devem ser fixados con-
siderando apenas as parcelas vencidas até o mo-
mento da prolação da sentença. Incidência da Sú-
mula 111 do STJ. Precedentes.
- Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(REsp - Recurso Especial 424973 / PR (2002/
0039619). Rel. Min. Jorge Scartezzini. 5ª Turma, julg.
01/04/2004. DJ 07/06/2004. Pág. 00264).

Diante do exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 328.866-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO

Apelante: TACIANO LEMOS MILFONT
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
Advs./Procs.: DRS. JOSÉ EDUARDO BARROS CORREIA E

OUTRO (APTE.) E MARIA DO CARMO V. B. COS-
TA E OUTROS (APDA.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DE
UNIVERSIDADE FEDERAL – UFAL – EM ESTÁ-
GIO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO PARA REA-
LIZAÇÃO DE DOUTORADO (PhD) NA UNIVER-
SIDADE DE AUCKLAND, NOVA ZELÂNDIA.
INDEFERIMENTO PELA UNIVERSIDADE. LEGA-
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LIDADE DA NEGATIVA. VEDAÇÃO DO ART. 20,
§ 4º, DA LEI 8.112/90. AUTORIZAÇÃO CONCEDI-
DA JUDICIALMENTE EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL. CONSOLIDA-
ÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. RECONHECIMEN-
TO.
- O art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 somente possi-
bilita ao servidor em estágio probatório a con-
cessão de licença e afastamento do cargo para a
realização de curso de formação, unicamente
quando esse curso constituir etapa de aprova-
ção de concurso para outro cargo na Adminis-
tração Pública Federal.
- Indeferimento administrativo de pedido de afas-
tamento das atividades funcionais formulado por
Professor da UFAL, em estágio probatório, para
realização de Doutorado (PhD) no exterior que
não se mostra abusivo ou ilegal.
- Autorização de afastamento concedida judi-
cialmente, liminarmente, em 21/05/2003, de for-
ma substitutiva, pelo Tribunal, por decisão do Re-
lator em agravo de instrumento, não recorrida.
- Efetivada a matrícula naquela oportunidade, é
de se presumir, pelo decurso do tempo da
tramitação do processo, que, permanecendo o
servidor matriculado na Universidade onde rea-
liza a pós-graduação, está próximo a concluir o
grau de Doutorado (PhD), pelo que se impõe a
aplicação in casu da “Teoria do Fato Consuma-
do”, sob pena de prejuízos ao próprio interesse
público.
- “O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente
tem proclamado que as situações fáticas conso-
lidadas pelo decurso do tempo, amparadas por
decisão judicial, não merecem ser desconsti-
tuídas.” (REsp nº 553.661-RN, 1ª T., Rel. Min.
Denise Arruda, DJ de 17/12/2004).
- Apelação provida.
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ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos
termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráfi-
cas constantes nos autos, que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.

Recife, 28 de março de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO:

Taciano Lemos Milfont apela de sentença prolatada pelo MM.
Juiz Federal Substituto André Luís Maia Tobias Granja, da 1ª Vara
da Seção Judiciária de Alagoas, através da qual foi julgada impro-
cedente pretensão manifestada no sentido de obter provimento
judicial que permitisse o seu afastamento das atividades que exer-
ce, ainda em estágio probatório, como Professor Assistente, nível
I, do curso de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas, ré
na ação, pelo prazo de 4 (quatro) anos, a fim de realizar Doutorado
ou PhD, sem ou com prejuízo dos vencimentos, na University of
Auckland, na Nova Zelândia, com bolsa de estudo patrocinada pelo
Governo daquele País.

Entendeu o MM. Juiz sentenciante que o ato administrativo de
não deferir o pedido de afastamento do autor, ora apelante, para a
realização de Doutorado (PhD) no exterior não extrapolou os limi-
tes da legalidade, tendo sido adotado com a discricionariedade
própria e de forma razoável, razão pela qual descabe ao Poder
Judiciário rever o seu mérito (fls. 109 a 111).

Inconformado, apela o autor, argüindo, inicialmente, cercea-
mento do direito de defesa, porque não foi determinado à Universi-
dade trazer aos autos o quadro de professores do Departamento,
como requerera, a fim de que se pudesse verificar que o seu afas-
tamento não traria prejuízo à continuidade do curso de graduação
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em Psicologia ministrado pela ré, ora apelada. No mérito, aduz
que o ato de não deferir o seu pedido, levado a efeito pela apelada,
seria arbitrário e ofensivo ao próprio interesse público de compor o
quadro de docentes da instituição de ensino com mais um Doutor,
bem como ilegal, porque desobedeceu aos comandos do art. 20
da Lei 8.112/90 e do art. 129 do Regimento Interno da própria Au-
tarquia Universitária Federal. Pugna, então, pela reforma da sen-
tença (fls. 112 a 120).

Contra-razões pela manutenção do decisum (fls. 123 a 136).

É de se ressaltar que o pedido de antecipação de tutela, inde-
ferido inicialmente pelo MM. Juiz sentenciante (fls. 54/55), foi con-
cedido em caráter substitutivo nesta eg. Corte pelo eminente De-
sembargador Federal Convocado Manoel Erhardt, Relator do Agravo
de Instrumento nº 49.258-AL, conforme cópia da decisão acosta-
da às fls. 69/71 dos autos.

Dispensada a revisão, determinei a inclusão do feito em pauta
para julgamento.

É o relatório.

VOTO

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

Presentes os pressupostos de admissibilidade, admitido o re-
curso.

Deixo de acolher o argumento de cerceamento de defesa sus-
citado pelo apelante, porque entendo, como o MM. Juiz a quo, que
o processo já se encontra devidamente instruído e em condições
para ser julgado, sendo a diligência solicitada pelo apelante – de
juntada do quadro de professores do Departamento de Psicologia
aos autos – desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Passo ao exame do mérito.

O recorrente, conforme a Portaria juntada por cópia à fl. 27, foi
nomeado para o cargo de Professor Assistente nível I, do Departa-
mento de Psicologia da UFAL, em regime de dedicação exclusiva,
pelo regime estatutário dos servidores públicos federais, instituído
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pela Lei nº 8.112/90, tendo tomado posse, conforme afirma, em
27/01/03. No entanto, já em fevereiro/2003, antes mesmo de en-
trar no exercício de suas atividades didáticas, requereu licença para
a realização de Doutorado (Phd) na Universidade de Auckland, na
Nova Zelândia.

Dispõe o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90:

“Ao servidor em estágio probatório somente pode-
rão ser concedidas as licenças e os afastamentos
previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96,
bem assim afastamento para participar de curso
de formação decorrente de aprovação em con-
curso para outro cargo na Administração Públi-
ca Federal.” (Grifei)

Não trata, o caso, das hipóteses dos arts. 81, incisos I a IV, 94,
95 e 96 da Lei 8.112/90, razão pela qual pincela o recorrente a
dicção “para participar de curso de formação”, constante do citado
dispositivo legal, para pretender embasar legalmente a sua pre-
tensão.

No entanto, não se pode deixar de reconhecer, por qualquer
forma de interpretação que se dê ao referido dispositivo legal, ser
inequívoco que o seu comando somente autoriza ao servidor em
estágio probatório a concessão de licença e afastamento do cargo
para a realização de curso de formação, quando, e somente, for
este curso etapa de aprovação de concurso para outro cargo na
Administração Pública Federal.

Descabida, portanto, a interpretação que pretende dar o re-
corrente à determinação legal, na tentativa de colocar a sua pre-
tensão sob o manto da legalidade.

A Administração, como se sabe, não pode dispor sobre requi-
sitos expressos em lei.

Tenho, também, que não se mostra desarrazoado nem des-
proporcional o ato da Universidade apelada que indeferiu o pedido
de afastamento do recorrente, pelo período de 4 (quatro) anos,
para a realização do Doutorado (PhD) no exterior. Destaco, a pro-
pósito, da ata da reunião do Centro Acadêmico da Universidade,
uma das instâncias administrativas a decidir o pedido do apelante,
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trecho que bem demonstra a razoabilidade da decisão administra-
tiva:

“(...) Este Conselho tem a responsabilidade ética de
nesse momento não aprovar a solicitação do pro-
fessor, uma vez que o departamento está com 17
turmas sem professor e a política atualmente não
é a de contratação de professor substituto e a UFAL
já extrapola o número de professores substitu-
tos previstos na legislação (...).” (Fls. 84/85 - gri-
fei).

O c. STJ, por decisão de sua eg. Quinta Turma já decidiu que:
“No tocante ao controle jurisdicional de processos administrativos,
ao Poder Judiciário somente é dado atuar, em princípio, no campo
da regularidade e legalidade do ato atacado, sendo-lhe vedada
qualquer ingerência no mérito administrativo.” (RMS 18.811-TO,
Rel. Des. Federal José Arnaldo da Fonseca, julg. 16/12/2004, DJ

21/02/2005, p. 194, unânime).

Das provas produzidas na ação, constata-se que foi observa-
do o devido processo legal, tendo sido concedido ao requerente o
direito de recorrer às diversas instâncias administrativas, sendo
em todas indeferida a solicitação.

Contudo, conforme ressaltei no relatório, o pedido de anteci-
pação de tutela formulado na ação em tela foi deferido, em caráter
substitutivo, neste eg. Tribunal, por decisão proferida no Agravo de
Instrumento nº 49.258-AL, pelo seu Relator, eminente Desembar-
gador Federal Convocado Manoel Erhardt, conforme se vê da có-
pia juntada às fls. 69 a 71, dispondo sua Excelência, verbis:

“(...) ao meu ver, não se harmoniza com princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade aos quais
está sujeita a Administração, a negativa de afasta-
mento do servidor da universidade para fins de ca-
pacitação profissional.
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra
‘Direito Administrativo’, 12ª edição, o princípio da ra-
zoabilidade deve ser aplicado ao direito administra-
tivo como mais uma das tentativas de impor-se li-
mitações à discricionariedade administrativa, am-
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pliando-se o âmbito de apreciação do ato adminis-
trativo pelo Poder Judiciário.
Por outro lado, o curso de Doutor do qual pretende o
agravante participar ficará a expensas da instituição
de ensino estrangeira, não havendo, assim, prejuí-
zo financeiro para a UFAL.
É de ressaltar-se, ainda, que a participação do agra-
vante no curso de doutorado irá trazer benefícios
diretos para a UFAL, a qual terá em seu corpo do-
cente mais um professor graduado com título de
doutor, bem como para o corpo discente da referida
entidade.
Isto posto, defiro o pedido de tutela antecipatória, em
caráter substitutivo, para assegurar o afastamento
do agravante na Universidade Federal de Alagoas –
UFAL, na qual exerce a função de Professor Assis-
tente, nível 1, no Departamento de Psicologia, com
prejuízo de seus vencimentos e suspensão do es-
tágio probatório, para participação em Curso de
Doutorado na ‘The University of Auckland’, na Nova
Zelândia. (...)”.

A citada decisão data de 21/05/2003, e dela a UFAL foi intima-
da em 29/05/2003, conforme se verifica do mandado de intimação
juntado às fls. 72, não constando que dela tenha recorrido.

Dessa forma, consumada a matrícula naquela oportunidade,
é de se presumir, pelo decurso do tempo na tramitação do presen-
te processo, que o ora recorrente, permanecendo matriculado na
Universidade de Auckland, está próximo a concluir o grau de Dou-
torado (PhD), pelo que se impõe a aplicação in casu da “Teoria do
Fato Consumado”, consagrada na jurisprudência pátria, consoan-
te se extrai dos julgados que passo a transcrever:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDE-
RAL. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR O CÔNJU-
GE. NÃO-ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, A, DA LEI 8.112/
90. PECULIARIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
CONCEDIDA HÁ MAIS DE 5 ANOS. PRESERVA-
ÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR. APLICAÇÃO DA
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TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO ES-
PECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no
sentido de que a remoção prevista no art. 36, pará-
grafo único, III, a, da Lei 8.112/90, exige que o servi-
dor público tenha sido deslocado no interesse da
Administração. Porém, no caso dos autos, há uma
peculiaridade: por força de decisão proferida em
antecipação de tutela, a recorrente, desde outubro
de 1998, está lotada na cidade do Rio de Janeiro,
onde mora com seu marido, período no qual o casal
teve duas filhas. Aplicação da Teoria do Fato Con-
sumado.
2. ‘Sob a expressão “fato consumado”, o direito
pretoriano tem efetivamente considerado a uti-
lidade da sentença judicial, que não pode infli-
gir à parte dano maior do que teria sofrido se
não lhe tivesse sido deferida a medida liminar.
“Fato consumado”, no modo como tem sido fo-
calizado, não é aquele irreversível, pois para de-
clará-lo é dispensável o ato do juiz. “Fato con-
sumado”, para os efeitos visados, é o que não
convém seja modificado, sob pena de afrontar
valores’ (EREsp 144.770/PR, Rel. Min. Ari Par-
gendler, Primeira Seção, DJ 26/4/1999, p. 41).
3. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ, REsp 674679-PE, 5ª T., Rel. Des. Federal Ar-
naldo Esteves Lima, julg. 04/10/2005, DJ 05/12/2005
p. 362, unânime - grifei).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RE-
CURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. TRANS-
FERÊNCIA. FATO CONSUMADO. OCORRÊNCIA.
DESCONSTITUIÇÃO. MAIOR PREJUÍZO DO QUE
BENEFÍCIO.
I - A despeito do fato de que a transferência do servi-
dor, ora agravado, não tenha sido realizada por inte-
resse da Administração, mas, a pedido seu, confor-
me afirma a agravante, houve provimento nas ins-
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tâncias ordinárias para a efetivação de sua matrícu-
la, o que ocorreu a tempo do estudante poder fre-
qüentar o primeiro semestre letivo de 2003.
II - Assim sendo, como mesmo sugerido pela docu-
mentação trazida pela agravante, o agravado já cum-
priu 1.560 horas/aula, portanto, mais da metade do
curso de Ciências Contábeis, não havendo como
se afastar da presente hipótese a aplicação da Teo-
ria do Fato Consumado.
III - A situação consolidada pelo tempo não se dá
somente quando o estudante já houver conclu-
ído o curso, mas quando a anulação da transfe-
rência inicialmente concedida promover prejuí-
zo a ele e à sociedade maior do que o benefício
com isso auferido. Precedentes: EDcl no REsp
n° 313.239/RN, Relator Ministro Franciulli Netto,
DJ de 11/04/2005; EREsp n° 143.463/RN, Rel. Min.
ADHEMAR MACIEL, Rel. p/acórdão: Min. Ari Par-
gendler, DJ de 16/11/1998).
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no REsp 690171-PE, 1ª T., Rel. Fran-
cisco Falcão, julg. 27/09/2005, DJ 21/11/2005 p. 140,
unânime - grifei).

“MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE.
VESTIBULAR. MATRÍCULA. CURSO MÉDIO NÃO
CONCLUÍDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PELA LETRA A. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
PROVIMENTO.
1. A aprovação, como ‘treineiro’, em concurso vesti-
bular, não autoriza a efetivação de matrícula em cur-
so superior, haja vista que a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação (9.493/96) exige que o candidato
à vaga tenha concluído o curso médio.
2. Sob o aspecto legal, está perfeito o acórdão
impugnado. Contudo, inexiste, in casu, interes-
se em fazer voltar o que não volta mais. Inclusi-
ve, encontrando-se o recorrente cursando o 6º
período do curso, é presumível que tenha con-
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cluído ou esteja prestes a concluir o curso, de-
vendo ser respeitada a situação consolidada e
irreversível a esta altura, sob pena de afronta
aos valores já obtidos.
3. Recurso provido.”
(STJ, REsp 604161-SC, 1ª T., Rel. Min. José Delga-
do, julg. 28/06/2005, DJ 20/02/2006 p. 207, unâni-
me - grifei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ES-
PECIAL. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA.
POSSE EM CARGO COMISSIONADO. DECURSO
DO TEMPO. FATO CONSUMADO.
- Não há contradição ou omissão na decisão em-
bargada, visto que, para a aplicação da teoria do
fato consumado não se faz necessária a conclu-
são do curso pelo estudante transferido, mas
sim que o eventual prejuízo sofrido por este, e
pela sociedade, com a anulação da transferên-
cia, seja desproporcional ao benefício auferido.
- Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDREsp
313239-RN. 2ª T. Rel. Min. Franciulli Neto, julg. 03/
09/2002. DJ 11/04/2005, p. 213, unânime - grifei).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENSI-
NO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA. CONCURSO
PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
EFETIVO. COMPANHEIRA ESTUDANTE. IMPOS-
SIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (ARTI-
GO 1º, PAR. ÚNICO, DA LEI Nº 9.536/97). APLICA-
ÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRO-
VIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. O artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.536/97, veda a trans-
ferência entre instituições de ensino superior em
razão da nomeação do estudante ou dependente,
para assumir cargo público pela aprovação em con-
curso público.
2. O Superior Tribunal de Justiça reiteradamen-
te tem proclamado que as situações fáticas con-
solidadas pelo decurso do tempo, amparadas
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por decisão judicial, não merecem ser descons-
tituídas.
3. Recurso especial provido”. (STJ. REsp 553661-
RN. 1ª T. Rel. Min. Denise Arruda, julg. 02/12/2004.
DJ 17/12/2004, p. 425, unânime - grifei).

“ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA. UNIVERSI-
DADE. FILHO DE MILITAR TRANSFERIDO PARA A
RESERVA REMUNERADA. TEORIA DO FATO
CONSOLIDADO.
I - Consolidação da situação fática, eis que o estu-
dante se encontra com 4 (quatro) anos na Universi-
dade apelante e com o total de 5 (cinco) anos de
curso, na iminência da sua formatura.
II - Apelação e remessa necessária improvidas.”
(TRF2ª Reg. AMS 50687-ES. Relator: Des. Fed. Car-
reira Alvim, julg. 11/05/2004. DJ 21/05/2004, p. 155,
unânime - grifei).

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ALUNO
CONCLUINTE. MATRÍCULA SIMULTÂNEA EM DIS-
CIPLINAS QUE SÃO PRÉ-REQUISITOS UMAS DAS
OUTRAS. LEGALIDADE DA NEGATIVA DA MATRÍ-
CULA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONSOLIDA-
ÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.
- Não há direito adquirido ao currículo existente ao
tempo do ingresso do aluno na universidade desde
que este pode, dentro da evolução natural do ensi-
no, ser modificado a critério dos órgãos técnicos da
universidade que goza de autonomia didática.
- Mantém-se, entretanto, a sentença concessi-
va da segurança quando a situação fática con-
solidou-se pelo decurso do tempo.
- Apelação e remessa oficial improvida”. (TRF5ª
Reg., AMS 87079-CE, 4ª T., de minha relatoria, julg.
16/03/2004, DJ 27/04/2004, p. 769, unânime - gri-
fei).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AFASTAMENTO PARA CURSAR DOUTORADO.
LEGALIDADE DA NEGATIVA DO AFASTAMENTO.
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AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONSOLIDAÇÃO
DA SITUAÇÃO FÁTICA.
- Não há direito líquido e certo ao afastamento de
docente para cursar doutorado, quando já atingido o
número limite de docentes afastados, conforme es-
tabelece o art. 11 da Resolução nº 03/89.
- Mantém-se, entretanto, a sentença concessi-
va da segurança quando a situação fática con-
solidou-se pelo decurso do tempo.
- Apelação e remessa oficial improvidas”. (TRF5ª
Reg., AMS 57964-PB, 3ª T., Rel. Des. Federal Nereu
Santos, julg. 07/11/2000, DJ 09/02/2001, p. 481, unâ-
nime - grifei).

Ante o exposto, na esteira dos precedentes colacionados, dou
provimento à apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 342.323-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA

Apelantes: JOANA MARIA DA SILVA E OUTRA
Apelada: UNIÃO
Adv./Proc.: DR. ROLDÃO PROCÓPIO DE LUCENA (APTES.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO
ESPECIAL. DL 9.689/46, ART. 110. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. MOLÉSTIA ADQUIRIDA NO
SERVIÇO. TUBERCULOSE. VERBA DE NATU-
REZA ALIMENTAR. JUROS DE MORA DEVIDOS
NA RAZÃO DE 1% AO MÊS. SÚMULA STJ.
PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL.
- Quanto à prescrição de fundo de direito, não
obstante tratar-se de recurso apenas do particu-
lar, poderia ser reconhecida à vista de configu-
rar matéria de ordem pública. Todavia, não ocor-
rida na hipótese a prescrição que não a relativa
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aos vencimentos anteriores ao qüinqüênio do
ajuizamento da ação.
- Até a entrada em vigor da Lei nº 488, de 15 de
novembro de 1948, que dispôs sobre o pagamen-
to de vencimento, remuneração ou salário do
pessoal civil e militar da União, o benefício cus-
teado pelo Montepio Militar não era extensivo aos
cabos e soldados. Com a vigência do aludido
dispositivo, fora concedido aos cabos e solda-
dos, com mais de dois anos de tempo de servi-
ço, o direito de contribuir para a pensão militar.
Na hipótese, além de não ter havido a contribui-
ção do militar, é de se destacar que, quando da
entrada em vigor do aludido diploma legal (15
de novembro de 1948), o irmão das apelantes não
mais se encontrava servindo nas fileiras do Exér-
cito Brasileiro, tendo sido reformado aos 30 de
janeiro de 1947 (fl. 48).
- Entretanto, em relação ao Decreto-Lei 9.698, de
02 de setembro de 1946, que aprovou o à época
vigente Estatuto dos Militares, é de se aplicar na
hipótese. In verbis: Art. 1º - O Estatuto dos Mili-
tares regula os direitos, prerrogativas, deveres,
responsabilidades, casamento e herança militar
dos oficiais e praças do Exército, da Marinha e
da Aeronáutica. Art. 107 - A herança militar é
constituída pela pensão de montepio e meio sol-
do, ou pelas pensões especiais. Art. 109 - As pra-
ças da ativa, da reserva e reformadas, contribu-
intes do Montepio Militar, deixarão, por morte, a
seus herdeiros, uma pensão de montepio. Art.
110 - Os militares falecidos em virtude de aci-
dente em serviço, ou moléstia nele adquirida, na
defesa da ordem, das instituições e do regime,
em campanha ou em conseqüência de agressão
inimiga, deixarão a seus herdeiros uma pensão
especial, na conformidade do disposto no Códi-
go de Pensões Militares.
- Dos autos se extrai que o Cartão de Identidade
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Militar nº 230, de José Sebastião de Medeiros data
de 08 de março de 1946 (fl. 16), entretanto, a có-
pia documental trazida pela União à fl. 45, que se
refere ao Livro 08, página 14v, do 2º GMAC, in-
forma uma espécie de “histórico” do “SOLDA-
DO 230”, José Sebastião de Medeiros. Consta
do aludido documento, dentre outras, as seguin-
tes informações, in verbis: “Em 1945 - novem-
bro: A 10 [dias], foi público ter incorporado às
fileiras do Exército e incluído no estado efetivo
do grupo e no desta subunidade, a contar de 1º
do corrente, como convocado, formando o nº a
margem [230]. Dezembro: A 10 [dias], foi matri-
culado no curso de alfabetização da Escola Re-
gimental. Em 1946 - janeiro: A 7 [dias], foi públi-
co ter baixado ao H.M.N. A 10, foi público ter tido
alta do H.M.N ontem. A 2 [dias], em aditamento
ao Rel. Int. nº 1, em 2-1-1946, foram públicos os
seus sinais característicos e filiação, que são os
seguintes: filho de Sebastião Basílio de Me-
deiros, nascido em 1924, Estado do R.G.N., Mu-
nicípio de Serras Negras do Norte, agricultor,
solteiro, com 1m62cm de altura, cor parda clara,
cabelos cast. ondulados, barba raspada, bigode
cast. médio aparado, olhos cast. médios, boca
regular, rosto oval, nariz reto, analfabeto, sem
outros sinais particulares. Fevereiro e março:
sem alteração. Abril: A 10 [dias], foi público ter
passado a [trecho ilegível]. Maio: A 7 [dias], foi
público ter sido identificado pelo 61017 sob o nº
67.476. Junho: A 4 [dias], baixou ao H.M.N. Ju-
lho: A 12 [dias], foi público ter sido recebida a
cópia da ata de inspeção de saúde e dos resulta-
dos de exames remetida pelo Dir. do H.M.N.: jul-
gado inválido. Impossibilitado total e permanen-
temente para qualquer trabalho. (Diagnóstico 42-
A) não podendo angariar meios de subsistência.
Em conseqüência, foi excluído do estado efetivo
do grupo e do destac. Bateria (BIM MÓVEL), fi-
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cando adido, aguardando reforma, ainda em ju-
lho: A 2 [dias], de acordo com o aditamento do
BOL INT. nº 151, de 09-11-1946, passou a perten-
cer à Bateria Móvel de Artilharia de Costa, desde
o dia 1º do corrente mês. Entre agosto e setem-
bro: sem alterações. Em 1947 - janeiro: A 30 [dias],
foi reformado”. “Do documento de fl. 22v extrai-
se no campo relativo à conclusão diagnóstica o
seguinte: “42ª tuberculose pulmonar”.
- Depoimentos prestados pelos Srs. Dorgival Mo-
rais de Figueiredo, Sebastião José de Medeiros
e José Firmino de Medeiros (às fls. 82/84) noti-
ciam terem servido nas fileiras do Exército Bra-
sileiro, juntamente com o irmão das apelantes,
tendo prestado todos eles serviço no rancho.
Acrescentam que o de cujus, ao ingressar no
Exército, gozava de saúde e contraíra doença in-
fecciosa já após o ingresso no Exército, quando
do trabalho no rancho, permanecendo cerca de
6 meses hospitalizado e vindo a falecer no pró-
prio hospital. Excerto do depoimento da segun-
da testemunha, in verbis: “Que serviu ao Exér-
cito com o irmão das autoras em 1º/11/1945, ano
em que foram incorporados; que o irmão das au-
toras gozava de saúde ao ingressar no Exército;
que, assim como o irmão das autoras, também
contraiu doença infecciosa ao trabalhar no ran-
cho (cozinha); que o depoente conseguiu se cu-
rar porque arcou com o tratamento particular de
saúde; que os recrutas naquela época eram mui-
to explorados; que a doença contraída iniciava-
se com uma gripe e, no caso do irmão das auto-
ras, a doença progrediu para uma tuberculose”.
- O ingresso do militar só poderia ocorrer, ne-
cessariamente, mediante a devida inspeção de
saúde. Naquele período, idos da década de 40, é
consabido que o país já vinha enfrentando a tu-
berculose, conhecida como “mal do século”.
Algumas décadas antes do “Soldado nº 230”
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destes autos padecer deste mal, o memorável
escritor Euclides da Cunha, também em serviço
nas fileiras do Exército, passou à 2ª Classe e
outro não fora o motivo: agira ali o malsinado
bacilo de Koch (in. http:/?www.euclidesdacunha.
org.br/manuscritos4.htm).
- Fora de fato em serviço que o aludido “Solda-
do nº 230” adquiriu a tuberculose. Ademais, ain-
da que não se aplique a legislação posterior ao
óbito, forçoso mencionar que o Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/80) vem sendo aplicado pe-
los Tribunais (cf. precedente monocrático do STJ,
no REsp nº 729.270/RJ, DJ 07/04/2005) no senti-
do de que o militar acometido de doença in-
capacitante, cuja eclosão se deu no período de
prestação do serviço, faz jus à reforma (art. 108,
inc. V, da Lei nº 6.880/80) remunerada, e isso
ocorre independentemente da existência de re-
lação de causa e efeito entre a doença e o servi-
ço.
- Melhor interpretação do artigo 110 do Decreto-
Lei 9.968/46 não caminharia em direção diversa
da que se encontra no Estatuto de 1980. Não é
razoável entender que esta moléstia, adquirida
por alguém que se encontra prestando serviço
integral em caserna, não possa ser considerada,
nos termos do que estabelece o aludido artigo
110 do Decreto-Lei 9.698, de 02 de setembro de
1946, como adquirida no serviço.
- Farta documentação que indica o ingresso às
fileiras do Exército e, portanto, posterior a uma
bem sucedida inspeção de saúde, e falecimento
após longos meses de internação por doença
infecto-contagiosa conhecida por tuberculose.
- Quanto aos valores anteriores ao qüinqüênio
do ajuizamento da ação, tenho que se encontram
apanhados pela prescrição, não podendo ser
acolhido na sua integralidade o pedido de pen-
são militar na graduação de segundo sargento a
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contar de 1976.
- Devido benefício de pensão em favor das ape-
lantes, levando-se em conta a graduação de 2º
sargento, bem como devidas as parcelas em atra-
so, acrescidas dos juros de mora de 1% ao mês,
a contar da citação (Súmula 204/STJ), em face
de sua natureza alimentar, corrigidas monetaria-
mente, respeitada a prescrição qüinqüenal.
Sucumbência mínima. Honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da condenação.
- Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, à unanimidade, dar parcial provimento à apela-
ção, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte inte-
grante do presente julgado.

Recife, 25 de julho de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FERREIRA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA:

Trata-se de apelação interposta pelas irmãs Joana Maria da
Silva e Terezinha Maria de Jesus Souza da decisão de lavra do
MM. Juiz Edilson Nobre (fls. 88/91), Juiz  Federal da 4ª Vara/RN,
que julgou improcedente o pedido deduzido em ação ordinária pro-
posta contra a União, pois, não obstante ter sua excelência afasta-
do as preliminares  de prescrição do fundo de direito e de ausência
de documento indispensável, não vislumbrou ser a hipótese de
deferimento do benefício de pensão custeada pelo Montepio Mili-
tar, nos moldes do artigo 1º do Decreto-Lei 196/38, que excluía
deste benefício os cabos e soldados, excluído, assim, o irmão das
apelantes, que servira como soldado nas fileiras do Exército Bra-
sileiro. Afastou também a aplicabilidade, no caso, do artigo 110 do
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Decreto-Lei 9.698/46, tendo em vista não restar provada a relação
entre o falecimento do Soldado e os eventos previstos no aludido
dispositivo legal.

Nas razões da apelação (fls. 94/98), reiteram as recorrentes
ter relação de causa e efeito o efetivo serviço do de cujus no Exér-
cito e a moléstia que acabou por tirar-lhe a vida.

Contra-razões da União (fl. 101) argumentando, preliminar-
mente, pela prescrição do fundo de direito e, no mérito, pugnando
pela improcedência do pedido.

É o relatório.

VOTO

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

Trata-se de apelação interposta pelas irmãs Joana Maria da
Silva e Terezinha Maria de Jesus Souza da decisão de lavra do
MM. Juiz Edilson Nobre (fls. 88/91), Juiz Federal da 4ª Vara/RN,
que julgou improcedente o pedido deduzido em ação ordinária pro-
posta contra a União, pois, não obstante ter sua excelência afasta-
do as preliminares  de prescrição do fundo de direito e de ausência
de documento indispensável, não vislumbrou ser a hipótese de
deferimento do benefício de pensão custeada pelo Montepio Mili-
tar, nos moldes do artigo 1º do Decreto-Lei 196/38, que excluía
deste benefício os cabos e soldados, excluído, assim, o irmão das
apelantes, que servira como soldado nas fileiras do Exército Bra-
sileiro. Afastou também a aplicabilidade, no caso, do artigo 110 do
Decreto-Lei 9.698/46, tendo em vista não restar provada a relação
entre o falecimento do Soldado e os eventos previstos no aludido
dispositivo legal.

Nas razões da apelação (fls. 94/98), reiteram as recorrentes
ter relação de causa e efeito o efetivo serviço do de cujus no Exér-
cito e a moléstia que acabou por tirar-lhe a vida.

Contra-razões da União (fl. 101) argumentando, preliminarmen-
te, pela prescrição do fundo de direito e, no mérito, pugnando pela
improcedência do pedido.

Quanto à alegação de prescrição de fundo de direito, caso
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tivesse ocorrido, não obstante tratar-se de recurso apenas do par-
ticular, poderia ser reconhecida à vista de configurar matéria de
ordem pública. Todavia, não vislumbro na hipótese a prescrição
que não a relativa aos vencimentos anteriores ao qüinqüênio do
ajuizamento da ação. Nesse sentido, com acerto, decidiu o juízo a
quo, cujo excerto transcrevo: “A prefacial de prescrição do fundo
do direito haverá de ser afastada. Não obstante ter o irmão das
autoras falecido desde 1949, em nenhum momento houve ato da
Administração Castrense negando o direito ao benefício. Sendo
assim, a matéria submete-se à prescrição das parcelas não rei-
vindicadas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento do pedido”.

No que pertine à alegação de ausência de documento indis-
pensável à propositura da ação, qual seja, a certidão de óbito do
irmão das apelantes, também não procede, diante dos demais
documentos que integram os autos, dentre eles declaração do pró-
prio Ministério do Exército informando do falecimento do soldado
(fl. 28), em 1947. Ademais, tal fato, trazido na inicial, não restou
controvertido pela União.

Passando à análise dos fundamentos recursais, cumpre regis-
trar as leis específicas que regem o deslinde do caso sub examine.

Até a entrada em vigor da Lei nº 488, de 15 de novembro de
1948, que dispôs sobre o pagamento de vencimento, remunera-
ção ou salário do pessoal civil e militar da União, o benefício cus-
teado pelo Montepio Militar não era extensivo aos cabos e solda-
dos. Com a vigência do aludido dispositivo, fora concedido aos
cabos e soldados, com mais de dois anos de tempo de serviço, o
direito de contribuir para a pensão militar. Confira-se:

“Art 29. As contribuições para o Montepio Militar,
constantes da tabela, que acompanha o Decreto-
Lei nº 8.919, de 26 de janeiro de 1946, e as destina-
das à constituição do Montepio Civil, serão majora-
das proporcionalmente às percentagens dos aumen-
tos de vencimentos resultantes desta Lei, arredon-
dadas para um cruzeiro as frações deste.
§ 1º As pensões correspondentes serão calculadas
de acordo com o § 1º do art. 2º do Decreto-Lei nº
8.919, citado.
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§ 2° É extensivo aos cabos, soldados e marinhei-
ros das forças armadas, da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e aos
taifeiros da Marinha, desde que tenham mais de
dois anos de serviço, o direito à contribuição
para o Montepio Militar. Esta contribuição, até
que seja fixada a mensal, de que trata o artigo
114 do Estatuto dos Militares, será correspon-
dente a um dia de soldo.
§ 3º Os contribuintes do Montepio Militar e do
Civil em inatividade poderão descontar, mensal-
mente, cota igual à dos que estejam em ativida-
de, desde que o requeiram até 31 de dezembro
do corrente ano, assegurada aos seus herdei-
ros a pensão de montepio correspondente à
contribuição, observado o disposto no § 1°”.
(Destaco)

Na hipótese, além de não ter havido a contribuição do militar, é
de se destacar que, quando da entrada em vigor do aludido diplo-
ma legal (15 de novembro de 1948), o irmão das apelantes não
mais se encontrava servindo nas fileiras do Exército Brasileiro, ten-
do sido reformado aos 30 de janeiro de 1947 (fl. 48). Neste ponto,
não merece reparo a decisão vergastada.

Entretanto, em relação ao outro diploma legal invocado pelas
autoras, qual seja, o Decreto-Lei 9.698, de 02 de setembro de 1946,
tenho que é de se aplicar in casu.

O Decreto-Lei 9.698, de 02 de setembro de 1946, que aprovou
o Estatuto dos Militares, estabelece, entre outros:

“Art. 1º O Estatuto dos Militares regula os direitos,
prerrogativas, deveres, responsabilidades, casa-
mento e herança militar dos oficiais e praças do
Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
Art. 107 - A herança militar é constituída pela pensão
de montepio e meio soldo, ou pelas pensões es-
peciais.
Art. 109 - As praças da ativa, da reserva e reforma-
das, contribuintes do Montepio Militar, deixarão, por
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morte, a seus herdeiros, uma pensão de montepio.
Art. 110 - Os militares falecidos em virtude de
acidente em serviço, ou moléstia nele adquiri-
da, na defesa da ordem, das instituições e do regi-
me, em campanha ou em conseqüência de agres-
são inimiga, deixarão a seus herdeiros uma pensão
especial, na conformidade do disposto no Código
de Pensões Militares”. (Destaco)

Dos autos se extrai que o Cartão de Identidade Militar nº 230,
de José Sebastião de Medeiros, data de 08 de março de 1946
(fl.16), entretanto, a cópia documental trazida pela União à fl. 45,
que se refere ao Livro 08, página 14v, do 2º GMAC, informa uma
espécie de “histórico” do “SOLDADO 230”, José Sebastião de Me-
deiros. Consta do aludido documento, dentre outras, as seguintes
informações, cujo teor passo a transcrever:

“Em 1945 - novembro: A 10 [dias], foi público ter in-
corporado às fileiras do Exército e incluído no esta-
do efetivo do grupo e no desta subunidade a contar
de 1º do corrente, como convocado, formando o nº
a margem [230]. Dezembro - A 10 [dias], foi matri-
culado no curso de alfabetização da Escola Regi-
mental. Em 1946 - janeiro: A 7 [dias], foi público ter
baixado ao H.M.N. A10, foi público ter tido alta do
H.M.N ontem. A 2 [dias], em aditamento ao Rel. Int.
nº 1, em 2-1-1946, foram públicos os seus sinais
característicos e filiação, que são os seguintes: fi-
lho de Sebastião Basílio de Medeiros, nascido em
1924, Estado do R.G.N., Município de Serras Negras
do Norte, agricultor, solteiro, com 1m62cm de altu-
ra, cor parda clara, cabelos cast. ondulados, barba
raspada, bigode cast. médio aparado, olhos cast.
médios, boca regular, rosto oval, nariz reto, analfa-
beto, sem outros sinais particulares. Fevereiro e
março: sem alteração. Abril: A 10 [dias], foi público
ter passado a [trecho ilegível]. Maio: A 7 [dias], foi
público ter sido identificado pelo 61017 sob o nº
67.476. Junho: A 4 [dias], baixou ao H.M.N.. Julho: A
12 [dias], foi público ter sido recebida a cópia da ata
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de inspeção de saúde e dos resultados de exames
remetida pelo Dir. do H.M.N.: julgado inválido. Impos-
sibilitado total e permanentemente para qualquer tra-
balho. (Diagnóstico 42-A) não podendo angariar
meios de subsistência. Em conseqüência, foi ex-
cluído do estado efetivo do grupo e do destac. Bate-
ria (BIM MÓVEL), ficando adido, aguardando refor-
ma, ainda em julho: A 2 [dias], de acordo com o adi-
tamento do BOL INT. nº 151, de 09-11-1946, passou
a pertencer à Bateria Móvel de Artilharia de Costa,
desde o dia 1º do corrente mês. Entre agosto e se-
tembro: sem alterações. Em 1947 - janeiro: A 30
[dias], foi reformado.”

Do documento de fl. 22v extrai-se no campo relativo à conclu-
são diagnóstica o seguinte: “42ª tuberculose pulmonar”.

Ainda em análise de documentos, cumpre destacar os depoi-
mentos prestados pelos Srs. Dorgival Morais de Figueiredo, Se-
bastião José de Medeiros e José Firmino de Medeiros (às fls. 82/
84), que noticiam terem servido nas fileiras do Exército Brasileiro,
juntamente com o irmão das apelantes, tendo prestado todos eles
serviço no rancho. Noticiam ainda que o de cujus, ao ingressar no
Exército, gozava de saúde e contraíra doença infecciosa já após o
ingresso, no rancho, permanecendo cerca de 6 meses hospitali-
zado, vindo a falecer no próprio hospital. Transcrevo excerto do
depoimento da segunda testemunha, in verbis:

“Que serviu ao Exército com o irmão das autoras
em 1º/11/1945, ano em que foram incorporados; que
o irmão das autoras gozava de saúde ao ingressar
no Exército; que, assim como o irmão das autoras,
também contraiu doença infecciosa ao trabalhar no
rancho (cozinha); que o depoente conseguiu se cu-
rar porque arcou com o tratamento particular de
saúde; que os recrutas naquela época eram muito
explorados; que a doença contraída iniciava-se com
uma gripe e, no caso do irmão das autoras, a doen-
ça progrediu para uma tuberculose.”

Estreme de dúvidas se me apresenta a hipótese. O ingresso
do militar só pode ocorrer, necessariamente, mediante a devida
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inspeção de saúde. Naquele período, idos da década de 40, é con-
sabido que o país já vinha enfrentando a tuberculose, conhecida
como “mal do século”:

“No início do século 19, a assistência ocorria atra-
vés de organizações filantrópicas, quando se obser-
vava que um terço dos óbitos em geral deviam-se à
tuberculose. No início do século 20, Oswaldo Cruz
reconhece a necessidade da atenção das autorida-
des sanitárias sobre a Tb; ele procurou instituir um
plano de ação para o combate da enfermidade, al-
cançando, contudo, pequeno impacto. Com a Re-
forma Carlos Chagas, no final da década de 10,
criou-se a Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose.
Esta preconizava o diagnóstico e tratamento dos
casos de Tb. Em 1927, Arlindo de Assis aplica pela
primeira vez o BCG oral em recém-nascidos. Em
1940, o Ministro Gustavo Capanema criou o Plano
Federal de Construção de Sanatórios que previa o
término do Sanatório do Distrito Federal, que fora
iniciado em 1937. Em 1941, foi criado o Serviço
Nacional de Tuberculose (SNT) com a função de
estudar os problemas relativos à tuberculose e ao
desenvolvimento de meios de ação profilática e as-
sistencial. Em 1946, instalou-se a Campanha Na-
cional Contra a Tuberculose (CNCT), tendo por ob-
jetivos: coordenar todas as atividades de controle
da doença, uniformizar a orientação nacional, suge-
rir descentralização dos serviços e efetuar cadas-
tramento torácico da população. O seu impacto foi
imediato no Programa de Controle da Tuberculose.”
(Antonio Ruffino-Netto1, in Rev. Soc. Bras. Med.
Trop. vol. 35, n° 1, Uberaba Jan./Feb. 2002)

Algumas décadas antes do desconhecido de cujus destes
autos padecer deste mal, o memorável escritor Euclides da Cu-
nha, também em serviço nas fileiras do Exército, passou para a 2ª
Classe e outro não fora o motivo: agira ali o malsinado bacilo de
Koch (confira-se em http://www.euclidesdacunha.org.br/
manuscritos4.htm).
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Ainda que se cuidasse de uma espécie de epidemia, não se
pode descartar que fora de fato em serviço que o Soldado nº 230
adquiriu a tuberculose. Outrossim, ainda que não se aplique legis-
lação posterior ao óbito, forçoso citar no presente voto que o Esta-
tuto dos Militares (Lei 6.880/80) vem sendo aplicado pelos Tribu-
nais (cf. precedente monocrático do STJ, no REsp nº 729.270/RJ,
DJ 07/04/2005) no sentido de que o militar acometido de doença
incapacitante, cuja eclosão se deu no período de prestação do
serviço, faz jus à reforma (art. 108, inc. V, da Lei nº 6.880/80) re-
munerada, e isso ocorre independentemente da existência de re-
lação de causa e efeito entre a doença e o serviço.

A melhor interpretação do artigo 110 do Decreto-Lei 9.968/46
não caminha em direção diversa da que se encontra no Estatuto
de 1980. Não é razoável entender que esta moléstia, adquirida por
alguém que se encontra prestando serviço integral em caserna,
não possa ser considerada, nos termos do que estabelece o arti-
go 110 do Decreto-Lei 9.698, de 02 de setembro de 1946, como
adquirida no serviço.

Mormente quando dos autos, farta é a documentação que in-
dica o ingresso às fileiras do Exército e, portanto, posterior a uma
bem sucedida inspeção de saúde, e, em seguida, falecimento após
longos meses de internação por doença infecto-contagiosa conhe-
cida por tuberculose.

Quanto aos valores anteriores ao qüinqüênio do ajuizamento
da ação, tenho que se encontram apanhados pela prescrição, não
podendo ser acolhido na sua integralidade o pedido de pensão militar
na graduação de segundo sargento a contar de 1976. Assim, devi-
do benefício de pensão em favor das apelantes, levando-se em
conta a graduação de 2º sargento, bem como devidas as parcelas
em atraso, acrescidas dos juros de mora de 1% ao mês, a contar
da citação (Súmula 204/STJ), em face de sua natureza alimentar,
corrigidas monetariamente, respeitada a prescrição qüinqüenal.
Sucumbência mínima. Honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação.

Com tais considerações, dou parcial provimento à apelação
do particular.

É o meu voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 344.155-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA
DE ALMEIDA FILHO

Apelante: SOLANGE FALCÃO LUNA
Apelados: UNIÃO E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

SOCIAL - INSS
Repte.: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 5ª RE-

GIÃO
Advs./Procs.: DRS. FELIPE SARMENTO CORDEIRO E OUTRO

(APTE.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SU-
CESSIVO. EX-SERVIDOR CELETISTA. PENSÃO
ANTES DA EDIÇÃO DA LEI Nº 8.112/90. CONVER-
SÃO PARA ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. APLICA-
BILIDADE DO ART. 40, § 5º, DA CF (REDAÇÃO
ORIGINAL) APENAS AOS SERVIDORES ESTA-
TUTÁRIOS. REVISÃO DE PERCENTUAL PARA
100% (CEM POR CENTO) DO SALÁRIO-DE-BE-
NEFÍCIO. ART. 75 DA LEI Nº 8.213/91. BENEFÍCIO
CONCEDIDO EM DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA
LEI Nº 9.032/95. POSSIBILIDADE.
- Preliminar de prescrição do fundo de direito
rejeitada, por se tratar de pensão por morte que
é paga mensalmente.
- Segundo entendimento do STF, as disposições
do art. 40, § 5º, da CF (redação original) apenas
se aplicam às pensões estatutárias, independen-
temente de serem concedidas antes ou após a
CF/88, não aproveitando, entretanto, as pensões
concedidas sob a égide do regime trabalhista e
antes do advento da CF/88 e da Lei nº 8.112/90.
- Dado o caráter mais benéfico da Lei nº 9.032/95
que majorou o percentual da cota, não há razão
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para restringir-se apenas aos benefícios conce-
didos após a sua vigência, em prejuízo àqueles
que estão em idêntica situação jurídica e que têm
seus benefícios concedidos em razão do mes-
mo fato gerador, sob pena de maltratar o princí-
pio da isonomia.
- Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo tombado
sob o número em epígrafe, em que são partes as acima identifica-
das, acordam os Desembargadores Federais da Segunda Turma
deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sessão realiza-
da nesta data, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi-
cas que integram o presente, por unanimidade, dar parcial provi-
mento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Recife, 11 de julho de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA DE ALMEI-
DA FILHO - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTIS-
TA DE ALMEIDA FILHO:

Trata-se de apelação cível interposta por Solange Falcão Luna
contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou improce-
dente os pedidos de conversão da pensão celetista para estatutá-
ria, assim como o sucessivo de revisão da pensão, nos termos do
art. 75 da Lei 8.213/91, aplicando o percentual de 100% (cem por
cento) da renda mensal do ex-segurado, e a pagar as diferenças
correspondentes com juros e correção monetária, além de verba
honorária.

Nas contra-razões, a União alega, inicialmente, a prescrição
qüinqüenal do fundo de direito, visto já ter transcorrido mais de
cinco anos entre a data do advento do Regime Jurídico Único (11/
12/1990) e a data do ajuizamento da ação (27/09/2002). Quanto
ao mérito, sustenta não haver direito à conversão de regime, tendo
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em vista que à época da Lei nº 8.112/90, disciplinadora do novo
regime, o instituidor da pensão já havia falecido em 31/03/1984,
data de início da pensão por morte sob regime celetista (fls. 72/
76).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTIS-
TA DE ALMEIDA FILHO (Relator):

No tocante à preliminar de prescrição, a União, em suas con-
tra-razões, alega que esta atingiu o próprio fundo de direito. No
entanto, a pretensão trata de pensão por morte, que é paga men-
salmente, portanto, diz respeito a prestações de trato sucessivo,
sendo aplicável ao caso a Súmula 85 do STJ, in verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não
tiver sido negado o próprio direito reclamado, a pres-
crição atinge apenas as prestações vencidas antes
do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Como é o caso de relações de trato sucessivo, rejeito a preli-
minar.

Passo ao exame do mérito.

O cerne da questão trazida para análise nessa instância re-
cursal consiste na apreciação do cabimento da conversão da pen-
são previdenciária em estatutária e, sucessivamente, em não ha-
vendo acolhimento à pretensão retrocitada, revisão da pensão na
forma do art. 75 da Lei nº 8.213/91, que contempla majoração da
renda mensal inicial para 100% (cem por cento) do salário-de-be-
nefício.

Inicialmente, quanto à pretendida conversão de regime, enten-
do não lhe assistir razão. Conforme se pode constatar nos autos,
o ex-Patrulheiro Rodoviário Federal foi admitido em 25 de setem-
bro de 1979, sob o regime da consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), e, em 31 de março de 1984, faleceu sob o mesmo regime,
sendo essa a data de início da pensão por morte concedida a sua
esposa, ora apelante.
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Conclui-se, então, que a natureza do benefício sobre a qual se
consolidou a situação jurídica da requerente é previdenciária, uma
vez que a pensão foi concedida antes da instituição do Estatuto
dos Servidores Públicos, Lei nº 8.112/90. Ou seja, quando do ato
de concessão da pensão da requerente, não havia sido introduzi-
do, ainda, no ordenamento jurídico, o Estatuto dos Servidores; deste
modo, não há como dar-lhe aplicação à situação jurídica pretérita
já consolidada.

Segundo entendimento do STF, as disposições do art. 40, § 5º,
da CF (redação original) apenas se aplicam às pensões estatutá-
rias, independentemente de serem concedidas antes ou após a
CF/88, não aproveitando, entretanto, às pensões concedidas sob
a égide do regime trabalhista e antes do advento da CF/88 e da Lei
nº 8.112/90, conforme se pode observar no RE nº 223.732-1/RS,
de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, DJ 10/11/2000, cujo acór-
dão recebeu a seguinte ementa:

“PENSÃO POR MORTE: CONST., ART. 40, § 5º:
NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PENSÃO PREVIDENCIÁ-
RIA DE SERVIDOR FALECIDO QUANDO VINCU-
LADO AO ESTADO POR RELAÇÃO TRABALHISTA.
- O art. 40, § 5º, da Constituição, ao estabelecer que
o benefício da pensão por morte corresponderá à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido, embora não faça distinção entre pensões
concedidas antes e pensões concedidas após o ad-
vento da Carta de 1988 – conforme se decidiu no
julgamento do MS 21.521 (Velloso, DJ 06/08/93) –,
só alude às pensões estatutárias, isto é, às pen-
sões instituídas por servidor  público: não beneficia,
assim, o servidor falecido antes da Constituição –
e, pois, da instituição do Regime Único –, quando
vinculado ao Estado por relação trabalhista e não
estatutária”. (Grifei)

No mesmo sentido é que ficou decidido no RE nº 241372-3/
SC, pub. DJ 05/10/2001, de relatoria do Min. Ilmar Galvão:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVI-
DOR CELETISTA. APOSENTADORIA PREVIDEN-
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CIÁRIA ANTERIOR À LEI Nº 8.112/90. REVISÃO DE
PROVENTOS. EQUIPARAÇÃO COM VENCIMEN-
TOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ATIVA.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 40, § 4º, NA RE-
DAÇÃO ANTERIOR À EC 20/98.
- Ao servidor submetido ao regime da Consolidação
das Leis do Trabalho, segurado da Previdência So-
cial, que se aposentou antes do advento da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, não se aplica a
norma do art. 40, § 4º, da Carta da República, na
redação anterior à EC 20/98, que é destinada ape-
nas ao servidor público estatutário, assegurando-lhe
a revisão dos proventos na mesma proporção e na
mesma data em que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade.
- Recurso conhecido e provido.”

Também não cabe reclamar a aplicação do art. 243 do Estatu-
to dos Servidores, pois, do contrário, seria atribuir eficácia retroati-
va à referida Lei, transmudando a pensão de previdenciária para
estatutária, alterando-lhe a natureza e violando situação juridica-
mente estabilizada.

De outro ângulo, sabe-se que a aposentadoria é regida pela
legislação vigente à época da concessão – tempus regit actum –,
resultando, pois, na manutenção da natureza previdenciária sob a
qual se estabeleceu o benefício de aposentadoria, questão, aliás,
já enfrentada pelo STJ:

“RECURSOS ESPECIAIS. ADMINISTRATIVO. SER-
VIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CLT. ESTA-
TUTÁRIO. LEI Nº 8.112/90.
- Aos servidores aposentados sob o regime celetis-
ta antes do advento da Lei 8.112/90 não se aplica o
disposto no art. 243 desta Lei, tendo em vista que
com o ato da aposentação perderam o vínculo com
a Administração Pública, passando a ser regidos pe-
las regras do sistema previdenciário.
- Recursos providos.”
(REsp nº 354743/RS; Rel. Min. Felix Fischer. DJ 04/
02/2002)
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“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVI-
DOR PÚBLICO APOSENTADO SOB O REGIME
CELETISTA. APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA.
DIREITO À EQUIPARAÇÃO COM OS VENCIMEN-
TOS DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXIS-
TÊNCIA.
- O ato de aposentadoria do funcionário público re-
gido pelas normas celetistas implica no encerramen-
to das relações de trabalho e do vínculo contratual
com a Administração Pública.
- Aposentando-se o servidor sob vínculo celetista e
obtendo sua inatividade remunerada perante o sis-
tema previdenciário, não lhe aproveitam as vanta-
gens percebidas pelos servidores estatutários em
atividade.
- Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp nº 259660/RN. Rel. Vicente Leal. Publ. DJ

25/09/2000)

No que tange à revisão da renda mensal inicial com a aplica-
ção do coeficiente de cálculo para 100% (cem por cento) do salá-
rio-de-benefício, entendo inteiramente aplicáveis as novas dispo-
sições que alteram o percentual das cotas às pensões concedi-
das anteriormente à vigência da Lei nº 9.032/95.

Primeiramente deve-se considerar que não se trata de retroa-
tividade da lei nova, mas de incidência imediata da lei sobre rela-
ção jurídica previdenciária de natureza continuada. Não há, pois,
violação à regra da irretroatividade legal, uma vez que os efeitos
da lei alteradora não se farão sentir em momento anterior à sua
vigência, mas em período posterior.

Dado o caráter mais benéfico da lei que majorou o percentual
da cota, não há razão para restringir-se apenas aos benefícios
concedidos após a sua vigência, em prejuízo àqueles que estão
em idêntica situação jurídica e que têm seus benefícios concedi-
dos em razão do mesmo fato gerador, sob pena de maltratar o
princípio da isonomia.

Nesse sentido é o teor da Súmula nº 15 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais:
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“O valor mensal da pensão por morte concedida
antes da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, deve
ser revisado de acordo com a nova redação dada
ao art. 75 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.”

Também é este o entendimento que vem sendo seguido pelo
Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREVIDENCIÁ-
RIO. PENSÃO. MAJORAÇÃO DE COTA. ARTIGO
75 DA LEI 8.213/91, ALTERADO PELA LEI 9.032/
95. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI
NOVA.
I - O artigo 75 da Lei 8.213/91, na redação da Lei
9.032/95, deve ser aplicado em todos os casos, al-
cançando todos os benefícios previdenciários, inde-
pendentemente da lei vigente à época em que fo-
ram concedidos. Precedentes.
II - Esta orientação, entretanto, não significa aplica-
ção retroativa da lei nova, mas sua incidência ime-
diata, pois qualquer aumento de percentual passa a
ser devido a partir da sua vigência.
III - Embargos rejeitados.”
(EREsp 297274/AL; Ministro Gilson Dipp; S3 - Ter-
ceira Seção STJ).

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação ape-
nas para conceder a revisão da pensão da apelante na forma pre-
vista no art. 75 da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.032,
de 29.04.1995.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 356.535-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Apelante: ALDENOR DE JESUS SILVA JÚNIOR
Apelada: UNIÃO
Advs./Procs.: DRS. PAULO GUSTAVO DE VANCONCELOS RI-

BEIRO E OUTROS (APTE.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO DE
MÉRITO. PRINCÍPIO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO DO PREJUÍZO. ART. 462 DO CPC.
FATOS SUPERVENIENTES. INTIMAÇÃO PES-
SOAL. ART. 267, § 1º, DO CPC. COMPETE AO JUIZ
INDEFERIR DILIGÊNCIAS MERAMENTE PRO-
TELATÓRIAS. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JUDI-
CIAIS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL DECLARATÓRIO DE DIREITOS EM
SEDE CAUTELAR. REFORMA PARA O POSTO
DE TERCEIRO SARGENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PARA O EXER-
CÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. EFEITO
DEVOLUTIVO. PROIBIÇÃO DE INOVAÇÃO EM
SEDE RECURSAL.
- O julgamento antecipado da lide traduz-se num
salto temporal da fase inicial de postulação judi-
cial para a apreciação da causa, com a prescin-
dência da etapa da audiência de instrução e jul-
gamento pelo fato de a matéria controvertida se
reduzir eminentemente a uma questão de direi-
to, ou pelo fato de as questões de fato se encon-
trarem dirimidas. Se houve instrução proces-
sual, e fora produzida prova documental nos au-
tos, bem como houve ensejo para a colheita de
prova pericial requisitada pelo próprio apelante,
não é correto dizer que o Juiz antecipou o julga-
mento de mérito, nem que a fase instrutória res-
tou suprimida.
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- É princípio insculpido na nossa legislação que
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do
CPC). Cumpre ao autor, já no pórtico inicial da
ação, indicar, na petição inicial, quais as provas
que pretende demonstrar a verdade dos fatos ale-
gados (art. 282, VI). Esses princípios têm impor-
tância fundamental em se tratando de direitos
patrimoniais disponíveis em sede de processo
civil. Não especificando as provas que pretendia
provar os fatos alegados no momento oportu-
no, opera-se preclusão temporal em desfavor do
titular da faculdade processual, pela sua inércia
em praticar o ato processual o qual lhe compe-
tia no prazo peremptório assinalado pelo Juiz.
- A não intimação da parte para que se pronun-
cie acerca de documentos colacionados pela
parte contrária não enseja a nulidade do proces-
so se tais elementos probatórios, notadamente,
não influenciarem na formação da convicção do
Magistrado, e nem sequer chegarem a ser men-
cionados na motivação. Em favor da conserva-
ção do feito, milita o princípio da instrumentali-
dade das formas, que salvaguarda da anulação
o processo nos casos em que a mácula não te-
nha o condão de causar prejuízo às partes, e
aconselha a preservação do ato cuja irregulari-
dade não seja passível de malferir direitos indi-
viduais, incidindo a máxima da sabedoria jurídi-
ca pas de nullité sans grief. Precedentes do STJ.
- O art. 462 do CPC prevê que o Juiz, de ofício ou
a requerimento da parte interessada, pode co-
nhecer de fatos supervenientes à propositura da
ação, que sejam constitutivos ou modificativos
do direito do autor, e que influenciem no julga-
mento da causa. Os fatos supervenientes são
aduzidos pelas partes a título de reforço de ar-
gumentação tendente a corroborar a sua tese,
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ou como fonte indiciária para formar o conven-
cimento do Magistrado, e tem o condão de tra-
zer novos subsídios ao deslinde da causa de
modo determinante; entrementes, não houve, in
casu, tais fatos novos.
- Para que se configure o abandono de causa, é
necessário que o demandante esteja em mora
há mais de 30 dias e que o ato que lhe compete
praticar seja imprescindível à continuidade do
feito, ou seja, não é a inércia em praticar qual-
quer ato determinado pelo juiz que abre ensejo
para a aplicação do § 1º do art. 267, mas tão-só
aqueles que se reputam essenciais ao desate da
causa. Nesta hipótese, impõe-se a intimação pes-
soal do autor para se manifestar, já que a inércia
pode ser imputada ao advogado, que inocorreu
no caso dos autos.
- O Juiz, investido na condição de presidente do
feito (art. 125 do CPC) ao qual compete velar pela
rápida solução do litígio, deve se empenhar para
que o tempo de duração do processo não se pro-
longue para além do razoável, repelindo diligên-
cias meramente protelatórias ou inúteis, que não
contribuam para o desenlace da questão factual
subjacente, ou que se encontrem devidamente
comprovadas nos autos, com supedâneo nor-
mativo no art. 131 do CPC. Ademais, o princípio
da duração razoável do processo foi guindado à
qualidade de direito subjetivo fundamental das
partes litigantes (art. 5º, LXXVIII, CF).
- A motivação dos atos judiciais, para se ajustar
aos comandos constitucionais, deve ser tal que
incuta no intérprete a sensação de que o Juiz de-
cidiu de determinada maneira porque assim im-
punham os fundamentos fáticos e jurídicos que
envolviam a causa. Exige-se também coerência
entre os fundamentos fáticos e a interpretação
jurídica que o Juiz faz da norma aplicável ao caso,
de modo que, se o contexto fático fosse outro, a
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decisão seria diversa.
- A ação cautelar resguarda a eficácia do provi-
mento judicial a ser proferido na ação principal,
e não se refere, diretamente, ao direito do reque-
rente, mas ao provável direito que exsurge dos
autos no juízo de cognição sumária. Ou seja, não
há afirmação de direitos em sede de cautelar,
mas tão-só probabilidade de existência deste di-
reito (fumus bonis iuris).
- O militar tem direito à reforma em grau com a
remuneração calculada com base no soldo cor-
respondente ao grau hierárquico imediato ao que
possuir ou que possuía na ativa, sempre que se
verificar incapacidade laborativa, e esta capaci-
dade tolher de forma total e definitiva a possibi-
lidade para o exercício de atividade profissional,
e o militar for considerado inválido. Da exegese
literal do parágrafo 1º do art. 110 da Lei nº 6.880/
80 extrai-se a conclusão de que não é qualquer
incapacidade que habilita o militar à reforma,
mas tão-só a impossibilidade definitiva e com-
pleta, tanto para o serviço militar, quanto para
qualquer outra profissão.
- O efeito devolutivo desencadeia, como uma das
conseqüências principais, a proibição de modi-
ficar a causa de pedir ou o pedido (proibição de
inovação em sede recursal) perante o Tribunal.
Assim, as razões de reforma da decisão devem
se adstringir à causa petendi e pedidos veicula-
dos com a inicial, sendo defeso à parte recor-
rente deduzir pretensão autônoma em sede
recursal.
- Apelação improvida.

ACÓRDÃO

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

Recife, 3 de agosto de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aldenor de Je-
sus Silva Júnior em contrariedade à sentença prolatada pelo MM.
Juiz da 6ª Vara Federal do Rio Grande do Norte que julgou impro-
cedentes os pedidos de anulação do ato de licenciamento que ex-
cluiu o autor do quadro ativo da Força Aérea Brasileira, para que
em seguida ele fosse reformado em grau hierárquico superior.
Ademais, pedia o autor também o pagamento dos proventos atra-
sados, desde a data do licenciamento.

Entendeu o Magistrado sentenciante, partindo da premissa de
que o autor era portador da moléstia cardiopatia grave, que o ato
de licenciamento não se encontrava eivado de mácula nulificante,
pois, segundo fundamentou, o Estatuto dos Militares guarnece a
reforma do militar apenas na hipótese de invalidez total, e não par-
cial, como acreditou ser caso do autor. Ressaltou o Magistrado
que orientação diversa conduziria à criação de hipóteses de inva-
lidez mesmo quando o militar goza de capacidade laborativa, embo-
ra com restrições, ao exercício de outras profissões da vida civil.

Noutro passo, asseverou o julgador que a prova pericial trazi-
da aos autos, bem como os diagnósticos emitidos pela Junta Mili-
tar, denotam um estado de saúde que não se coaduna com a inva-
lidez total alegada pelo autor, certificando tão-só que o autor pos-
suía cardiopatia que inviabilizaria trabalhos que demandassem
amplo esforço físico.

Arrematou o Magistrado concluindo que não vejo como, diante

do princípio da legalidade, afirmar a ilegitimidade do ato de licen-

ciamento do requerente. É que, volto a afirmar, ele não está inváli-

do sequer temporariamente, podendo inclusive conseguir um em-

prego compatível com a sua condição física e intelectual (fl. 421).
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O autor se insurgiu contra a sentença de primeiro grau, pug-
nando, inicialmente, pelos benefícios da assistência judiciária. Aduz
o apelante que o julgamento antecipado da lide se configurou pre-
cipitado, impossibilitando-o de carrear aos autos documentos re-
lativos a ações cautelares movidas anteriormente. Noutro passo,
suscitou a falta de tratamento igualitário entre as partes, invocan-
do violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal, sob o fundamento de que não foi dada a
oportunidade para que se manifestasse sobre os documentos co-
lacionados pela apelada no curso do processo, postulando o de-
creto de nulidade processual.

Assevera que não houve ensejo para a produção de provas
acerca de fatos supervenientes que estariam correlacionados ao
deslinde da causa. Entende o apelante que deveria ser intimado
pessoalmente para o cumprimento do despacho de fl. 402, na for-
ma do art. 267, § 1º, do CPC, afirmando que não praticou tal ato
porque havia, informalmente, dispensado os serviços da patrona
então constituída.

Reitera o argumento de cerceamento de defesa ao aduzir que
o Magistrado se furtou ao pronunciamento do pedido de realização
de segunda perícia, o que, afirma, é causa para a nulidade proces-
sual. Por fim, pede a nulidade da sentença por ausência de funda-
mentação.

Pugna pela conversão do julgamento em diligência, acaso
superadas as preliminares, aduzindo que os problemas probató-

rios mencionados nas preliminares dificultaram por demais o jul-

gamento de mérito, uma vez que impedem uma demonstração

mais forte em favor do apelante (fl. 465). No mérito, salienta que o
diagnóstico da Junta Superior de Saúde não é válido em relação
ao emitido pela Junta Regular de Saúde, e, nesse aspecto, acredi-
ta a decisão proferida em sede de cautelar espanca qualquer dúvi-
das acerca da invalidade do Laudo da Junta Superior.

Afirma o apelante que o laudo pericial é equivocado e não pos-
sui maior peso que o diagnóstico proferido pela Junta Médica e, ao
final, pede que, na hipótese de insucesso do pleito recursal, seja
reformado no posto que ocupava à época da reforma.
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A União apresentou contra-razões recursais (fls. 476-486) e
suscitou, preliminarmente, a deserção do recurso de apelação pela
não comprovação do respectivo preparo. Destaca a apelada ser
descabida a alegação de cerceamento de defesa por ausência da
produção de prova documental, pois o apelante, segundo afirma,
foi provocado pelo Juiz a se manifestar acerca da especificação
das provas que intentava realizar, e declarou serem suficientes as
provas apresentadas.

Observou ainda que o apelante teve pleno acesso aos autos
para se manifestar acerca dos documentos colacionados por ela,
apelada, muito embora não tenha sido intimado para tanto. Quanto
à ausência de pronunciamento acerca de fatos supervenientes,
afirma a apelada que tais fatos não têm o condão de influir no jul-
gamento da causa e, portanto, inaplicável o art. 462 do CPC.

Doutro turno, ressalta que o apelante não tinha direito a intima-
ção pessoal para a ciência do ato judicial de fl. 482. Aduz ainda
que, não constando formalmente instrumento de renúncia ao man-
dato, a patrona constituída continuou, para todos os efeitos, atuan-
te na causa.

Aduz a União que o pedido de realização de segunda perícia
foi apreciado e indeferido pelo Juiz de primeiro grau, ao contrário
do alegado pelo apelante. Refuta a preliminar de nulidade da sen-
tença por ausência de fundamentação, e assevera que a produ-
ção de novas provas é extemporânea e acobertada pela preclu-
são, já que, a este respeito, não houve óbice à instrução proces-
sual no primeiro grau, afirma.

A apelada adentra no mérito da causa e sustenta que restou
comprovado que o autor não se encontra incapaz para o serviço
ativo militar. Ao final, aduziu que o problema de saúde que acome-
te o apelante é de natureza leve e de origem congênita e, tão-só,
restringe-se a inaptidão apenas a atividade que envolva esforços
físicos.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

Relatei.
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VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA (Relator):

Aprecio, liminarmente, o pedido de assistência judiciária gra-
tuita formulado pela parte apelante.

Nos termos da Lei nº 1.060/50, a gratuidade das custas deve
ser deferida sempre que a parte declarar expressamente não pos-
suir condições financeiras de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família. Assim, defiro
o pedido de assistência judiciária para que o apelante desfrute dos
benefícios instituídos por tal Lei. Cumpre ressaltar que, por firmar
presunção iuris tantum, incumbe precipuamente à parte adversa
desconstituir a veracidade da declaração de pobreza.

É de se ressaltar que não há momento processual específico
para a veiculação do pedido de assistência judiciária, haja vista
que as circunstâncias financeiras das partes estão sujeitas a va-
riáveis diversas e podem mudar após a propositura da ação. As-
sim, a sua concessão, de acordo com o entendimento cristalizado
no âmbito do STJ, pode ser reconhecida em qualquer fase do pro-
cesso, sendo suficiente a mera afirmação da hipossuficiência.

Aproveito o ensejo para abordar preliminar suscitada pela União
de falta de pressuposto recursal, qual seja, a inexistência de pre-
paro, que implicaria pena de deserção, nos moldes do art. 511, §
2º, do CPC. Não merece acolhida tal alegação, porquanto a parte
solicitou e obteve a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Tal conseqüência jurídica apenas seria desencadeada se, após a
apreciação do pedido, houvesse indeferimento da assistência ju-
diciária, quando então, reabrindo-se o prazo, o recorrente não efe-
tuasse o preparo recursal, o que não é a hipótese vertente. Nesse
sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE POSTERGA-
MENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO FOR-
MULADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APE-
LAÇÃO. REQUERIMENTO ENTENDIDO PELO TRI-
BUNAL DE ORIGEM COMO DE ASSISTÊNCIA JU-
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DICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
DESERÇÃO.
- ‘Afirmada a necessidade de justiça gratuita, seja
em que momento for, não pode o órgão julgador
declarar deserto o recurso sem se pronunciar
sobre o pedido de assistência judiciária. Caso
indeferida a gratuidade, deve-se abrir ao reque-
rente oportunidade para o preparo. Agravo re-
gimental improvido’. (AgRg no Ag 622403/RJ, 6ª
T., Min.  Nilson Naves, DJ de 06.02.2006). No mes-
mo sentido: REsp 731880/MG, 4ª T, Min. Jorge Scar-
tezzini, DJ de 14.11.2005; RMS 19747/RJ, 3ª T., Mi-
nistro Castro Filho, DJ de 05.09.2005 e REsp 556081/
SP, 4ª T., Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 28.03.
2005.
(...)
- Recurso especial a que se nega provimento.”
(Superior Tribunal de Justiça - REsp 814116 - 1ª Tur-
ma, unânime - data do julgamento: 21/09/2006 - Re-
lator: Teori Albino Zavascki) - grifei.

Adentro, a partir de agora, ao exame acerca das preliminares
de mérito. O apelante aduz que a sentença foi proferida em julga-
mento antecipado, e que tal antecipação lhe acarretou prejuízos
de ordem probatória.

O modelo do Procedimento Ordinário pátrio traça três etapas
para o trâmite do processo: uma etapa inicial, denominada fase
postulatória, na qual se delimita e precisa o tema posto em juízo
para o deslinde do Magistrado, seguindo-se a ela a fase imediata-
mente posterior, alcunhada instrutória, direcionada à coleta de
material probatório para comprovar o direito das partes e formar a
convicção do julgador acerca do objeto liltigioso. O fecho do trâmi-
te processual se dá com a abordagem meritória pelo Juiz, que é a
terceira etapa do procedimento ordinário. O julgamento antecipa-
do, portanto, não é mais do que julgamento realizado após a fase
postulatória.

In casu, não acredito que mereça prosperar tal preliminar. É
que de julgamento antecipado sequer houve o seu aspecto formal,
pois em nenhum pronunciamento o Juiz declarou que precipitaria
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o exame do mérito. O julgamento antecipado da lide se traduz num
salto temporal da fase inicial de postulação judicial para a aprecia-
ção da causa, com a prescindência da etapa da audiência de ins-
trução e julgamento pelo fato de a matéria controvertida se reduzir
eminentemente a uma questão de direito, aplicando-se o brocardo
ius novit curia, ou então, quando envolve enquadramento fático, as
provas constantes nos autos esclarecem a contento a questão, e
não há necessidade de produzir prova em audiência.

De fato, houve verdadeira instrução processual, tanto que fora
produzida prova documental nos autos, bem como houve ensejo
para a colheita de prova pericial requisitada pelo próprio apelante
(fl. 63) e, portanto, não é correto dizer que o Juiz antecipou o julga-
mento de mérito, nem que a fase instrutória restou suprimida, por-
que houve ampla oportunidade para a comprovação dos fatos ale-
gados, seja pelo autor, seja pelo réu, como se depreende da leitura
do despacho de fl. 60.

Alega ainda o apelante cerceamento de direito de defesa, na
medida em que não foi realizada diligência relativa à juntada de
documentação constante em ação cautelar preparatória desta ação
principal. Afirma o apelante que configura o cerceamento de defe-

sa no presente caso concreto, porquanto o julgamento antecipado

da lide sem manifestação sobre a produção de prova requerida na

inicial tornou esvaziou (sic) a tese do apelante (fl. 453).

A impugnação relativa ao alegado julgamento antecipado da
lide já restou abordada e superada, nos termos dos parágrafos
anteriores, e, reiterando-se, de antecipação de julgamento não se
cuidou. A questão suscitada deve ser visualizada, essencialmen-
te, sob o prisma do ônus probatório, e deve permear o debate o
questionamento acerca da oportunidade franqueada às partes para
a desincumbência desse ônus.

É princípio insculpido na nossa legislação que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art.
333, I, do CPC). Cumpre ao autor, já no pórtico inicial da ação,
indicar, na petição inicial, quais as provas com que pretende de-
monstrar a verdade dos fatos alegados (art. 282, VI). Esses princí-
pios têm importância fundamental em se tratando de direitos patri-
moniais disponíveis em sede de processo civil.
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Portanto, o momento processual descortinado pelo despacho
de fl. 60, qual seja, a fase instrutória do feito, na qual o Juiz exortou
as partes à especificação das provas que intentariam produzir, se
configurou a oportunidade idônea para o apelante requerer ao juízo
a colação da prova documental relativa às ações cautelares prete-
ritamente aforadas, ou então requerer a juntada de tais documen-
tos por via da resposta de fls. 62/63, em que o apelante se mani-
festou acerca do supracitado despacho. O apelante, na verdade,
não se desincumbiu adequadamente do ônus processual relativo
às provas que lhe competia, exclusivamente, produzir, dado que a
causa versa sobre direitos que se inserem no âmbito do poder
dispositivo das partes.

Noutra vertente, na resposta de fls. 62/63, o apelante se pro-
nunciou nos seguintes termos: a presente ação objetiva reconhe-

cer o direito que possui o postulante de obter a Reforma (sic) em

virtude de estar incapaz permanentemente para qualquer traba-

lho. De tal forma, não enxerga a necessidade de produzir pro-
va testemunhal. Atém-se assim às provas documentais cons-
tantes nos autos e as que vem a juntar nesta oportunidade (fl.
62) - grifei.

O apelante, na verdade, tenta induzir ao entendimento de que
houve cerceamento de defesa, quando, na verdade, houve amplo
ensejo à produção de material probatório, provas essas que, ad-
virta-se, só não foram produzidas, em termos numéricos, em maior
quantidade, pela parte apelante, por sua responsabilidade exclusi-
va, pois momento processual oportuno não faltou.

Portanto, não especificando as provas que pretendia produzir
a respeito dos fatos alegados quando do referido despacho, in-
cluindo os documentos das ações cautelares, operou-se preclu-
são temporal em desfavor da parte apelante, pela sua inércia em
praticar o ato processual o qual lhe competia no prazo peremptó-
rio assinalado pelo Juiz (fl. 60). A parte apelante, como se percebe
claramente, não considerou conveniente o cumprimento do ônus
processual probatório, e não é lícito a ela alegá-lo em seu favor,
como uma possível causa de irregularidade processual, que ine-
xiste.

O direito à prova tem sido tradicionalmente reconhecido em
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nosso ordenamento processual. Antônio Carlos Araújo Cintra, de-
limitando o seu exercício, pontua que o ônus probatório é visto
marcando estreita correlação entre o acesso à justiça e a opor-
tunidade de provar o alegado em juízo1 - grifei. Assim, entre os
pressupostos de configuração de cerceamento de defesa, se in-
clui a inexistência de oportunidade processual para se manifestar
acerca da produção de provas, o que inocorreu no caso em tela.

Partindo para a análise de outro ponto, assevera a apelante
afronta aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição e ao art. 437 do CPC,
pleiteando a nulidade do processo sob o fundamento de que o Juiz
não se pronunciou sobre o pedido de realização de segunda perí-
cia.

Outra vez, labora em equívoco o apelante. Dormita à fl. 390,
despacho do Juiz condutor do feito, no qual ele, além de apreciar
expressamente o requerimento formulado pelo apelante à fl. 381,
qual seja, o de segunda perícia, indefere tal pedido, e fundamenta
sua decisão nos seguintes termos, in verbis: indefiro o pedido do

autor constante às fls. 378/382, no tocante à designação de nova

perícia, tendo em vista estar em curso a originalmente determina-

da, inexistindo elementos que levem este juízo a concluir pela ne-

cessidade de realização de uma nova perícia (fl. 390). Portanto, o
Juiz não se eximiu de apreciar o pedido e indeferi-lo, motivada-
mente, respeitando, por conseguinte, ditames do art. 93, IX, da
Carta Magna.

Reza o art. 437 do CPC que o juiz poderá determinar, de ofício

ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a

matéria não Ihe parecer suficientemente esclarecida. A norma em
tela não impõe um dever de deferimento de diligência, sempre que
a parte pedir, mas submete à apreciação subjetiva do Magistrado,
casuisticamente, verificar se a diligência é imprescindível ao des-
linde da causa, e se a matéria não estiver suficientemente escla-
recida.

Analisando a questão sob outra ótica, verifica-se que não é

1 CINTRA, Antônio Carlos Araújo. Comentários ao Código de Processo Civil.
2ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003. Vol. IV, pág 11.
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procedente a argumentação de violação à ampla defesa, mesmo
restando indeferida a pretensão de produção de segunda perícia,
como de fato ocorreu. É que o Juiz, investido na condição de pre-
sidente do feito (art. 125 do CPC), ao qual compete velar pela rápi-
da solução do litígio, deve se empenhar para que o tempo de dura-
ção do processo não se prolongue para além do razoável, repelin-
do diligências meramente protelatórias ou inúteis, que não contri-
buam para o desenlace da questão factual subjacente, ou que se
encontrem devidamente comprovadas nos autos, com supedâ-
neo normativo no art. 131 do CPC. Ademais, o princípio da dura-
ção razoável do processo foi guindado à qualidade de direito sub-
jetivo fundamental das partes litigantes (art. 5º, LXXVIII, CF).

Assim, irrepreensível a decisão de indeferimento do pedido de
segunda perícia pelo Juiz a quo, que se encaixa na segunda hipó-
tese traçada no parágrafo precedente para o indeferimento de dili-
gências, qual seja, aquelas que não contribuem para o esclareci-
mento da causa. Dessa decisão, inclusive, a parte apelante pode-
ria ter agravado, se reputava tão essencial a diligência, o que não
aconteceu.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os julgados do Superior Tri-
bunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CRE-
DITAMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁ-
RIA E DE JUROS DE MORA. LEI ESTADUAL. TAXA
SELIC. LEI 9.250/95. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
(...)
- Inexiste cerceamento de defesa em virtude do
indeferimento de produção de prova pericial
quando esta é desnecessária ou insuficiente
para comprovar o direito alegado.
- É manifestamente inadmissível o recurso na parte
em que não ataca o fundamento da decisão impug-
nada, ante a ausência de pressuposto recursal ge-
nérico.
- A Corte Especial do STJ, no REsp 215.881/PR,
não declarou a inconstitucionalidade do art. 39, § 4º,
da Lei 9.250/95, restando pacificado na Primeira Se-
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ção que, com o advento da referida norma, teria
aplicação a taxa SELIC como índice de correção
monetária e juros de mora, afastando-se a aplica-
ção do CTN.
(...)
- Recurso especial da Fazenda Estadual provido.
- Recurso especial da empresa parcialmente conhe-
cido e, nessa parte, improvido.”
(Superior Tribunal de Justiça. REsp 691025/MG. Se-
gunda Turma. Data do julgamento: 11/04/2006. Re-
latora: Ministra Eliana Calmon) - grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO.
- Segundo o disposto no art. 542, § 3º, do CPC, in-
troduzido pela Lei n° 9.756, de 17.12.1998, o recur-
so especial, quando interposto a decisão interlocu-
tória em processo de conhecimento, permanecerá
retido nos autos e somente será processado se o
reiterar a parte no prazo para a interposição do re-
curso à decisão final ou para as contra-razões.
- Espécie em que não se justifica a exceção a tal
regra. Cabe ao juiz da causa determinar as pro-
vas que entende necessárias à instrução do
processo (art. 130 do CPC), e o indeferimento
de determinada prova não caracteriza cercea-
mento de defesa.
- Agravo improvido.”
(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 618184/
RS. Quarta Turma. Data do julgamento: 16/08/ 2005.
Rel. Ministro Barros Monteiro) - grifei.

O apelante traz ainda como questão preliminar a alegação de
falta de tratamento igualitário entre as partes litigantes. Afirma que
não fora ofertada vista dos autos para que se pronunciasse sobre
os documentos colacionados pela União às fls. 104/304.

Em que pese a não intimação da parte apelante para a mani-
festação sobre os documentos juntados pela apelada, acredito que
deste fato não adveio prejuízo processual à parte demandante. É
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que, a toda evidência, tais documentos não influenciaram na for-
mação da convicção do Magistrado, que usou como razão de de-
cidir, precipuamente, as conclusões extraídas do laudo pericial,
não sendo o caso de se decretar a nulidade do processo por cau-
sa de elementos probatórios periféricos, não determinantes da im-
procedência do pedido.

Em favor da conservação do feito, milita o princípio da instru-
mentalidade das formas, que salvaguarda da anulação o proces-
so nos casos em que a mácula não tenha o condão de causar
prejuízo às partes, e aconselha a preservação do ato cuja irregula-
ridade não seja passível de malferir direitos individuais, incidindo a
máxima da sabedoria jurídica pas de nullité sans grief.

No plano dogmático, acredito que o apelante poderia ter se
pronunciado, a qualquer tempo, sobre tais documentos, a teor do
art. 397 do CPC, o qual dispõe que é lícito às partes, em qualquer
tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para con-
trapô-los aos que foram produzidos nos autos.

No julgamento do REsp 337865/AL, o Relator, Ministro Felix
Fischer, pronunciando-se sobre caso análogo ao dos presentes
autos, fez a seguinte observação em seu voto: Concluíram as ins-

tâncias ordinárias que os documentos trazidos pelo impetrante

antes da prolação da sentença não trouxeram dados novos ao

processo, apenas corroborando aqueles constantes das peças co-

lacionadas quando da impetração do mandamus, o que não pode

ser revisto, em sede especial, por força da Súmula nº 7 do STJ.

Devia ter sido oportunizado à parte contrária que se manifestasse

sobre o documento trazido. Contudo, como este não influiu direta-

mente na decisão da causa, conforme consignou o julgado recor-

rido, não há falar em prejuízo para a defesa, motivo por que não é

caso de decretação da nulidade, conforme o princípio do pas de
nullité san grief. (Grifos do original)2.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

2 Superior Tribunal de Justiça - REsp 337865 / AL - Data do julgamento: 25/
05/2004 - Rel.: Ministro Felix Fischer.



192

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURA-
DAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENA-
ÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTO IRRELEVANTE
AO JULGAMENTO. VISTA À PARTE CONTRÁRIA.
DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. LEGITIMIDADE. PROVA. REEXAME. DES-
CABIMENTO. SÚMULA N° 7-STJ. INCIDÊNCIA.
(...)
- A desconsideração de determinados documentos
não constitui cerceamento de defesa se o Tribunal
estadual não os tem como relevantes e calca seu
entendimento em outros elementos fáticos constan-
tes dos autos e no direito aplicável à espécie, con-
soante a orientação que adota.
- A juntada de peça tida como irrelevante ao jul-
gamento, da qual não foi dada vista ao lado ad-
verso, não afronta o art. 398 do CPC, permitido
o julgamento antecipado da lide.
- Dissídio jurisprudencial indemonstrado à luz das
exigências processuais e regimentais.
- Recurso especial não conhecido.”
(Superior Tribunal de Justiça. REsp 193279/MA -
Quarta Turma. Data do julgamento: 16/12/2004. Rel.
Ministro Aldir Passarinho) - grifei.

No mesmo sentido, o julgado abaixo transcrito repeliu argüi-
ção de nulidade ante a ausência de vista a documentos novos pela
parte contrária, levando em consideração a falta de influência que
eles exerceram no julgamento. Eis o precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR PRE-
PARATÓRIA DE SEQÜESTRO. JUNTADA DE DO-
CUMENTOS NOVOS QUE, NO ENTANTO, NÃO IN-
FLUÍRAM NO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIO-
LAÇÃO AO ART. 398 DO CPC. OMISSÃO DO NOME
DA FUTURA AÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE
DE SUPRIMENTO DA INICIAL APÓS A CONTES-
TAÇÃO QUANDO NÃO ALTERAR O PEDIDO OU A
CAUSA DE PEDIR. DEFERIMENTO DE LIMINAR
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SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E CONTRA CAUTE-
LA. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO SE-
QÜESTRO POR DEPÓSITO EM DINHEIRO. PO-
DER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ.
I - Não há que falar em nulidade do julgamento,
por ausência de manifestação de uma das par-
tes, quanto aos documentos juntados pela ou-
tra, se tais foram desinfluentes ao deslinde da
controvérsia, não servindo de fundamento para
a decisão.
(...)
V - Para a comprovação do dissídio jurisprudencial,
necessário se faz o confronto analítico, para aferir-
se a identidade de bases fáticas, não sendo sufi-
ciente o mero transcrever de ementas.
VI - Recurso não conhecido.”
(Superior Tribunal de Justiça. REsp 142434/ES. Ter-
ceira Turma. Data do julgamento: 03/12/1998. Rel.
Min. Waldemar Zveiter) - grifei.

O apelante se diz prejudicado por não terem sido apreciados
fatos supervenientes ao ajuizamento da causa, nem terem sido
produzidas provas sobre eles. Entende o recorrente que os fatos

supervenientes são modificativos, pois que mudam integralmente

os contornos da causa, na medida em que fornecem uma conota-

ção persecutória aos atos praticados pelos agentes da apelada

contra o apelante (fl. 461).

O art. 462 prevê que o Juiz, de ofício ou a requerimento da
parte interessada, pode conhecer de fatos supervenientes à pro-
positura da ação, que sejam constitutivos ou modificativos do di-
reito do autor, e que influenciem no julgamento da causa. Os fatos
supervenientes são aduzidos pelas partes a título de reforço de
argumentação tendente a corroborar a sua tese, ou como fonte
indiciária para formar o convencimento do magistrado, e tem o
condão de trazer novos subsídios ao deslinde da causa, de modo
determinante.

No caso concreto, os fatos supervenientes aduzidos pela
União, que o apelante afirma influir no julgamento da causa, refe-
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rem-se ao cumprimento de pena disciplinar, em razão do cometi-
mento de faltas administrativas, bem como suposto assédio de
que o militar diz ter sido vítima após a liminar que impediu a Aero-
náutica de proceder ao seu licenciamento.

Todavia, não acredito que tais fatos teriam o efeito de exercer
qualquer tipo de influência na formação da convicção do Julgador,
eis que eles não se relacionam de forma direta com a questão de
mérito da ação, qual seja, se o militar deveria ter sido reformado,
ao invés de ter sido licenciado, por ser portador de moléstia que o
incapacite definitivamente para o desempenho de atividade labo-
rativa. São fatos periféricos, marginais, sem correlação imediata
com o deslinde da controvérsia e, no rigor conceitual, não se con-
figuram como constitutivos ou modificativos do direito do apelante,
e, por essas razões, não foram considerados pelo Julgador na
prolação da sentença, nem foi assinalado prazo para que o autor
se manifestasse sobre eles.

Ademais, a comprovação dos fatos alegados não demandava
diligências probatórias, pois a existência deles não foi contestada
pelo autor, que, ao contrário, asseverou que se submeteu a penas
disciplinares após a sustação do processo de licenciamento (fl.
461) e, nesse diapasão, incide o art. 334 do CPC, inciso I, que
dispensa a prova em se cuidando de fatos notórios.

Sob outro ângulo, não vislumbro a ocorrência de prejuízo pro-
cessual decorrente da não consideração, pelo Magistrado a quo,
destes fatos supervenientes, ou mesmo, pela ausência de instru-
ção probatória sobres eles, (pas de nullité sans grief), posto que
não concernem ao ponto fulcral do mérito.

Uma segunda ordem de considerações indica que o Julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os elementos do
arcabouço probatório constantes nos autos, para corretamente
motivar suas decisões, assim como inexiste imposição para que
ele se manifeste exaustivamente a respeito de todos os pontos
argüidos pelas partes, quando se mostrarem impassíveis de de-
terminar o julgamento de mérito. Nesse sentido, colaciono abaixo
precedente do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do emi-
nente Ministro Jorge Scartezzini:
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“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RETENÇÃO LEGAL. AFASTAMENTO. DIVERGÊN-
CIA JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO. OFEN-
SA À LEGISLAÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO. OMIS-
SÃO/CONTRADIÇÃO/FALTA DE FUNDAMENTA-
ÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS
PROVISIONAIS. CÔNJUGES. SEPARAÇÃO JUDI-
CIAL. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. QUAN-

TUM EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
(...)
- O Magistrado, para corretamente motivar suas
decisões, não precisa se manifestar exaustiva-
mente sobre todos os pontos argüidos pelas
partes, caso sejam irrelevantes à formação de
sua convicção, na medida em que incapazes de
determinar o julgamento da causa em sentido
diverso. In casu, conquanto não tenha o v. acórdão
explicitado as questões relativas à litispendência e
à preclusão, não se verifica nulidade por falta de
motivação, porque tais matérias, ictu oculi, apresen-
tam-se totalmente improcedentes, e, pois, despi-
ciendas ao deslinde da causa. Deveras, encontra-
se em consonância com o ordenamento jurídico
pátrio o ajuizamento da presente ação, sob rito es-
pecial (Lei nº 5.478/68), cujo objeto restringe-se aos
alimentos provisórios ou provisionais, devidos tão-
somente até o trânsito em julgado da decisão profe-
rida nos autos da Ação de Separação Judicial Liti-
giosa. Nesta ação, ao revés, discutir-se-á acerca
dos alimentos definitivos, os quais, caso venham a
ser fixados, passarão a vigorar em substituição àque-
les. Tem-se, desta feita, objetos diferentes, que não
só autorizam, mas determinam a propositura de
ações autônomas, não havendo que se cogitar de
prejudicialidade da Ação de Alimentos em razão de
litispendência ou preclusão.
(...)
- Recurso Especial conhecido, tão-somente, para
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reduzir o quantum dos alimentos provisionais a R$
10.000,00 (dez mil reais).”
(Superior Tribunal de Justiça. REsp 665561/GO.
Quarta Turma. Data do julgamento: 15/03/2005. Rel.
Ministro Jorge Scartezzini) - grifei.

Sustenta o apelante violação ao disposto no art. 267, § 1º, do
CPC. Tal dispositivo, que faz remissão à hipótese de abandono da
causa pelo autor (que enseja a extinção do feito sem resolução do
mérito), prevê a intimação pessoal do demandante sempre que
este deixar de praticar ato essencial ao deslinde do processo por
mais de 30 dias.

Destarte, para que se configure o abandono de causa, é ne-
cessário que o demandante esteja em mora há mais de 30 dias e
que o ato que lhe compita praticar seja imprescindível à continui-
dade do feito, ou seja, não é a inércia em praticar qualquer ato
determinado pelo Juiz que abre ensejo para a aplicação do § 1º do
art. 267, mas tão-só aqueles que se reputam essenciais ao desa-
te da causa. Nesta hipótese, impõe-se a intimação pessoal do autor
para se manifestar, já que a inércia pode ser imputada ao advogado.

Como bem observa Luiz Fux, se o autor deixa de produzir de-

terminada prova requerida, como, v.g., a perícia, não implemen-

tando o pagamento das custas, o juiz não deve extinguir o proces-

so, mas antes, apreciar o pedido sem a prova, inflingindo ao supli-

cante o ônus pela não produção daquele elemento de convicção3.

No caso concreto, reputo que o apelante não tem interesse
processual em requerer a aplicação de tal dispositivo. Isto porque
se estaria alargando demasiadamente o âmbito de aplicação do
art. 267, §1º, do CPC, e criando-se uma modalidade de intimação
sempre que o autor quedasse inerte. Referido preceito prevê ape-
nas uma providência preliminar à extinção do feito sem resolução
de mérito. Com efeito, verificada a hipótese do inc. III do 267, deve-
se proceder à intimação do autor para que supra a falta no prazo
de 48 horas, sob pena de arquivamento dos autos.

3 FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 3ª Ed., Rio de Janeiro: Foren-
se, 2005, pág. 413.
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Assim, o descumprimento do despacho de fl. 402 não tinha o
condão de desencadear a extinção do processo, e tendo em vista
esta situação jurídica, não foi determinada a intimação pessoal do
apelante. Em síntese, a ausência de prática do ato processual
determinado pelo despacho supramencionado não é causa para a
intimação pessoal, por não se cuidar de ato essencial, nem macu-
la de nulidade o processo, eis que não se amolda às hipóteses
previstas nos incisos II e III do 267 do CPC, bastando a publicação
oficial para se considerar cumprida com regularidade a intimação.

Por outro lado, a dispensa informal dos serviços do patrono
também não enseja a aplicação do art. 267, §1º. No plano jurídico,
é impossível ao juízo vir a saber da revogação do mandato outor-
gado ao advogado regularmente constituído, se tal fato não é co-
municado, tácita ou expressamente, nos autos. Compete preci-
puamente às partes o ônus de manter o juízo informado acerca
das modificações fáticas que se relacionem não apenas com o
mérito da causa, mas também com a regularidade da representa-
ção judicial, e, nesse particular, incide o brocardo de ampla difu-
são no meio forense, segundo o qual o que não está nos autos,

não está no mundo.

O apelante agita ainda a preliminar de nulidade da sentença a
quo por ausência de fundamentação, sustentando que a sentença
deixou de expor os fundamentos de fato e direito relevantes ao

julgamento da causa, desse modo, não encontrando consonância

com o artigo 93, IX, da CF, e 458, II, do CPC (fl. 464).

A motivação dos atos judiciais, para se ajustar aos comandos
constitucionais, deve ser tal que incuta no intérprete a sensação
de que o Juiz decidiu de determinada maneira porque assim impu-
nham os fundamentos fáticos e jurídicos que envolviam a causa.
Exige-se também coerência entre os fundamentos fáticos e a in-
terpretação jurídica que o Juiz faz da norma aplicável ao caso, de
modo que, se o contexto fático fosse outro, a decisão seria diversa.

Por outro lado, a exigência de inteireza da motivação não im-
põe o dever de o Juiz se manifestar especificamente sobre todos
os pontos, mas tão-só em relação àqueles que sejam essenciais,
desprezando-se os que sejam periféricos e não contribuam para o
esclarecimento da questão.
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Não se requer conhecimentos técnicos em direito para se afe-
rir que a sentença atendeu ao princípio constitucional da motiva-
ção coerente. De fato, o Juiz declinou a fundamentação fática e
jurídica para a rejeição dos pedidos do apelante, e aduziu que o
pleito não merecia guarida porque o apelante não se amoldava ao
conceito de inválido definitivamente, que é conditio sine qua non,
nos termos do Estatuto dos Militares, para a reforma em patente
superior. Portanto, não merece acolhida a preliminar de nulidade
da sentença.

O recorrente pugna pelo deferimento de diligências relativas à
documentação probatória. Via de regra, os documentos que as
partes reputam necessários à comprovação dos fatos alegados
em juízo devem vir acompanhados com a petição inicial, quando
da propositura da ação, ou serem juntados, opportune tempore,
quando da provocação judicial para a especificação de provas.

Apenas na hipótese de alegação de fatos novos, ex vi art. 517
do CPC, quando forem suscitadas questões de fato novas, não
ventiladas na instrução de primeiro grau, o recorrente deve, obvia-
mente, indicar quais as provas que pretende produzir, ou se a pro-
va for documental, simplesmente juntá-las na petição de interposi-
ção do recurso de apelação. Fatos alegados no juízo inferior de-
vem ser objeto de comprovação pelas partes no momento pro-
cessual oportuno.

No caso, entendo que já houve momento processual adequa-
do para a realização dos atos instrutórios requeridos (vide fl. 60). A
este respeito, já se operou preclusão processual temporal. Ade-
mais, não reputo que haja necessidade de comprovação específi-
ca dos fatos alegados pelo apelante, eis que não se referem a
fatos ex novo e, ao lado dessas considerações, acredito que as
questões de fato se encontram suficientemente dirimidas. Sinto
que tais diligências não contribuem para reforçar o esclarecimen-
to da causa e, além do mais, o apelante já fez juntar alguns docu-
mentos após a interposição do recurso (fls. 493/500), o que refor-
ça a desnecessidade da diligência pleiteada.

Por fim, há uma questão que deve ser enfrentada antes de se
adentrar ao mérito propriamente dito.
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O apelante entende superada a questão da prevalência do dia-
gnóstico da Junta Superior sobre o diagnóstico da Junta Regular
de Saúde, pois afirma que, em processo cautelar preparatório, este
juízo já se pronunciou acerca da invalidade do diagnóstico do pri-
meiro órgão.

Razão não assiste ao apelante. A ação cautelar resguarda a
eficácia do provimento judicial a ser proferido na ação principal, e
não se refere, diretamente, ao direito do requerente, mas ao pro-
vável direito que exsurge dos autos no juízo de cognição sumária.
Ou seja, não há afirmação de direitos em sede de cautelar, mas
tão-só probabilidade de existência deste direito (fumus bonis iu-

ris). A ação principal é destinada a propiciar a adequada tutela do
direito protegido pela cautelar, que é puramente instrumental, e não
cuida de conflitos de interesses.

Como ressalta Pontes de Miranda, na ação cautelar o pedido

restringe-se à cautelaridade, de modo que, deferido ou indeferido,

não concerne ao direito, à pretensão, ou à ação, a que se referiu

como provável, mesmo que só implícita a tal referência. Por isso,

há o princípio da invulnerabilidade da ação principal 4.

Não há formação da coisa julgada material no julgamento da
cautelar, excetuados os casos de prescrição e decadência, por
disposição expressa do art. 810 do CPC. Portanto, a discussão
acerca do direito do requerente da cautelar se dá na ação princi-
pal, em juízo de cognição exauriente, no qual abre-se instrução
probatória ampla para a comprovação dos fatos alegados.

Assim, o mérito da validade do diagnóstico da Junta Superior
não ficou acobertado pela eficácia da coisa julgada material da
cautelar, pois esta inexiste, em sentido técnico, neste tipo de pro-
cesso.

Passo à análise do mérito.

O ponto central da discussão radica na possibilidade de de-
claração de nulidade do ato administrativo de licenciamento do ape-

4 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XII,
Rio de Janeiro: Forense, pág. 976.
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lante, para reformá-lo na graduação imediatamente superior à que
ocupava na época do afastamento, com conseqüências financei-
ras retroativas à data em que supostamente preencheu os requisi-
tos para a reforma. O apelante é portador de cardiopatia grave, e
afirma possuir incapacidade laborativa permanente, o que autori-
zaria a reforma, nos moldes do Estatuto dos Militares, e não ao
licenciamento, como procedeu a Aeronáutica.

A Lei nº 6.880/80 assim dispõe, em seus arts. 108 e 110:

“Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em
conseqüência de:
(...)
III - acidente em serviço;
IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em
tempo de paz, com relação de causa e efeito a con-
dições inerentes ao serviço;
V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia
maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e in-
capacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson,
pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave e outras moléstias;
§ 2º Os militares julgados incapazes por um dos
motivos constantes do item V deste artigo somente
poderão ser reformados após a homologação, por
Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que
concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à
regulamentação específica de cada Força Singular.
Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunera-
da, julgado incapaz definitivamente por um dos mo-
tivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será
reformado com a remuneração calculada com base
no soldo correspondente ao grau hierárquico ime-
diato ao que possuir ou que possuía na ativa, res-
pectivamente.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos pre-
vistos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, ve-
rificada a incapacidade definitiva, for o militar consi-
derado inválido, isto é, impossibilitado total e per-
manentemente para qualquer trabalho.”
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Do cotejo dos dispositivos retrotranscritos, colhe-se que o
militar tem direito à reforma em grau com a remuneração calcula-
da com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imedia-
to ao que possuir ou que possuía na ativa, sempre que se verificar
incapacidade laborativa, e esta incapacidade tolher de forma total
e definitiva a possibilidade de exercício de atividade profissional, e
o militar for considerado inválido. Da exegese literal do parágrafo
1º do art. 110, extrai-se a conclusão de que não é qualquer incapa-
cidade que habilita o militar à reforma, mas tão-só a incapacidade
definitiva e completa, tanto para o serviço militar, quanto para qual-
quer outra profissão.

O mero elenco das hipóteses de doenças diagnosticadas nos
incisos do art. 108, por si só, não confere direito subjetivo à refor-
ma, eis que condicionada à homologação, por Junta Superior de
Saúde, da inspeção de saúde que conclua pela incapacidade defi-
nitiva. Ou seja, o legislador impõe como condição a avaliação de
saúde que afirme a incapacidade definitiva, e a homologação des-
se diagnóstico pelo órgão superior da administração médica mili-
tar. E mais, pois não é a incapacidade definitiva que autoriza a
reforma, mas a declaração de invalidade do militar (art. 110, § 1º,
in fine).

A intenção do legislador foi beneficiar aqueles que, em virtude
da enfermidade, não podem mais prover a sua subsistência, e não
aqueles que são portadores das mencionadas moléstias, mas, não
obstante, podem se dedicar à atividade produtiva. Com efeito, há
diversos relatos de moléstias nos anais da Medicina que, apesar
da sua gravidade, não inabilitam o portador do mal a exercer a vida
laboral.

Adentrando à análise do caso concreto, entendo que a prova
pericial constante nos autos não é comprovadora de enfermidade
que inviabilize o apelante, definitivamente, para a vida civil. Não
acredito que seja necessário adentrar ao mérito da validade e legi-
timidade do laudo oriundo da Junta Superior de Saúde. Isto porque
o Laudo Pericial produzido no curso da ação fornece subsídios
consistentes e dados mais recentes sobre o estado de higidez da
saúde do apelante, ao passo que o laudo da Junta Médica Militar
fora realizado nos idos de 1998. É no Laudo Pericial que a decisão
deve se basear.
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O Laudo Pericial ressalta que o Sr. Aldenor de Jesus Silva

Júnior é portador de entidades clínicas em estágios de evolução

que não apresentam complicações graves e que o mesmo está

incapacitado para atividades que necessitam de grandes esfor-

ços físicos, não sendo, no entanto, portador de invalidez (fl. 371).
Assim, mesmo sendo portador de cardiopatia grave, esta não o
inabilita à vida profissional, segundo se depreende do laudo.

Respondendo ao quesito formulado pelo apelante, qual seja,
se “tal deficiência o torna absolutamente inválido para qualquer tra-
balho?” (fl. 86), o perito registrou que não. Assinalou ainda que
mesmo se tratando de militar, como é o caso do apelante, ele não
estaria incapacitado, mas deveria ser poupado das atividades as
quais não dispensem boa capacidade física, devendo desempe-
nhar funções na área administrativa (fl. 396).

Consta no texto do Laudo a diferença conceitual entre incapa-
cidade e invalidez. Observa o perito que diferenciamos incapaci-
dade de invalidez. A incapacidade para o trabalho é definida como
limitação do paciente de exercer a profissão que desempenhava,
podendo ser permanente ou transitória. O conceito de invalidez é
mais abrangente e implica incapacidade permanente, definitiva,
para toda e qualquer atividade laborativa. O paciente incapaz não
é necessariamente inválido, pois pode recuperar sua capacidade
de trabalho e retornar à profissão que exercia ou ser readaptado
em outra, compatível com suas limitações (fl. 370).

Pelas conclusões extraídas do Laudo Pericial, à luz das expli-
cações acima transcritas, entendo que o apelante não padece de
invalidez, mas incapacidade parcial, que não obsta a atividade la-
borativa, não sendo o caso, portanto, de se anular o ato de licen-
ciamento, por não fazer jus o militar à reforma em grau superior.

Destarte, a mera colação de documentos (fls. 493/500) que
atestem o estado de saúde do recorrente não são suficientes para
esclarecer a invalidez que o acomete. Como salientei, não é o fato
de ser portador da moléstia elencada no art. 108 que dá o direito
de reforma. É necessário que reste comprovado que a enfermida-
de inviabilize a vida profissional completamente, para ser reforma-
do com a remuneração calculada com base no soldo correspon-
dente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía
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na ativa, respectivamente (art. 110, Lei nº 6.880/80, in fine).

À guisa de exemplificação, transcrevo os seguintes arestos
do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA EX OFFI-

CIO. ART. 106, INCISO II C/C ART. 108, INCISO V,
AMBOS DA LEI Nº 6.880/80, E ART. 1º, INCISO I, DA
LEI Nº 7.670/88. REMUNERAÇÃO CALCULADA
COM BASE NO SOLDO CORRESPONDENTE AO
GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO AO QUE POS-
SUIR NA ATIVA. ART. 110, § 1º, DA LEI Nº 6.880/80 E
AUXÍLIO INVALIDEZ. ART. 126 DA LEI Nº 5.787/72 -
IMPOSSIBILIDADE. MILITAR NÃO CONSIDERADO
TOTAL E PERMANENTEMENTE INVÁLIDO PARA
QUALQUER TIPO DE TRABALHO. PRECEDEN-
TES. RECURSO PROVIDO.
- O § 1° do art. 110 da Lei n° 6.880/80 é claro no
sentido de que, para fins de reforma com pro-
ventos do posto hierarquicamente superior, o
militar deve ser considerado inválido, na medi-
da em que se torne integral e definitivamente
inabilitado para qualquer espécie de ofício.
(...).”
(Superior Tribunal de Justiça. REsp 635785/RJ.
Quinta Turma. Data do julgamento: 08/06/2004. Rel.
Min. Gilson Dipp) - grifei.

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILI-
TAR. REFORMA EX OFFICIO.
- A reforma ex officio será aplicada ao militar
quando, em decorrência de acidente em servi-
ço, for ele julgado incapaz, definitivamente, para
o serviço ativo nas Forças Armadas (artigo 106,
inciso II, combinado com o artigo 108, inciso III,
da Lei 6.880/80).
- A impossibilidade total e permanente para qualquer
trabalho só é requisito essencial para fins de refor-
ma com a remuneração calculada com base no
soldo correspondente ao grau hierárquico imediato
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ao que possuir na ativa (inteligência do parágrafo 1º
do artigo 110 da Lei 6.880/80).
- Recurso conhecido e improvido.”
(Superior Tribunal de Justiça - REsp 467879. Sexta
Turma. Data do julgamento: 19/11/2002. Rel. Min.
Hamilton Carvalhido) - grifei.

Pede o apelante, ainda, acaso seja malsucedido o pleito re-
cursal, no mérito, a sua reforma no posto que ocupava à época do
licenciamento.

A interposição do recurso de apelação produz, ordinariamen-
te, os efeitos devolutivo e suspensivo. O efeito devolutivo, sobre o
qual é relevante discorrermos para o entendimento do pedido do
apelante, opera a devolução da matéria discutida nos autos, na
medida da impugnação (tantum devolutum quantum appellatum),
para o conhecimento do órgão ad quem.

O efeito devolutivo desencadeia, como uma das conseqüên-
cias principais, a proibição de modificar a causa de pedir ou o pe-
dido (proibição de inovação em sede recursal) perante o Tribunal.
Assim, as razões de reforma da decisão devem se adstringir à
causa petendi e aos pedidos veiculados com a inicial, sendo defe-
so à parte recorrente deduzir pretensão autônoma em sede recur-
sal.

Compulsando a petição inicial, não se vislumbra que figure,
dentre os pedidos formulados, a reforma do apelante no posto em
que ocupava no momento do licenciamento (fl. 08). Ao veicular tal
pedido em sede de apelação, está a incidir na proibição de inovar
em sede recursal, pelo que é de não se conhecer tal pedido.

Ante o exposto, nego provimento à apelação para manter a
sentença vergastada em todos os seus termos.

Assim voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 359.066-SE

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CAN-
TARELLI

Apelantes: NELMA DE OLIVEIRA GUIMARÃES E BRUNO GUI-
MARÃES IGREJA E OUTROS

Apelados: WANDERLEY MENDES DA IGREJA E SIDNEY MEN-
DES DA IGREJA

Assistente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Curadora: VERÔNICA PINTO LIMA (APTES.)
Advs./Procs.: DRS. CRISTOBALDO ALVES DOS SANTOS (APTE.),

CÍCERO CORBAL GUERRA NETO E OUTROS
(ASSIST.), JURACI MUNIZ DE SANTANA, SÍLVIO RA-
MOS OLIVEIRA E OUTRO (APDOS. MENORES)

EMENTA: CIVIL. SEPARAÇÃO CONSENSUAL.
PARTILHA. DOAÇÃO DO CASAL AOS FILHOS
MENORES. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE
IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. DOAÇÃO POSTERIOR
PARA IRMÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. NULIDA-
DE DO ATO. CANCELAMENTO DO REGISTRO.
PRESCRIÇÃO. INCAPAZ. INOCORRÊNCIA. IN-
VERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
- Nos termos dos artigos 1.574 e 1.575 do Novo
Código Civil, o magistrado, ao proferir a senten-
ça homologatória de separação judicial, em es-
pecial quando existe interesse de menores, emi-
te sobre a transação algum juízo de valor, mes-
mo sendo o negócio (partilha consensual) fun-
dado unicamente na vontade das partes, uma vez
que poderia recusar a homologação e não de-
cretar a separação judicial se apurasse que a
convenção não preservava suficientemente os
interesses dos filhos ou de um dos cônjuges.
- Quando da homologação, o juiz não só obser-
va a existência dos requisitos genéricos auto-
rizadores, mas também transforma a declaração
formal de vontades em ato jurídico perfeito e
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acabado.
- Validade do primeiro ato de doação do imóvel,
feito pelos pais, então legítimos proprietários, aos
seus filhos menores, através de partilha consen-
sual, homologada por sentença. Nulidade do se-
gundo ato de doação do mesmo imóvel ao ir-
mão/cunhado, por ausência de boa-fé das par-
tes, que conheciam perfeitamente tanto a situa-
ção do bem em questão (já doado para os me-
nores), quanto a extinção do vínculo matrimo-
nial e, conseqüentemente, da propriedade con-
junta dos doadores.
- Apelações providas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível,
em que são partes as acima mencionadas, acordam os Desem-
bargadores Federais da Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, à unanimidade, em dar provimento às apelações,
nos termos do voto da Relatora e das notas taquigráficas que es-
tão nos autos e que fazem parte deste julgado.

Recife, 26 de setembro de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CANTARELLI -
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI:

Nelma de Oliveira Guimarães, representando seus filhos, pro-
pôs Ação Declaratória de Nulidade de Doação contra Wanderley
Mendes da Igreja, visando à nulidade da referida doação efetivada
em favor de seu ex-cunhado, tendo sido admitida como assistente
do réu a CEF - Caixa Econômica Federal, em face do imóvel doa-
do ter sido dado como garantia hipotecária pelo réu, fiador em con-
trato de abertura de crédito celebrado com a referida instituição,
contrato este objeto de execução perante a Justiça Federal.
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Foi nomeada curadora especial para os autores, em virtude
da existência de conflito de interesses entre eles e a sua represen-
tante legal.

Remetidos os autos ao Ministério Público Federal para pro-
nunciamento, voltaram os mesmos conclusos com parecer de fls.
231/233, expondo que houve cerceamento de defesa e pugnando
pela declaração de nulidade do ato e pela edição de nova intima-
ção, com reabertura de prazo. Bem como argumentando que não
existiu a intimação pessoal do Ministério Público.

O então Relator, Desembargador Federal Ivan Lira de Carva-
lho (Convocado), ressaltou a ausência nos autos do registro de
que houve intimação pessoal do Ministério Público, bem como a
ausência do nome dos autores e da sua curadora especial na pu-
blicação do despacho de fl. 194. Destacando, também, que, con-
sultado o sistema da Justiça Federal de Sergipe, foi verificado que
a execução referente ao aludido imóvel encontrava-se em fase de
pronunciamento sobre a avaliação efetuada, para posterior desig-
nação de hasta pública.

Assim, considerando o interesse de menor envolvido e a exis-
tência de falhas no procedimento, bem como a iminência de ocor-
rência de alienação do bem em questão, determinou a suspensão
da execução até o deslinde da presente ação, além da baixa dos
autos à Instância de origem, convertendo o julgamento em diligên-
cia, a fim de que fosse pessoalmente intimado o Ministério Públi-
co, bem como os autores, em nome da curadora especial, o réu, a
CEF e a ora apelante.

Por intermédio da Defensoria Pública da União, Bruno Guima-
rães Igreja e outros apresentaram recurso apelatório, com as ra-
zões de fls. 243/247, argumentando sobre a ineficácia da segunda
doação, feita ao seu tio, dada a infringência ao princípio da boa-fé,
posto que o imóvel já lhes tinha sido doado por seus pais através
da declaração de vontade homologada por sentença. Aduziram que
já ocorreu o adimplemento da dívida, com extinção do processo e
levantamento do ônus sobre o referido imóvel, ressaltando, tam-
bém, que contra incapazes não corre a prescrição

A CEF apresentou contra-razões. Vieram-me os autos con-
clusos.
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Peço a inclusão do feito na pauta.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI (Relatora):

Inicialmente, ressalto que, nos termos do art. 5º, I, c/c art. 169,
ambos do Código Civil anterior, na hipótese de menores incapa-
zes, não corre a prescrição.

No caso dos autos, a ação de separação judicial consensual
entre os doadores, o Sr. Sidney Mendes da Igreja e a Sra. Nelma
Guimarães Mendes da Igreja, pais dos então menores Bruno Gui-
marães Igreja, Suamy Gonzaga da Igreja Neto e Emannuelly Gui-
marães da Igreja, foi proposta em 17 de junho de 1993, cuja peti-
ção inicial (doc. fls. 9/10) se reporta à existência dos três filhos
menores, bem como à existência de um único imóvel (apartamen-
to nº 103, situado na Av. Francisco Moreira, nº 1600, bloco d, bairro
Grajeru, Aracaju/SE), com expressa declaração de vontade dos
separandos sobre a doação do mesmo para os filhos do casal.

Por sua vez, em 28 de agosto de 1993, o MM. Juiz de Direito
da 6ª Vara Cível de Aracaju/SE homologou, por sentença, o referi-
do acordo de vontades (inclusive a partilha) firmado pelas partes.

Consta também nos autos cópia da escritura pública de doa-
ção, datada de 25 de agosto de 1993 (fl. 13), figurando como doa-
dores o Sr. Sidney Mendes da Igreja e, a nesta ainda denominada
sua mulher, Sra. Nelma Guimarães Mendes da Igreja, com indica-
ção de endereço conjunto no anteriormente referido apartamento
nº 103, situado na Av. Francisco Moreira, nº 1600, bloco d, bairro
Grajeru, Aracaju/SE. De outro lado, figurou como donatário o Sr.
Wanderley Mendes da Igreja, com domicílio no mesmo endereço
indicado pelos doadores, ou seja, no imóvel objeto da doação.

Às folhas 21/24 dos autos, consta cópia da certidão referente
ao aludido imóvel, expedida pelo Cartório do 6º Ofício (Registro de
Imóveis), 4ª Zona Imobiliária da Comarca de Aracaju, como é de
praxe, com toda a história da transmissão de propriedade do apar-
tamento nº 103, situado na Av. Francisco Moreira, nº 1600, bloco d,
bairro Grajeru, Aracaju/SE.
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Mais precisamente à fl. 23, há o registro, em 6 de abril de 1993,
da propriedade sobre o imóvel do Sr. Sidney Mendes da Igreja e, à
época, de sua mulher, Sra. Nelma Guimarães Mendes da Igreja.
Bem como a averbação da liberação do ônus que o gravava (hipo-
teca anterior em favor do credor hipotecário Banco do Brasil S/A,
nos termos de cédula de crédito comercial emitida em 29.03.1993,
pela firma W & N Serviços, Comércio e Representações Ltda.,
cujos representantes eram o Sr. Wanderley Mendes da Igreja e
Nadir M. da Igreja). A liberação de ônus está averbada em 30 de
agosto de 1993.

Nesta mesma certidão, também à fl. 23, consta o registro da
doação efetuada ao Sr. Wanderley Mendes da Igreja, registro esse
efetivado em 3 de setembro de 1993. Portanto, após a sentença
homologatória da partilha e conseqüente doação aos menores, fi-
lhos do casal.

Em seguida, consta registro de que o dito imóvel foi dado no-
vamente em garantia hipotecária de 1º grau, sem concorrência de
terceiros, ao credor Banco do Brasil S/A, nos termos de cédula de
crédito comercial emitida em 30.09.1993, pela mesma firma W &
N Serviços, Comércio e Representações Ltda., cujos represen-
tantes permaneciam os mesmos anteriormente referidos.

Em certidão mais atualizada, às fls. 117/123, consta a averba-
ção do cancelamento da hipoteca anterior e, ainda, o registro de
nova hipoteca, desta vez junto à CEF, nos termos de escritura pú-
blica de contrato particular de abertura de crédito rotativo, onde
figura como devedora a empresa Comida a Quilo e Pizzaria Flash
Ltda., datada de 15.12.1995, além do registro de efetivação de pe-
nhora sobre o referido imóvel, objeto da doação questionada, refe-
rente à execução movida pela CEF contra a mencionada empresa
devedora Comida a Quilo e Pizzaria Flash Ltda.

Às fls. 142/145, consta cópia da Escritura Pública de Contrato
Particular de Abertura de Crédito Rotativo, assinado por todas as
partes envolvidas, de onde se extrai que o Sr. Wanderley Mendes
da Igreja era um dos avalistas da empresa Comida a Quilo e Pizza-
ria Flash Ltda., juntamente com a Sra. Rosilene Aragão Neves (em
15.12.1995). Às fls. 146/147, consta cópia da Alteração Contratual
da mesma firma Comida a Quilo e Pizzaria Flash Ltda., datada de
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7 de novembro de 1995, embora não registrada na Junta Comer-
cial, onde o Sr. Sidney Mendes da Igreja figura como um dos só-
cios.

Por sua vez, consta nos autos, às fls. 148/150, cópia da sen-
tença prolatada pelo Juiz Federal da 1ª Vara de Aracaju/SE, nos
autos de embargos à execução, onde figura como embargante o
Sr. Wanderley Mendes da Igreja e como embargada a CEF, onde
há relato de que o mesmo alega, em seus embargos, que jamais,

em sã consciência, daria seu apartamento como garantia do débi-

to e, ainda, que Rosilene Aragão Neves assinou contrato de crédi-

to como sócio-gerente quando, na verdade, já não era mais, e que

ele embargante foi induzido em erro ao avalizar o contrato.

De toda essa exposição dos fatos constantes dos autos, po-
demos concluir, com segurança, que o imóvel em questão foi ob-
jeto de várias garantias ligadas a transações comerciais realiza-
das pelo Sr. Wanderley Mendes da Igreja, em datas anteriores e
posteriores à homologação da separação consensual e à doação
aos menores envolvidos. Assim, temos que o Sr. Wanderley Men-
des da Igreja, antes mesmo de receber o referido imóvel em doa-
ção, já o utilizava como objeto de garantia hipotecária em seus
negócios comerciais.

A doação efetivada em data posterior ao acordo de vontades
entre os separandos e registrada após a sentença homologatória
da separação e conseqüente partilha careceu, não só de boa-fé
por parte dos doadores, como também por parte do donatário, os
quais conheciam perfeitamente tanto a situação do bem em ques-
tão (doado para os filhos menores do casal) quanto a extinção do
vínculo matrimonial e, conseqüentemente, da propriedade conjun-
ta dos doadores, apesar de se apresentarem na escritura ainda na
condição de casal.

Sobre a homologação de um acordo de vontades, cito o se-
guinte julgado:

“DIREITO CIVIL. TRANSAÇÃO. DESISTÊNCIA UNI-
LATERAL. INADMISSIBILIDADE, AINDA QUE NÃO
HOMOLOGADA.
1. Com efeito, a transação efetuada entre o servidor
e a União configura-se ato jurídico perfeito e acaba-
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do, não se tendo notícia de qualquer vício de vonta-
de apto a inquinar o ato de nulidade.
- Em caso semelhante ao dos autos, deliberou o eg.
TJ/SP, em aresto memorável de que foi relator o
então Desembargador Rodrigues de Alckmin, pos-
teriormente Ministro do STF, verbis:
‘Transação – Desistência unilateral – Inadmissibili-

dade, ainda que não homologada. Transação – Ho-

mologação não obstante a desistência unilateral de

um dos transigentes – Decisão mantida. Assinado

pelos procuradores dos litigantes, o termo em que

se encerrava a transação, não pode um dos transi-

gentes, unilateralmente, desfazer o negócio jurídi-

co, a pretexto de que, enquanto não homologada,

ela não produz efeitos. Antes de homologada a tran-

sação, não é ela um nada jurídico, sujeito a desfa-

zer-se pela vontade de um dos transigentes, de seu

exclusivo arbítrio. É um negócio jurídico, a que a ho-

mologação confere o efeito de ter como cessada a

instância e, como tal, irretratável. Certa, pois, a de-

cisão que, não obstante a desistência de um dos

litigantes, homologa a transação, pondo termo à ins-

tância.’ (In RT 413/193).
Em seu voto, anotou o saudoso jurista, verbis:
‘Assinado, pelos procuradores dos litigantes, o ter-

mo em que se encerrava a transação, não pode um

dos transigentes, unilateralmente, desfazer o negó-

cio jurídico, a pretexto de que, enquanto não homo-

logada, a transação não produz efeitos. Ela, real-

mente, enquanto não for homologada, não terá a

eficácia de fazer cessar a instância. Mas daí não se

segue que, embora ainda não eficaz para fazer ces-

sar a instância, por faltar a homologação judicial, não

seja ela unilateralmente irretratável, desde que as-

sinado o termo, nos autos, pelos transigentes ou por

seus procuradores.’
Como ponderou, em voto, um dos ilustres Juízes
deste Tribunal: ‘A transação, como observa o sábio

Carnelutti, é uma forma de autocomposição da lide,
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é expressão do poder reconhecido à vontade dos

interessados na tutela de seus direitos. Se la lite può

essere compiuta delle parti medesime, senza inter-

vento del giudice, vuol dire que la legge si rimette

per la tutella degli interessi reciproci alla loro volon-

tá’. (Sistema, 1, pág. 168).
- Voltando ao mesmo assunto, mais adiante, diz ele
que se uma das partes, depois da autocomposição,
quisesse prosseguir, devia o juiz, como na hipótese
de impossibilidade da lide, pronunciar a absolutio ab

instantia (idem, vol. 3, pág. 503).
- Trata-se, como também escreve Laurent, de um
julgamento que as partes pronunciam entre si; e
quando elas mesmas se fizeram justiça, não de-
vem ser admitidas a se queixar. De outro modo, as
transações passariam a ser uma nova causa de de-
manda. Precisamente porque é irrevogável é que
esse contrato é um dos mais úteis à paz das famí-
lias e à sociedade’ (Laurent, Principes 28/373). E
conclui o notável jurista belga: si elle intervient dans

le cours d’un procès, elle mat fin au litige; l’affeire est

rayé (cancelado, riscado) du ròle comme terminé)
(idem, pág. 375).
- ‘O mesmo Laurent já acentuava que as transa-
ções são convenções que se formam par concours

de consentement et non par la décision du juge (Prin-

cipes, 28/365). A homologação é formalidade útil e
de efeitos posteriores ao ato, mas este vive antes
dela, pela conjunção da vontade das partes. Feita a
transação mediante escrito particular, passa ela a
existir criada pela vontade das partes e pela forma
legal escolhida, embora sujeita à formalidade pos-
terior da homologação, para produzir efeitos de exi-
gibilidade. É a lição autorizada de Afonso Fraga di-
zendo que: ‘a sentença homologatória não aumenta
a eficácia da transação, como por inadvertência
doutrina Veleron, somente a dota de um título de exe-
cução aparelhada, sem o qual é juridicamente im-
possível dá-la à execução judicial’.
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Daí, prossegue ele, a vantagem de se requerer sem-

pre ao juiz, que a homologue por sentença, e ao juiz

não é lícito deixar de fazê-lo (Da Transação, pág.
159, n° 70).
Se o ato foi feito e, ainda não está homologado, cabe

ao juiz determinar se faça essa homologação, se a

considerar indispensável, para o efeito pretendido e

por solicitação das partes.

‘A propósito das homologações, manifesta-se tam-
bém Lafayette, em termos semelhantes, declaran-
do que a sentença de homologação não comunica

ao contrato uma virtude que ele não tem (podendo-

se parodiar dizendo que não tira uma virtude que ele

tem). A homologação só tem por fim dar maior sole-

nidade ao ato, mas não lhe dá nem lhe tira atributo

algum’ (Pareceres, 1, pág. 354).  Homologar não é
decidir; homologar é confirmar – sustentou o Min.
Costa Manso (Votos e Acórdãos, pág. 238).
‘Nos acordos processuais de direito comum – ensi-
na Miranda Valverde – a sentença homologatória não

tem senão um valor formal.’ E ainda esclarece: ‘o
acordo só por si vincula as partes. Assim na transa-

ção relativa a direitos contestados em juízo – que o

direito brasileiro, seja dito, não inclui entre os con-

tratos, mas entre os modos de extinção das obriga-

ções – a sentença do juiz não tem outro fim senão o

encerramento do processo; positiva, em última aná-

lise, a desistência do direito que assistia às partes

de obter do juiz uma sentença sobre o mérito da

questão ventilada. Quantas vezes sucede o fato de

transigirem as partes por escritura pública sobre os

direitos pleiteados em juízo e deixarem em aberto o

processo? Isso é de todos os dias. No entanto, não

deixará o acordo de produzir os devidos efeitos (Val-
verde, A Falência no Direito Brasileiro, pág. 27 do 3º
vol.).
E um dos mais modernos e notáveis autores fran-
ceses, Japiot, dissertando, sobre os chamados ju-

géments d’expedient que correspondem aos nos-
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sos julgamentos homologatórios, professa que têm
eles por fim dar ao acordo une force plus grand ou

une efficacité plus complète, afin de eviter tout ris-

que de reclamations ultérieures ou de limiter, autant

que possible ces risques. Le jugement – conclui –
en effect, donnera aux parties un acte authentique

et pourvu de force executoire (René Japiot, Proce-

dure Civile et Com., pág. 372).
Tais julgamentos consideram-se aceitos antecipa-
damente (Aubry-Rau, Droit Civil Français, 4, pág.
659). Os dois litigantes estão de acordo e o julga-

mento que intervém não faz senão reproduzir a sua

vontade comum (Planiol, Droit Civil, 2, n°1.163).
No próprio direito português, que contém disposi-

ção terminante, segundo a qual a transação só pro-

duzirá efeito desde que passar em julgado a sen-

tença que a homologar (art. 1.714 do Código Civil

português) – o que não sucede em nosso direito –

naquela legislação, um escritor da autoridade do

Prof. Alberto dos Reis sustentou que ‘como a sen-

tença de homologação nada mais faz do que apre-

ciar a validade do ato de vontade das partes, pode a

final afirmar-se que é deste ato que procede a extin-

ção da relação processual’ (Comentários ao Código

de Processo, vol. 3, pág. 534)
Do que se acabou de afirmar, justo é concluir que a
falta de homologação não invalidou a transação, não
lhe tirou efeito, nem podia ser motivo para subtraí-la
do conhecimento dos juízes.’
Antes de homologada a transação, portanto, não é
ela um nada jurídico, sujeito a desfazer-se pela von-
tade de um só dos transigentes, de seu exclusivo
arbítrio. É um negócio jurídico, a que a homologa-
ção confere o efeito de ter como cessada a instân-
cia e, como tal, irretratável.
Acertadamente, pois, o magistrado, homologando a
transação, pôs termo à instância, sem acolher a
pretensão de um dos transigentes, de prosseguir
na demanda. (In RT 413/193/5).
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Realmente, assinada e concluída a transação por
uma das partes, não pode um dos transigentes,
unilateralmente, desfazer o negócio jurídico, a pre-
texto de que, enquanto não homologada, ela não
produz efeitos no  campo do direito.
Pelo contrário, consoante brilhantemente sustenta-
do no aresto antes transcrito, mesmo antes de ho-
mologada, a transação não é um ‘nada’ jurídico, su-
jeito à retratação unilateral de uma das partes, a seu
exclusivo arbítrio.
2. Improvimento da apelação.”
(TRF 4ª Região, AC Processo: 200271000184641
RS, DJU 14/01/2004, Relator Desembargador Fe-
deral Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz)

O cerne da presente demanda, entretanto, diz respeito, unica-
mente, à validade do primeiro ato de doação do imóvel (aparta-
mento nº 103, situado na Av. Francisco Moreira, nº 1600, bloco d,
bairro Grajeru, Aracaju/SE), feito pelos então legítimos proprietá-
rios, Sr. Sidney Mendes da Igreja e sua mulher, Sra. Nelma Guima-
rães Mendes da Igreja, aos seus filhos menores, através de parti-
lha consensual, homologada por sentença.

Ressalto, de início, que o magistrado, ao proferir a sentença
homologatória de separação consensual, em especial quando exis-
te interesse de menores, detém sobre a transação algum juízo de
valor, mesmo sendo o negócio (partilha amigável) fundado unica-
mente na vontade das partes, que não estão em litígio. Senão ve-
jamos alguns dispositivos do nosso Código Civil Brasileiro, sobre
a homologação, por sentença, da separação judicial, mais preci-
samente, os artigos 1.574 e 1.575 da Lei nº 10.406/02, in verbis:

“Art. 1.574. Dar-se-á a separação judicial por mútuo
consentimento dos cônjuges se forem casados por
mais de um ano e o manifestarem perante o juiz,
sendo por ele devidamente homologada a conven-
ção.
Parágrafo único. O juiz pode recusar a homologa-
ção e não decretar a separação judicial se apurar
que a convenção não preserva suficientemente os
interesses dos filhos ou de um dos cônjuges.
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Art. 1.575. A sentença de separação judicial importa
a separação de corpos e a partilha de bens.
Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita
mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo
juiz ou por este decidida.”

Assim, quando da homologação, o juiz não só observou a exis-
tência dos requisitos genéricos autorizadores da homologação
(direito de natureza patrimonial e disponível; partes sujeitos da re-
lação jurídica de direito material plenamente capazes para o negó-
cio; forma prescrita e não defesa em lei), mas também transfor-
mou a declaração formal de vontades em ato jurídico perfeito e
acabado.

Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MA-
TÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CIVIL. EM-
BARGOS DE TERCEIRO. BEM. DOAÇÃO. SEPA-
RAÇÃO CONSENSUAL. DONATÁRIO. FILHA. ME-
NOR IMPÚBERE. FALTA DE REGISTRO DO ATO.
IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1 - Violação a dispositivo constitucional não se sub-
mete ao crivo especial.
2 - Não decidida pelo tribunal de origem a matéria
suscitada no recurso, a falta de prequestionamento
é evidente (Súmulas 282 e 356 do STF).
3 - A doação de imóvel à filha menor, por ocasião da
separação consensual de seus pais, sendo o ato
devidamente homologado por sentença passado em
julgado, com, inclusive, recolhimento da sisa, confi-
gura ato jurídico perfeito e acabado e não mera pro-
messa. A eventual falta do registro imobiliário não
exclui o oferecimento dos embargos de terceiro.
4 - Recurso conhecido em parte e, nesta extensão,
provido para, acolhendo os embargos, manter a re-
corrente na posse do bem.
5 - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(REsp 416340 SP, DJ 22/03/2004, Relator: Ministro
Fernando Gonçalves)
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“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS
DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL JÁ PARTI-
LHADO. POSSE EM FAVOR DA EX-ESPOSA EM-
BARGANTE, DECORRENTE DE ANTERIOR SEN-
TENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA EM SE-
PARAÇÃO CONSENSUAL. ATRIBUIÇÃO DA INTE-
GRALIDADE DO BEM AO ANTIGO CÔNJUGE VI-
RAGO. REGISTRO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO.
FATO IRRELEVANTE.
I. Não pode ser objeto de penhora imóvel que, antes
da constrição, já não integrava o patrimônio comum
do casal, porque judicialmente homologada partilha
que o atribuíra, em sua totalidade, ao cônjuge vira-
go, desinfluente o fato de o registro da propriedade
ter ocorrido em data posterior. Precedentes do STJ.
II. Caso, todavia, em que decidido pelo Tribunal es-
tadual que a penhora era válida em relação à parte
do imóvel que excedia o valor correspondente à
meação, a situação se torna imutável, no particular,
à falta de recurso da parte contrária.
III. Recurso do exeqüente-embargado não conheci-
do.”
(REsp 34.053 SP, DJ 08/10/2001, Relator: Ministro
Aldir Passarinho Junior)

“DIREITO CIVIL. SEPARAÇÃO CONSENSUAL.
PARTILHA DE BENS. DOAÇÃO PURA E SIMPLES
DE BEM IMÓVEL AO FILHO. HOMOLOGAÇÃO.
SENTENÇA COM EFICÁCIA DE ESCRITURA PÚ-
BLICA. ADMISSIBILIDADE.
Doado o imóvel ao filho do casal, por ocasião do
acordo realizado em autos de separação consen-
sual, a sentença homologatória tem a mesma efi-
cácia da escritura pública, pouco importando que o
bem esteja gravado por hipoteca.
Recurso especial não conhecido, com ressalvas do
Relator quanto à terminologia.”
(REsp 32895 SP, DJ 01/07/2002, Relator: Ministro
Castro Filho)
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Diante do exposto, dou provimento às apelações, para decla-
rar a nulidade do ato de doação do imóvel em questão (aparta-
mento nº 103, situado no Condomínio Residencial Francisco Mo-
reira, bloco d, bairro Grajeru, Aracaju/SE) ao Sr. Wanderley Men-
des da Igreja, tornando sem efeito o respectivo registro efetivado.
Reconhecido o direito dos menores sobre o referido bem, dada a
doação efetivada pelos seus pais, por ocasião da separação judi-
cial homologada por sentença. Inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 370.868-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA

Apelant es: ANTÔNIO LINS DE ALBUQUERQUE FILHO E OU-
TROS

Apelada: UNIÃO
Adv./Proc.: DRA. SYLVIA SCHWARTZ ZIMAN (APTES.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPREGADOS DA PORTOBRÁS. GOVERNO
COLLOR. DEMISSÃO. ENXUGAMENTO DA
MÁQUINA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEI-
TO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CPC, ART.
515, § 3º. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL COMUM. ANISTIA CONCE-
DIDA. LEI Nº 8.878/94. PORTARIAS DO MINISTÉ-
RIO DOS TRANSPORTES NºS 811/94 E 689/94.
EDIÇÃO DE PORTARIA ANULATÓRIA Nº 121/00.
IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.784/99, ART. 54.
APLICABILIDADE. DECRETO Nº 5.115/2004 DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMEN-
TO E GESTÃO. COMISSÃO ESPECIAL INTERMI-
NISTERIAL - CEI. DELIBERAÇÃO Nº 8.832, DE
10 DE MAIO DE 2006. ANULAÇÃO PELA PRÓ-
PRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PORTARIA
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121/00 MOTIVADA POR “AFRONTA AO PRINCÍ-
PIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL”. PRESTA-
ÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO. LEI 8.878/94, ART. 6º. INCIDÊNCIA.
- A hipótese cinge-se à verificação de existência
ou não do direito dos autores/apelantes à anistia
concedida pela Lei nº 8.878/94, levada a efeito pelo
ato administrativo de efeitos concretos publica-
do pelo então Ministério dos Transportes, mate-
rializado na Portaria nº 811/1994, que tornou pú-
blica a relação nominal dos anistiados, bem
como na Portaria nº 698, de 29 de dezembro de
1994, que determinou a reintegração/readmissão
dos constantes na aludida relação nominal (có-
pia às fls. 63/68), atos estes que teriam sido anu-
lados através de ato conjunto dos Ministérios do
Planejamento, Orçamento e Gestão; da Fazenda
e dos Transportes, consubstanciado na Portaria
nº 121, de 9 de junho de 2000 (cópia às fls. 93 e
seguintes).
- Não obstante a ampliação de competência da
Justiça do Trabalho após a Emenda Constitu-
cional nº 45/2004, que é de ser aplicada de ime-
diato, não transparece na hipótese causa decor-
rente de relação de trabalho. O ato ministerial,
de natureza administrativa, que, em princípio,
teria conferido direito aos autores/apelantes à
readmissão, decorrera de diploma legal de anis-
tia e o ato que teria ilegalmente anulado o ato
anterior, também oriundo do Poder Público Fe-
deral, não decorre de relação de trabalho, mas
de efetivação, em tese, de comandos legais.  Pre-
cedentes do STJ.
- Consoante determina o parágrafo terceiro do
artigo 515 do CPC: “Nos casos de extinção do
processo sem julgamento do mérito (267), o tri-
bunal pode julgar desde logo a lide, se a causa
versar questão exclusivamente de direito e esti-
ver em condições de imediato julgamento”.
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- Os nomes dos particulares, ora apelantes, de-
mitidos quando do Governo Collor sob a alega-
ção de “enxugamento da máquina administrati-
va”, encontram-se na relação dos servidores que
obtiveram o deferimento de seus pedidos de
anistia, consoante rol nominal da Portaria nº 811,
de 29 de novembro de 1994 (fls. 63/67), cuja de-
terminação de reintegração se deu através da
Portaria nº 698, de 29 de dezembro de 1994 (fl.
68).
- Tais atos restaram anulados pela Portaria con-
junta nº 121/00. Sob o título “Revisão dos atos
praticados pelas comissões de anistia anterio-
res. Decreto n° 5.115/2004 e Decreto n° 5.215/
2004”, o endereço eletrônico http://www.servidor.
gov.br/anistia/revisoes_ atos.htm traz um rol de
documentos das comissões interministeriais,
dentre os quais destaco a Deliberação nº 8.832,
de 10 de maio de 2006, cuja cópia passa a inte-
grar o presente voto, do qual se extrai, acerca da
revisão dos atos de anistia praticados em rela-
ção aos empregados da Portobrás, que a Porta-
ria nº 121, de 9 de junho de 2000, deve ser anula-
da por afronta ao princípio do devido processo
legal: “Por todo o exposto, verifica-se que a Por-
taria Interministerial acima referida carece de
reparos, na medida em que foi editada ao arre-
pio das normas disciplinadoras da matéria, de-
vendo, assim, o dirigente do órgão encetar as
providências que se fizerem necessárias, com
vistas à revisão do ato anulatório da anistia dos
requerentes constantes da relação anexa, me-
diante comprovação do preenchimento dos re-
quisitos estabelecidos pela Lei nº 8.878, de 1994,
premissa básica para o conseqüente retorno dos
interessados à condição de anistiados, nos ter-
mos da citada lei, observando as orientações em
vigor”.
- Se a própria Administração entendeu por sua
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nulidade, não há como se aplicar a parte final do
trecho transcrito supra, qual seja, revisão dos
atos de anistia, ao menos não no caso presente,
diante do lapso temporal entre a concessão e a
anulação/revisão. Se, antes mesmo da anulação
pela própria Administração da aludida Portaria,
o prazo prescricional de revisão dos seus pró-
prios atos já se havia esvaído, posto ser o ato
concessivo de 1994 e a Portaria que o anulou de
2000, não restam dúvidas de que, com muito
mais clareza, aplica-se o art. 54 da Lei nº 9.784/
99. O próprio Decreto 5.115/2004 determina a
análise dos requerimentos de anistia “desde que
formulados até 30 de novembro de 2004, respei-
tados os termos dos arts. 6º e 54 da Lei n° 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, cabendo-lhe conside-
rar em relação aos atos administrativos referi-
dos no art. 1º (Redação dada pelo Decreto nº 5.215,
de 2004): I - a incidência da decadência prevista
no art. 54 da Lei n° 9.784, de 1999 e II - a obser-
vância dos princípios do contraditório e da am-
pla defesa”.
- Reconhecido pela própria Administração o di-
reito à anistia, a questão, portanto, cinge-se, tão-
somente, ao fato de que a empresa pública onde
os servidores trabalhavam, Portobrás, atualmen-
te encontra-se extinta pela Lei nº 8.029/90. Quan-
do da extinção da referida empresa pública, seus
funcionários, à época, certamente foram apro-
veitados em outras áreas da Administração, não
havendo que se falar de sucessão de empresas
na hipótese, já que, à época, fora a própria União
que a sucedera em liquidação, cabendo a esta
alocá-los onde cabível.
- Quanto ao pedido atinente às prestações ante-
riores ao ajuizamento da ação, incide a disposi-
ção da Lei 8.878/94, assim disposta: “Art. 6° A
anistia a que se refere esta lei só gerará efeitos
financeiros a partir do efetivo retorno à ativida-
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de, vedada a remuneração de qualquer espécie
em caráter retroativo”. Dado o ajuizamento da
ação, apenas de tal termo é possível condenar a
ré, cingindo-se em tal limite a presente conde-
nação.
- Apelação do particular a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

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

Recife, 11 de julho de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FERREIRA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA:

Trata-se de apelação interposta por Antônio Lins de Albuquer-
que e outros (108/111), em face da decisão da lavra do MM. Juiz
Federal Roberto Wanderley Nogueira (fls. 105/106), Juiz Federal
da 1ª Vara Federal/PE, cujo excerto passo a transcrever: “(...) Co-

lho da preliminar de carência de ação por falta de interesse pro-

cessual específico para afastar o processamento do caso perante

o Juízo Federal comum. De fato, tratando-se, como se trata, de

ex-empregados da Portobrás, não podem litigar contra a União

Federal, aludindo condição estatutária realmente inexistente na es-

pécie com o fito de se locupletarem, sem prestação de concurso

público ou acessão constitucional específica (art. 19 do ADCT),

pelo ingresso originário, sob o falso pretexto reintegratório, no ser-

viço público da Administração Direta do Estado... Fica, pois, ca-

racterizada a inteira falta de interesse processual específico da

parte dos autores, ex-empregados, notadamente em face de que,

quanto aos aspectos propriamente laborativos de sua pretensão,

aí sim, a matéria já estaria prescrita (art. 7º, inc. XIX, da CLT), não
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sendo o caso de deslocamento competencial. Posto isto, decreto

a extinção da ação sem exame de mérito, o que faço nos termos

e para os fins do art. 267, inc. VI, do Cód. de Proc. Civil (...)”.

Os autores/apelantes objetivam a readmissão nos postos por
eles ocupados na extinta Portobrás, ou equivalentes, em face de
anistia concedida pela Lei nº 8.878/94, além das indenizações pos-
sivelmente devidas. Em suas razões de recurso, os apelantes
aduzem inocorrência de qualquer preliminar e, no mérito, pugnam
pela procedência dos pedidos deduzidos na inicial, argumentando
o não cumprimento da anistia concedida aos mesmos (Portaria nº
811, de 29 de novembro de 1994, do Ministério dos Transportes),
pois os autores/apelantes teriam sido desligados da Portobrás em
junho de 1990, pelo Governo Collor, sob o motivo de “enxugamen-
to da máquina administrativa federal” e, dada a Lei 8.878/94, bem
como o ato administrativo de efeito concreto, in casu a aludida
portaria ministerial, teriam direito à reintegração e às indenizações
cabíveis.

Contra-razões da União (fls. 111/123), que pugna pela manu-
tenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

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

Trata-se de apelação interposta por Antônio Lins de Albuquer-
que e outros (108/111), em face da decisão da lavra do MM. Juiz
Federal Roberto Wanderley Nogueira (fls. 105/106), Juiz Federal
da 1ª Vara Federal/PE, cujo excerto passo a transcrever:

“(...) Colho da preliminar de carência de ação por

falta de interesse processual específico para afas-

tar o processamento do caso perante o Juízo Fede-

ral comum. De fato, tratando-se, como se trata, de

ex-empregados da Portobrás, não podem litigar con-

tra a União Federal, aludindo condição estatutária

realmente inexistente na espécie com o fito de se

locupletarem, sem prestação de concurso público

ou acessão constitucional específica (art. 19 do
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ADCT), pelo ingresso originário, sob o falso pretex-

to reintegratório, no serviço público da Administra-

ção Direta do Estado (...). Fica, pois, caracterizada

a inteira falta de interesse processual específico da

parte dos autores, ex-empregados, notadamente em

face de que, quanto aos aspectos propriamente la-

borativos de sua pretensão, aí sim, a matéria já es-

taria prescrita (art. 7º, inc. XIX, da CLT), não sendo

o caso de deslocamento competencial. Posto isto,

decreto a extinção da ação sem exame de mérito, o

que faço nos termos e para os fins do art. 267, inc.

VI, do Cód. de Proc. Civil (...).”

Os autores/apelantes objetivam a readmissão nos postos por
eles ocupados na extinta Portobrás - Empresa de Portos do Bra-
sil, ou equivalentes, em face de anistia concedida pela Lei nº 8.878/
94, além das indenizações possivelmente devidas. Em suas ra-
zões de recurso, os apelantes aduzem inocorrência de qualquer
preliminar e, no mérito, pugnam pela procedência dos pedidos
deduzidos na inicial, argumentando o não cumprimento da anistia
concedida aos mesmos (Portaria nº 811, de 29 de novembro de
1994, do Ministério dos Transportes), pois os autores/apelantes
teriam sido desligados da Portobrás em junho de 1990, pelo Go-
verno Collor, sob o motivo de “enxugamento da máquina adminis-
trativa federal” e, dada a Lei 8.878/94, bem como o ato administra-
tivo de efeito concreto, in casu a aludida portaria ministerial, teriam
direito à reintegração e às indenizações cabíveis.

Contra-razões da União (fls. 111/123), que pugna pela manu-
tenção da sentença.

Por oportuno, faço o registro de alguns fatos ocorridos em nosso
ordenamento acerca do evento que restou conhecido da socieda-
de brasileira na “era Collor” como demissões/exonerações para
“enxugamento da máquina administrativa”, nos idos da década de
90.

No que concerne à anistia em questão – Lei nº 8.878, de 11 de
maio de 1994 – concedida aos empregados da Administração Pú-
blica Federal Direta e Indireta, que tiverem sido demitidos no perío-
do compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de
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1992, destacavam-se requisitos específicos.

Analisando-se o aludido diploma legal, observo que, em seu
art. 2º, a determinação do retorno ao serviço público esteve restri-
ta aos ex-empregados que formulassem requerimento no prazo
improrrogável de sessenta dias, contados da instalação da Co-
missão Anistiadora, a que se referiu o art. 5º da aludida Lei, sendo
que este último dispositivo determinou ao Poder Executivo a cons-
tituição de uma Comissão Especial de Anistia e Subcomissões
Setoriais, no prazo de até trinta dias.

A Comissão Especial de Anistia foi instituída pelo Decreto nº
1.153, de 8 de junho de 1994, contendo em seu art. 5º o seguinte:
“Os interessados, no prazo de até sessenta dias a partir da insta-
lação das Subcomissões Setoriais, apresentarão os seus requeri-
mentos, devidamente fundamentados e instruídos com documen-
tação que comprove a situação alegada”. As subcomissões às
quais se refere o art. 5º tinham o prazo de 150 (cento e cinqüenta)
dias para a conclusão dos trabalhos (cf. art. 7º do Decreto nº 1.153/
94), prazo este contado a partir da data de publicação da Portaria
de designação da respectiva Subcomissão Setorial, tendo tal pra-
zo sido alterado para o dia 29/12/94, conforme redação dada pelo
Decreto nº 1.344, de 23 de dezembro de 1994: “Art 1º É fixado em
29 de dezembro de 1994 o prazo a que se refere o art. 7º do De-
creto nº 1.153, de 8 de junho de 1994”.

Aos 24 de maio de 1995, adveio o Decreto nº 1.498, o qual
suspendeu todos os procedimentos administrativos referentes à
execução das decisões proferidas pelas Subcomissões Setoriais
ou pela Comissão Especial a que alude o Decreto nº 1.153/94:
“Art. 6º A partir da data da publicação deste decreto, ficam suspen-
sos quaisquer procedimentos administrativos referentes à execu-
ção das decisões proferidas pelas Subcomissões Setoriais ou pela
Comissão Especial a que alude o Decreto nº 1.153, de 8 de junho
de 1994”. Este mesmo Decreto nº 1.498/94 instituiu, no âmbito do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, Comis-
são Especial de Revisão dos Processos de Anistia, não determi-
nando, porém, nenhum prazo para a conclusão dos trabalhos de
revisão. Não obstante a quantidade de regramentos já existentes
até então, na mesma data de publicação do Decreto nº 1.498, en-
tra em vigor o Decreto nº 1.499, que manteve as determinações
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do Decreto nº 1498, alterando apenas o âmbito da Comissão de
Revisão dos Processos de Anistia, que seria constituída agora no
âmbito do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais - CCEE e não mais no Ministério da Administração Fede-
ral e Reforma do Estado.

Nesse ínterim, atos administrativos tomaram forma e aden-
traram no ordenamento jurídico consoante as determinações
legais em vigor. Foi o caso da Portaria nº 811, de 29 de no-
vembro de 1994, editada pelo Ministério dos Transportes e
que tornou pública relação nominal de requerimentos deferi-
dos, em cuja relação se encontram os ora autores/apelantes.

Não bastassem tamanhas alterações no seio regulamentar
da discussão acerca da anistia dos demitidos/exonerados na co-
nhecida “era Collor”, já no ano de 2000 é publicado o Decreto nº
3.363, de 11 de fevereiro de 2000, que, conforme se vê da transcri-
ção a seguir, instituindo Comissão Interministerial, deu-lhe a in-
cumbência de reexaminar os processos em que tivesse decisão
concessiva de anistia em qualquer instância, inclusive aquelas
das Comissões instituídas pelos Decretos nº 1.498 e 1.499/95,
com prazo de até o dia 14/04/03 para conclusão dos trabalhos,
destacando-se que a redação relativa a este termo final (14/04/03)
é a última redação de duas outras alterações:

“Art. 8° Fica suspenso, até que seja publicada a res-
pectiva decisão de que trata o inciso V do art. 2º
deste Decreto, qualquer procedimento administrati-
vo, previsto no art. 2º da Lei nº 8.878, de 1994, que
vise à efetivação do retorno dos requerentes cujos
processos contenham decisões concessivas pro-
feridas por Subcomissão Setorial ou pela Comis-
são Especial de Anistia a que alude o Decreto nº
1.153, de 1994.
(...)
Art. 10.  A Comissão ficará subordinada tecnicamen-
te à Consultoria Jurídica e contará com o apoio ad-
ministrativo da Secretaria de Recursos Humanos,
ambos do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão.
Parágrafo único.  A Comissão poderá solicitar a ces-
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são de servidores de outros órgãos para prestar
apoio técnico-administrativo necessário ao cumpri-
mento das disposições previstas neste Decreto.
Art. 11. Ficam ratificados todos os atos praticados
pelo Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais ou pelas Comissões Especiais
de Revisão dos Processos de Anistia, que tenham
sido objeto de publicação em Diário Oficial da União
até a data de publicação deste Decreto, com base
nos Decretos n°s 1.498 e 1.499, de 1995.
Art. 12. As Comissões Especiais de Revisão dos
Processos de Anistia instituídas pelos Decretos n°s
1.498 e 1.499, de 1995, encerram suas atividades
na data de publicação deste Decreto, devendo en-
caminhar, de imediato, à Comissão de que trata o
art. 1º deste Decreto todos os processos, documen-
tos e arquivos que estejam em seu poder.
Art. 13.  A Comissão terá o prazo de doze meses,
contado da data de publicação deste Decreto, para
conclusão de seus trabalhos, podendo ser prorro-
gado por igual período.
Art. 13. A Comissão terá o prazo de vinte e quatro
meses, contado da data de publicação deste De-
creto, para conclusão de seus trabalhos, podendo
ser prorrogado por doze meses, mediante ato do
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão.(Redação dada pelo Decreto nº 4.132, de
14.2.2002)  (redações anteriores)
Art. 13.  A Comissão terá prazo até 14 de abril de
2003 para conclusão dos trabalhos. (Redação dada
pelo Decreto nº 4.595, de 13.2.2003)
Art. 14.  O Ministro de Estado do Planejamento, Or-
çamento e Gestão expedirá as instruções necessá-
rias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 15.  Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16.  Ficam revogados os Decretos n°s 1.498 e
1.499, ambos de 24 de maio de 1995, e o Decreto
n° 2.211, de 23 de abril de 1997.”
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Em 24 de maio de 2004 é publicado o Decreto nº 5.115, que
“Institui Comissão Especial Interministerial – CEI de revisão dos
atos administrativos praticados pelas comissões criadas pelos
Decretos n°s 1.498 e 1.499, de 24 de maio de 1995, e 3.363, de 11
de fevereiro de 2000, referentes a processos de anistia de que
trata a Lei n° 8.878, de 11 de maio de 1994, e dá outras providên-
cias”.

Destaco do seu teor os seguintes dispositivos:

“Art. 2°  A CEI analisará os requerimentos desde que
formulados até 30 de novembro de 2004, respeita-
dos os termos dos arts. 6° e 54 da Lei n° 9.784, de
29 de janeiro de 1999, cabendo-lhe considerar em
relação aos atos administrativos referidos no art. 1°:
(Redação dada pelo Decreto nº 5.215, de 2004)
I - a incidência da decadência prevista no art. 54 da
Lei n° 9.784, de 1999; e
II - a observância dos princípios do contraditório e
da ampla defesa.”

Também consoante este Decreto, as conclusões da CEI ain-
da serão submetidas ao crivo dos Ministros de Estado, conforme
o vínculo funcional do servidor ou empregado, cabendo-lhes deter-
minar a readmissão do servidor ou empregado (art. 4º do Decreto
nº 5.115/04), devendo ser observada a determinação do art. 3º da
Lei da Anistia 8.878/90: “Observado o disposto nesta lei e de acor-
do com as necessidades e disponibilidades orçamentárias e fi-
nanceiras da Administração, o Poder Executivo deferirá o retorno
ao serviço dos servidores ou empregados despedidos arbitraria-
mente no período a que se refere o art. 1°. Parágrafo único. Na
hipótese prevista no caput, será assegurada prioridade de retorno
ao serviço aos que: I - estejam comprovadamente desemprega-
dos na data da publicação desta lei; II - embora empregados, per-
cebam, na data da publicação desta lei, remuneração de até cinco
salários mínimos”.

Por fim, destaco o teor do art. 4º da mesma Lei da Anistia:

“Art. 4° A Administração Pública Federal e as em-
presas sob controle da União, quando necessária a
realização de concurso, contratação ou processo



229

seletivo com vistas ao provimento de cargo ou em-
prego permanente, excluirão das vagas a serem
preenchidas pelos concursados o número corres-
pondente ao de postulantes habilitados na forma
desta lei para os respectivos cargos ou empregos.”

Passando ao julgamento, cumpre preliminarmente analisar o
feito, tendo em conta a sentença de extinção sem julgamento de
mérito prolatada pelo Juiz Federal, de cujo teor novamente trans-
crevo:

“Colho da preliminar de carência de ação por falta

de interesse processual específico para afastar o

processamento do caso perante o Juízo Federal co-

mum. De fato, tratando-se, como se trata, de ex-

empregados da Portobrás, não podem litigar contra

a União Federal, aludindo condição estatutária real-

mente inexistente na espécie com o fito de se locu-

pletarem, sem prestação de concurso público ou

acessão constitucional específica (art. 19 do ADCT),

pelo ingresso originário, sob o falso pretexto reinte-

gratório, no serviço público da Administração Direta

do Estado (...). Fica, pois, caracterizada a inteira fal-

ta de interesse processual específico da parte dos

autores, ex-empregados, notadamente em face de

que, quanto aos aspectos propriamente laborativos

de sua pretensão, aí sim, a matéria já estaria pres-

crita (art. 7º, inc. XIX, da CLT), não sendo o caso de

deslocamento competencial. Posto isto, Decreto a

extinção da ação sem exame de mérito, o que faço

nos termos e para os fins do art. 267, inc. VI, do

Cód. de Proc. Civil (...).”

Tenho que o proferido no entendimento do douto Julgador de
que haveria “falta de interesse processual específico para afastar
o processamento do caso do Juízo Federal comum” só pode ser
tido como o entendimento de que in casu não seria competente a
Justiça Federal, posto cuidar-se a hipótese dos autores/apelantes
de relação celetista e não estatutária e, entendendo o Julgador que
a pretensão estaria prescrita, não seria o caso de “deslocamento
competencial”. Antes de discutir acerca da competência, registro,
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por oportuno, que, ainda que se entenda pelo deslocamento para a
Justiça Obreira, a prescrição não poderia ser contada, como fez o
Julgador, da data do afastamento dos autores/apelantes, pois es-
tes obtiveram a seu favor ato legal, cuja anulação se deu apenas
no ano de 2000, apenas deste último ato se podendo fazer a con-
tagem do lapso prescricional a que se referiu o Juiz.

Entendo, todavia, ser competente a Justiça Federal comum. A
hipótese cinge-se à verificação de existência ou não do direito dos
autores/apelantes à anistia concedida pela Lei nº 8.878/94, levada
a efeito pelo ato administrativo de efeitos concretos publicado pelo
então Ministério dos Transportes, materializado na Portaria nº 811/
1994, que tornou pública a relação nominal dos anistiados, bem
como na Portaria nº 698, de 29 de dezembro de 1994, que deter-
minou a reintegração/readmissão dos constantes na aludida rela-
ção nominal (cópia às fls. 63/68), atos estes que teriam sido anu-
lados através de ato conjunto dos Ministérios do Planejamento,
Orçamento e Gestão; da Fazenda e dos Transportes, consubs-
tanciado na Portaria nº 121, de 9 de junho de 2000 (cópia às fls. 93
e seguintes).

Não obstante a ampliação de competência da Justiça do Tra-
balho após a Emenda Constitucional nº 45/2004, que é de ser apli-
cada de imediato, não transparece na hipótese causa decorrente
de relação de trabalho. A atual redação constitucional encontra-se
nos seguintes termos:

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar
e julgar:  (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 45, de 2004)
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abran-
gidos os entes de direito público externo e da Admi-
nistração Pública Direta e Indireta da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios; (incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
II - as ações que envolvam exercício do direito de
greve; (incluído pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)
III - as ações sobre representação sindical, entre sin-
dicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre
sindicatos e empregadores; (incluído pela Emenda
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Constitucional nº 45, de 2004)
IV - os mandados de segurança, habeas corpus e
habeas data, quando o ato questionado envolver ma-
téria sujeita à sua jurisdição; (incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
V - os conflitos de competência entre órgãos com
jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art.
102, I, o; (incluído pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)
VI - as ações de indenização por dano moral ou pa-
trimonial, decorrentes da relação de trabalho; (incluí-
do pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VII - as ações relativas às penalidades administrati-
vas impostas aos empregadores pelos órgãos de
fiscalização das relações de trabalho; (incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais
previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos
legais, decorrentes das sentenças que proferir; (in-
cluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
IX - outras controvérsias decorrentes da relação de
trabalho, na forma da lei”. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)

 O ato ministerial, de natureza administrativa, que, em princí-
pio, teria conferido direito aos autores/apelantes à readmissão,
decorrera de diploma legal de anistia, e o ato que teria ilegalmente
anulado o ato anterior, também oriundo do Poder Público Federal,
não decorre de relação de trabalho, mas de efetivação, em tese,
de comandos legais.

Nesse sentido, julgado do Tribunal da Segunda Região, Pri-
meira Turma:

“Agravo de Instrumento - 110035/RJ, DJU data: 26/
09/2003, página: 362, Relator: Juiz Abel Gomes,
decisão: unânime.
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR.
ANISTIA. REINTEGRAÇÃO. LEI Nº 8.878/94. COM-
PETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.
1 - Ação onde se objetiva a declaração da condição
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de anistiado e, em conseqüência deste reconheci-
mento, o reingresso nos quadros funcionais de
Empresa Pública.
2 - O pedido foi feito com base em ato administrati-
vo expedido pela União Federal, e por isso não limi-
tado à apreciação de matéria de natureza trabalhis-
ta.
3 - Matéria eminentemente de Direito Público.
4 - Agravo de instrumento que se conhece para de-
clarar competente a Justiça Federal.”

No sentido de que a competência é da Justiça Federal comum
também se posicionou o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o
seguinte precedente:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS TRABA-
LHISTA E ESTADUAL. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94.
READMISSÃO NO EMPREGO. AÇÃO DE INDENI-
ZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATO
ILÍCITO. RECALCITRÂNCIA DA RÉ, EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM
CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DISPOSTA EM LEI. COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. A controvérsia deduzida em juízo não versa sobre
relação empregatícia. O que se discute, de fato, é a
lesão a direito dos autores, anistiados pela Lei nº
8.878/94, ocasionada por omissão voluntária da ré,
apta a gerar reparação, qual seja, a readmissão dos
requerentes. Frise-se, ademais, que, quando prati-
cado o ato gerador do dano, os autores não eram
empregados da ré, pois haviam sido demitidos.
2. A competência trabalhista somente persistiria se
os autores pleiteassem o retorno ao trabalho por-
que foram afastados ilegalmente. In casu, todavia,
o que os requerentes postulam é o reingresso no
serviço – sob a alegação de que a lei lhes conferiu o
direito à anistia – e a reparação indenizatória dos
danos morais e materiais em virtude da recalcitrân-
cia da empresa-ré.
3. Funda-se, na hipótese, a causa de pedir na obri-
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gação gerada pelo advento da Lei nº 8.848/1994, de
natureza administrativa, o que determina a compe-
tência da Justiça Comum Estadual. Precedentes.
4. Conflito conhecido e declarada a competência do
Juízo de Direito da 19ª Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, ora suscitado.
(CC nº 40.484/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julg.
26.05.2004, DJU 14.06.2004, pág. 157).

Estabelecida a competência, passo ao enfrentamento da pre-
liminar de prescrição deduzida pela União Federal na contestação
e reiterada nas contra-razões recursais, nos seguintes termos (fl.
116):

“Com efeito, o Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de

1932, sobre o assunto dispõe que ‘as dívidas passi-

vas da União, dos Estados e dos Municípios, bem

assim, todo e qualquer direito ou ação contra a Fa-

zenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for

a sua natureza, prescrevem em 5 anos contados

da data do ato ou fato do qual se originaram’. Trans-

correram mais de 8 (oito) anos entre a edição da-

quela lei (1994) e a propositura da ação (2002). A

ação, portanto, é intempestiva, uma vez que o pra-

zo prescricional de cinco anos para propô-la há muito

tempo já venceu, razão pela qual, como prejudicial

de mérito, deve ser argüida a prescrição qüinqüe-

nal.”

Também não merece acolhida a alegada prescrição. Ainda que
a hipótese fosse de aplicação da prescrição qüinqüenal oriunda do
aludido decreto, tenho que a contagem do prazo deve-se dar a
partir da edição do ato que anulou o ato concessivo de anistia, qual
seja, a Portaria nº 121, de 9 de junho de 2000.

Assim julgou o Tribunal Federal da Quarta Região. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL nº 200371010047547/RS, Ter-
ceira Turma, DJU DATA: 01/06/2005, p. 454, Rela-
tora: MARIA HELENA RAU DE SOUZA, unânime.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDE
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FEDERAL DE ARMAZÉNS GERAIS FERROVIÁ-
RIOS S/A (AGEF). DEMISSÃO. LEI N° 8.878/94.
ANISTIA. ANULAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMI-
DADE PASSIVA DA UNIÃO E INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO. PREFACIAL
DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOBSER-
VÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREI-
TO À REINTEGRAÇÃO.
1. A União é parte passiva legítima na ação em que
servidor demitido da Rede Federal de Armazéns
Gerais Ferroviários, empresa controlada pela dis-
solvida Rede Ferroviária Federal S/A, pleiteia a sua
reintegração.
2. Presente a União no feito, firmada está a compe-
tência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109,
I, da Constituição Federal.
3. Anulado o ato de anistia do autor pela Resolu-
ção n° 08/1998, publicada no Diário Oficial da
União em 30 de dezembro de 1998, e ajuizada
esta ação em 6 de outubro de 2003, não há que
falar em consumação da prescrição prevista no
Decreto n° 2.910, de 6 de janeiro de 1932 (desta-
quei).
4. Concedida a anistia com base na Lei n° 8.878, de
11 de maio de 1994, sua posterior anulação, sem
qualquer participação do interessado, configura afron-
ta ao contraditório e à ampla defesa, princípios de
observância obrigatória em qualquer procedimento.
5. Anulado o ato de cassação da anistia, faz jus o
autor à reintegração nos termos dos artigos 3º e 6º
da Lei n° 8.878, de 11 de maio de 1994.
6. Apelo provido.”

Passo ao exame do mérito, consoante determina o parágrafo
terceiro do artigo 515 do CPC: “Nos casos de extinção do proces-
so sem julgamento do mérito (267), o tribunal pode julgar desde
logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e
estiver em condições de imediato julgamento”.

Os particulares, em suas razões de apelo, argumentam que
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não estão objetivando ingressar no Serviço Público sem o devido
concurso, mas, tão-somente, preencher vagas anteriormente ocu-
padas em um período anterior à Constituição Federal e ao RJU e
perdidas em face de demissão sem justa causa.

Da documentação trazida junto à exordial, têm-se as seguin-
tes informações:

a) Antônio Lins de Albuquerque Filho, cargo: eletricista instala-
dor, data de admissão: 31 de janeiro de 1980, data de saída: 10 de
junho de 1990 (fl. 12);

b) Agnaldo Honório da Silva, cargo: artífice/soldador, data de
admissão: 11 de maio de 1978, data de saída: 11 de junho de 1990
(fls. 20 e 27);

c) Carmelita Ferreira da Silva, cargo: auxiliar de administra-
ção, data de admissão: 12 de abril de 1976, data de saída: 10 de
junho de 1990 (fls. 36 e 38);

d) José Amaro da Silva Filho, cargo: artífice/caldeireiro, data
de admissão: 1° de agosto de 1977, data de saída: 10 de junho de
1990 (fls. 43 e 44);

e) Luvilson Ferreira de Lima, cargo: artífice, data de admissão:
8 de agosto de 1977, data de saída: 10 de junho de 1990 (fl. 52).

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se estarem presen-
tes os nomes dos particulares ora apelantes, demitidos quando do
Governo Collor, sob a alegação de “enxugamento da máquina ad-
ministrativa”, na relação dos servidores que obtiveram o deferi-
mento de seus pedidos de anistia, consoante rol nominal da Porta-
ria nº 811, de 29 de novembro de 1994 (fls. 63/67), cuja determina-
ção de reintegração se deu através da Portaria nº 698, de 29 de
dezembro de 1994 (fl. 68).

Havendo sido reconhecido pela própria Administração o direito
à anistia, a questão, portanto, cinge-se, tão-somente, ao fato de
que a empresa pública onde os servidores trabalhavam, Porto-
brás, atualmente encontra-se extinta pela Lei nº 8.029/90.

Ora, quando da extinção da referida empresa pública, seus
funcionários, à época, certamente foram aproveitados em outras
áreas da Administração, não havendo que se falar de sucessão de
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empresas na hipótese, já que, à época, fora a própria União que a
sucedera em liquidação.

Sabe-se que o sistema portuário brasileiro, nos idos da déca-
da de 70, passou por uma centralização que culminou com a cria-
ção da Portobrás, em 1976. Antes mesmo da sua extinção, colhe-
se do endereço virtual www.transportes.gov.br, que, no processo
de liquidação e extinção, na década de 90, foram firmados convê-
nios com as Companhias Docas, tendo a administração do Porto
do Recife passado ao encargo da Docas Rio Grande do Norte e,
posteriormente, diante de novo convênio, passado ao Estado de
Pernambuco. Não vislumbro, entretanto, na hipótese, uma espé-
cie de sucessão de empresas, pois, caso assim se pensasse, as
demissões ocorridas, por exemplo, em empresas que hoje se en-
contram privatizadas, não teriam deslinde, já que o comprador não
poderia arcar com o ônus por ele não gerado, fruto de medidas
governamentais esdrúxulas e nebulosas da “era Collor”. Do pró-
prio clipping de notícias do Ministério do Planejamento se extrai
notícia do Correio Brasiliense, de 26/09/2005:

“Seis mil funcionários demitidos no início dos anos

90 vão retomar suas atividades. Até o final de outu-

bro, o governo definirá onde eles irão trabalhar. Ou-

tros 9,7 mil ex-servidores aguardam pela anistia.

O governo está disposto a tirar do armário um dos

maiores esqueletos da era Collor. Servidores públi-

cos demitidos nos anos 90, e que têm direito a vol-

tar ao trabalho, serão absorvidos pelo Executivo. Ain-

da está sendo avaliado quando e de que maneira

isso acontecerá, mas a decisão já foi tomada. A

Comissão Especial Interministerial (CEI) – respon-

sável pela análise dos pedidos de anistia – carim-

bou em azul seis mil processos até o momento.

Outros 9,7 mil aguardam na fila. A comissão tem

até outubro para concluir os trabalhos. Como não

será possível, a CEI conseguiu prorrogar suas ati-

vidades por mais um ano – o anúncio oficial é aguar-

dado até o fim deste mês. Segundo técnicos do go-

verno, com mais tempo, a expectativa é dar vazão

às pendências e reduzi-las a zero. Encerrada essa
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fase, em tese, o Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-

va, ou qualquer outro, não teria dificuldades em re-

patriar a mão-de-obra expulsa da máquina pública

há mais de 10 anos. A Lei 8.878, conhecida como

Lei da Anistia, descreve as condições para a read-

missão dos servidores guilhotinados. O texto, san-

cionado em 11 de maio de 1994, define como data

de corte o período entre 16 de março de 1990 e 30

de setembro de 1992. As demissões ocorridas nes-

se intervalo, e que se enquadram em uma série de

outras exigências, são passíveis de revisão. Os de-

mitidos por Collor de Mello, de acordo com dados

não-oficiais, chegam a 108 mil. Desses, 37 mil rei-

vindicaram junto à União a retomada dos cargos.

Até 1994, 13,5 mil teriam sido readmitidos, depois

de intensas disputas entre o Congresso Nacional, o

Governo Federal e os sindicatos. Durante o Gover-

no Fernando Henrique Cardoso, as anistias ficaram

praticamente congeladas. A retomada aconteceu, de

fato, em 2003. No ano passado, cerca de 600 servi-

dores foram reincorporados aos quadros da União.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

recebeu 588 ex-funcionários, mas nem todos volta-

ram necessariamente para a empresa, que alegou

falta de verbas ou condições estruturais e os rema-

nejou para outros órgãos. O advogado Ulisses Bor-

ges, especialista em causas de anistiados, afirma

que o desligamento dos servidores aconteceu de

forma brusca e intransigente. ‘Comparo as demis-

sões do Collor a um navio que, de repente, come-

çou a jogar todo mundo ao mar’, resume. Segundo

ele, o Estado gerou um prejuízo incalculável a cen-

tenas de famílias e precisa corrigir tal injustiça. ‘As

pessoas tiveram a auto-estima abalada, deixaram

o convívio social e agora tentam recuperar o tempo

perdido’, completa Borges. Reparação.

O texto da Lei 8.878 é claro ao vetar qualquer possi-

bilidade de compensação financeira aos servidores

afastados. ‘A anistia a que se refere esta lei só gera-
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rá efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à ati-

vidade, vedada a remuneração de qualquer espé-

cie em caráter retroativo’, reforça o artigo 6º. Apesar

disso, há correntes dentro do movimento sindical

que sustentam a tese de que, no mínimo, os anis-

tiados têm direito a uma reparação por danos mo-

rais. Há ações na Justiça questionando possíveis

prejuízos e, se uma delas obtiver êxito, poderá abrir

precedentes. A aposentadoria dos trabalhadores que

voltam à ativa é outra questão polêmica. Ainda há

controvérsias se os anos passados longe do servi-

ço público podem ser computados para efeitos pre-

videnciários. Mesmo dentro do governo, as respos-

tas são divergentes. O restabelecimento de gratifi-

cações e direitos financeiros vigentes antes das

demissões também está em aberto, motivo de irri-

tação e angústia por parte de quase todos os anis-

tiados. Um outro problema dificulta a vida de quem

está apto a voltar ao trabalho. Servidores que ocu-

pavam cargos em empresas que foram extintas ou

transferidas para a iniciativa privada vivem sob cons-

tante tensão. O principal exemplo é a Companhia

Vale do Rio Doce: a CEI recebeu 1.176 processos

de servidores interessados em retomar seus em-

pregos. Como a empresa foi privatizada, a solução

será distribuí-los em órgãos ligados ao Ministério de

Minas e Energia – pelo menos essa é a intenção do

governo. LUPA SOBRE AS ANISTIAS Comissão

Especial Interministerial de Anistia já analisou seis

mil processos. Órgão / Nº de funcionários: Banco

Meridional do Brasil S. A. (BMB) 32; Campanha Na-

cional de Escolas da Comunidade (CNEC) 5; Casa

da Moeda do Brasil 269; Companhia Auxiliar de

Empresas Elétricas Brasileiras (CAEEB) 431; Com-

panhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) 831;

Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp)

195; Departamento Nacional de Obras Contra as

Secas (Dnocs) 1; Departamento Nacional de Obras

de Saneamento (Dnos) 4; Empresa Brasileira de
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Aeronáutica S.A. (Embraer) 4; Empresa Brasileira

de Correios e Telégrafos (ECT) 462; Empresa Bra-

sileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) 274;

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-

brapa) 112; Empresa de Portos do Brasil S.A.
(Portobrás) 31; Fundação de Apoio ao Ensino, Pes-

quisa e Extensão (FAEPE) 37; Fundação Escola Na-

cional de Administração Pública (Enap) 5; Funda-

ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) 97; Petrobrás Comércio Internacional S.A.

(Interbrás) 218; Petrobrás Mineração S.A. (Petro-

misa) 303; Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA)

820; Serviço Nacional de Informações(**) 217; Ser-

viço Federal de Processamento de Dados (Ser-

pro)(**) 561; Secretaria da Receita Federal(**) 26;

Secretaria Nacional de Cooperativismo (Senaco-

op)(**) 6; Companhia Nacional de Abastecimento

(Conab)(***) 1.120; TOTAL / 6,061” (destaquei).
(in.:http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?
NOTCod=222133).

É também no sítio virtual do Ministério do Planejamento que
encontro parte da solução da contenda. Sob o título “REVISÃO
DOS ATOS PRATICADOS PELAS COMISSÕES DE ANISTIA AN-
TERIORES. DECRETO Nº 5.115/2004 E DECRETO Nº 5.215/
2004”, o endereço eletrônico http://www.servidor.gov.br/anistia/
revisoes_atos.htm traz um rol de documentos das comissões in-
terministeriais, dentre os quais destaco a Deliberação nº 8.832, de
10 de maio de 2006, cuja cópia passa a integrar o presente voto,
do qual se extrai, acerca da revisão dos atos de anistia praticados
em relação aos empregados da Portobrás, que a Portaria nº 121,
de 9 de junho de 2000, a qual – frise-se – está sendo atacada no
presente processo, deve ser anulada por afronta ao princípio do
devido processo legal:

“Por todo o exposto, verifica-se que a Portaria Inter-

ministerial acima referida carece de reparos, na

medida em que foi editada ao arrepio das normas

disciplinadoras da matéria, devendo, assim, o diri-

gente do órgão encetar as providências que se fize-
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rem necessárias, com vistas à revisão do ato anu-

latório da anistia dos requerentes constantes da re-

lação anexa, mediante comprovação do preenchi-

mento dos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.878,

de 1994, premissa básica para o conseqüente re-

torno dos interessados à condição de anistiados, nos

termos da citada lei, observando as orientações em

vigor.”

Ora, se a própria Administração entendeu por sua nulidade,
não há como se aplicar a parte final do trecho transcrito supra,
qual seja, revisão dos atos de anistia, ao menos não no caso pre-
sente, diante do lapso temporal entre a concessão e a anulação/
revisão.

Se, antes mesmo da anulação pela própria Administração da
aludida Portaria, meu entendimento dar-se-ia no sentido de que o
prazo prescricional de revisão dos seus próprios atos já se havia
esvaído, posto ser o ato concessivo de 1994 e a Portaria que o
anulou de 2000, não restam dúvidas de que, com muito mais cla-
reza, aplica-se o art. 54 da Lei nº 9.784/99. Outrossim, é o próprio
Decreto 5.115/2004, que assim determina:

“Art. 2°  A CEI analisará os requerimentos desde que
formulados até 30 de novembro de 2004, respeita-
dos os termos dos arts. 6° e 54 da Lei n° 9.784, de
29 de janeiro de 1999, cabendo-lhe considerar em
relação aos atos administrativos referidos no art. 1°:
(Redação dada pelo Decreto nº 5.215, de 2004)
I - a incidência da decadência prevista no art. 54 da
Lei n° 9.784, de 1999; e
II - a observância dos princípios do contraditório e
da ampla defesa.”

Não restam dúvidas de que, anulada a Portaria nº 121/2000
pela aludida Deliberação Ministerial nº 8.832, publicada no DOU de
12/05/2006, é de se julgar procedente o pedido dos autores de
readmissão, devendo a Administração relocalizá-los onde cabível.

Quanto ao pedido atinente às prestações anteriores ao ajuiza-
mento da ação, tenho que incide a disposição da Lei 8.878/94,
assim disposta:
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“Art. 6° A anistia a que se refere esta lei só gerará
efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à ativi-
dade, vedada a remuneração de qualquer espécie
em caráter retroativo.”

 Dado o ajuizamento da ação, apenas de tal termo é possível
condenar a ré, cingindo-se em tal limite a presente condenação.

Por tais razões, nego provimento à apelação do particular.

Invertido o ônus da sucumbência. Honorários em 10% do va-
lor da condenação.

É o meu voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 372.097-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA
AS SECAS - DNOCS

Apelado: CLEMENTINO JERÔNIMO DA FONSECA
Repte.: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 5ª RE-

GIÃO
Advs./Procs.: DRS. REGINA CÉLIA PINTO DA SILVA E OUTROS

(APDO.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIA-
ÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.
AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DA PRO-
PRIEDADE DO IMÓVEL. POSSE COMPROVADA
ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS. DIREITO À IN-
DENIZAÇÃO DE 60% DO VALOR DO IMÓVEL.
- Juros compensatórios de 12% a.a., a contar da
data da imissão na posse.
- Juros moratórios de 6% a.a., a partir do trânsi-
to em julgado da sentença.
- Precedentes.
- Apelação e remessa oficial parcialmente provi-
das.
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ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apela-
ção e à remessa oficial, 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° de agosto de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

Cuida-se de apelação contra sentença que, em ação de desa-
propriação, julgou procedente o pedido, para condenar o DNOCS
ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.977,50, acrescido
de juros compensatórios, à razão de 12% a.a., a contar de janeiro
de 1983, data da imissão na posse pela ré, e juros remuneratórios,
à razão de 6% a.a., a contar do trânsito em julgado desta decisão.

Preliminarmente, o recorrente sustenta que a prescrição vin-
tenária é inaplicável à espécie, haja vista que a demanda proposta
é uma ação de indenização por limitação administrativa travestida
de desapropriação indireta.  No mérito, alega, essencialmente, que
a expropriação não se efetivou de forma amigável, em virtude do
autor não ter apresentado a documentação necessária à lavratura
da escritura pública de desapropriação, exigida pela legislação em
vigor. Assim, com o decurso do tempo, os recursos que se desti-
navam ao pagamento de tal indenização foram devolvidos aos
cofres públicos. Argumenta que há necessidade de reavaliação de
todo o procedimento, devendo o apelado apresentar certidão com-
pleta de toda a rede dominial, demonstrando a cadeia sucessória
ininterrupta e válida da propriedade ora em questão, para que se
confirme ou não a sua legitimidade. Ao final, pugna pela exclusão
da condenação ao pagamento de juros compensatórios.

Contra-razões não apresentadas.

É o relatório.
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VOTO

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

Trata-se de ação de indenização relativa a terras localizadas
no Município de São Rafael/RN, desapropriadas para a formação
da Bacia Hidráulica do Baixo Açu, através da construção da Barra-
gem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves.

No que se refere à preliminar de prescrição, considero inócua
a argumentação do recorrente de que não se trata de uma desa-
propriação indireta, até porque tal afirmação vem desacompanha-
da de qualquer fundamento legal. Toda a intervenção no domínio
dos direitos fundamentais encontra-se submetida ao preceito da
proporcionalidade dos meios. Isso também se aplica à desapro-
priação. Na propriedade, protegida pelos direitos fundamentais, só
pode haver interferência por meio da desapropriação se o projeto
servir ao bem público. Além disso, o preceito da proporcionalidade
ordena que o meio da desapropriação deve ser estritamente ne-
cessário para que se possa executar o projeto servente ao bem
público. Consoante se depreende dos autos, temos, no caso em
tela, a desapropriação indireta, que é aquela que se processa sem
a observância do procedimento legal e que se  assemelha ao es-
bulho. Ademais, conforme entendimento reiterado do colendo Su-
perior Tribunal de Justiça, a prescrição, neste caso, é vintenária.
Transcrevo precedente:

“Acórdão
Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Classe: REsp - RECURSO ESPECIAL - 652606
Processo: 200400986860 UF: MT
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data da decisão: 22/03/2005
Documento: STJ000606036
Fonte: DJ DATA: 25/04/2005 PÁGINA: 313
Relator(a): FRANCISCO PEÇANHA MARTINS
Decisão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça, na conformidade dos votos e das no-
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tas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar-
provimento ao recurso. Votaram com o Relator os
Srs. Ministros Franciulli Netto e Castro Meira. Au-
sente, justificadamente, o Sr.Ministro João Otávio de
Noronha. Ausente, ocasionalmente, a Sra. Ministra
Eliana Calmon. Presidiu o julgamento o Exmo. Sr.
Ministro Franciulli Netto.
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESA-
PROPRIAÇÃO INDIRETA. DIREITO REAL. PRES-
CRIÇÃO VINTENÁRIA. DECRETO 20.910/32. INA-
PLICABILIDADE.
1. Prescreve em vinte anos a ação de desapropria-
ção indireta, que por se tratar de direito real não se
submete às determinações do Decreto 20.910/32.
2. Recurso especial improvido.”
Data Publicação: 25/04/2005.

Rejeito, pois, a preliminar de prescrição.

Quanto ao mérito, já tive oportunidade de apreciar a matéria
quando do julgamento da AC 339542-RN, relativa ao mesmo mu-
nicípio e bacia hidráulica. Valho-me, pois, dos mesmos argumen-
tos para fundamentar este voto:

“Adoto como razão de decidir parte do bem lançado
Parecer Ministerial (fls. 87/98), in verbis:
‘Reunia o autor, à época do desapossamento, as 2
(duas) condições exigidas para a posse: corpus e
animus, numa situação puramente de fato. Não ti-
nha ele escritura registrada, a teor dos artigos 134,
II, e 530, I, do antigo Código Civil de 1916. Eviden-
cia-se tal argumento pelo fato de que o réu, à época
da desapropriação, dirigiu-se ao autor da ação, tra-
tando-o como se proprietário fosse (folha 64 dos au-
tos).
É indenizável a posse na desapropriação indireta.
Na linha traçada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
(RJTJSP 113/179), decidiu, corretamente, o ilustre
Juízo a quo que o possuidor do imóvel desapossa-
do administrativamente faz jus a uma indenização
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que deve ser reduzida para 60% do valor do imóvel.
Essa posição é seguida pelo Superior Tribunal de
Justiça, como guardião da lei federal, no REsp nº
538-0-PR, DJ 30.08.93, por correto juízo de equida-
de e razoabilidade. Fala-se em 60% do valor da pro-
priedade naquilo que envolve terreno e benfeitorias
úteis e necessárias avaliadas administrativamente
por ser indenização de posse a que tem direito o
autor.’”

Quanto à fixação dos juros compensatórios, o excelso Pre-
tório suspendeu a eficácia da disposição legal “até seis por cento
ao ano”, consoante decorre da notícia do Informativo da Suprema
Corte, que tem o seguinte teor: O Tribunal, por maioria de votos,
deferiu a medida liminar para suspender, no artigo 15-A do Decre-
to-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, introduzida pelo artigo 1º
da Medida Provisória n° 2027 - 43, de 27 de setembro de 2000, e
suas sucessivas reedições, a eficácia da expressão “de até seis
por cento ao ano”, vencidos, em parte, os Senhores  Ministros
Moreira Alves (Relator), Ellen Gracie, Nelson Jobim e Celso de Mello,
no que votaram suspendendo somente a eficácia do vocábulo “até”.
O Tribunal, por maioria de votos, concedeu a liminar para dar, ao
final do caput do artigo 15-A, interpretação conforme a Carta da
República, de que a base de cálculo dos juros compensatórios
será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço
ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, venci-
dos os Senhores Ministros Ilmar Galvão e o Presidente, no que
suspendiam a eficácia do preceito. O Tribunal, por maioria de vo-
tos, deferiu a medida liminar para suspender a eficácia dos §§ 1º e
2º do artigo 15-A, vencidos os senhores Ministros IImar Galvão e o
Presidente, que o indeferiam. O Tribunal, por unanimidade de vo-
tos, indeferiu a suspensão cautelar de eficácia do § 3º do art. 15-A.
O Tribunal por maioria de votos, vencidos, em parte, os senhores
Ministros Ilmar Galvão e Sepúlveda Pertence, deferiu a suspensão
cautelar de eficácia do § 4° do artigo 15-A. O Tribunal, por maioria
de votos, deferiu, em parte, a medida liminar para suspender, no  §
1º do artigo 27, a eficácia da expressão “não podendo os honorá-
rios ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)”.
Vencidos, em parte, os Senhores Ministros Relator e Ellen Gracie,
no que indeferiam a liminar, e, também parcialmente, os Senhores
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Ministros Ilmar Galvão e o Presidente no que deferiam a suspen-
são total do dispositivo. Não participaram da votação dos §§ 1º, 2º,
3º  e 4º do artigo 15-A, e do § 1º do artigo 27, os senhores Ministros
Nelson Jobim e Mauricio Corrêa, em virtude da necessidade de se
ausentarem, justificadamente. Falou pelo requerido o Dr. Gilmar
Ferreira Mendes, Advogado Geral da União, presidiu o julgamento
o senhor Ministro Marco Aurélio, Plenário 05.09.2001 (ADIn 2.332-2,
Rel. Ministro Moreira Alves, DJU, Seção I, 13.09.01, p. 2).

Trago, sobre o tema, julgado do egrégio Superior Tribunal de
Justiça:

“Processo
REsp 685977 / SP;
RECURSO ESPECIAL
2004/0126171-5
Relator(a): Ministro CASTRO MEIRA (1125)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 03/03/2005
Data da Publicação/Fonte: DJ 23.05.2005, p. 234
Ementa
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. QUAN-

TUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIO-
NAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 119/STJ. JUROS
COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. SÚ-
MULAS 69/STJ E 618/STF. HONORÁRIOS.
1. Esta Corte não examina alegada afronta a dispo-
sitivo constitucional, em razão da competência da
Suprema Corte, por força do artigo 102, III, da Carta
Magna.
2. ‘A ação de desapropriação prescreve em vinte
anos’ (Súmula 119/STJ).
3. A Súmula 69/STJ assevera que os juros compen-
satórios são devidos desde a efetiva ocupação do
imóvel desapropriado. Todavia, caso não se consi-
ga provar esta data, os sobreditos juros incidem, ao
menos, desde o ajuizamento da ação de desapro-
priação indireta.
4. Os juros compensatórios em ação de desapro-
priação, seja direta ou indireta, devem ser fixados
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em 12% (doze por cento) ao ano, ante a Súmula
618/STF.
5. O Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a
expressão ‘de até seis por cento’ constante do arti-
go 1º da Medida Provisória nº 1.577/97, que introdu-
ziu o artigo 15-A no Decreto-Lei nº 3.365/41.
6. ‘Em desapropriação, são cumuláveis juros com-
pensatórios e moratórios’ (Súmula 12/STJ).
7. Nas desapropriações, a verba honorária deve
obedecer às normas do artigo 27, § 1º, do Decreto-
Lei 3.365/41, com redação dada pela Medida Provi-
sória 1.577/97 e suas reedições.
8. Recurso especial provido em parte.”

Assim, incidem juros compensatórios no percentual de 12%
ao ano, os quais, nos termos da Súmula 69/STJ, são devidos des-
de a efetiva ocupação do imóvel, que se deu em janeiro de 1983,
cuja data o DNOCS não conseguiu contraditar de forma satisfató-
ria, haja vista as diversas reportagens de jornais e revistas de cir-
culação nacional, que foram anexadas aos autos com vistas a com-
provar a ordem cronológica dos acontecimentos. Incensurável, pois,
a r. sentença monocrática.

Correta a imposição de juros moratórios na ordem de 6% ao
ano cujo prazo começa a correr a partir do trânsito em julgado da
sentença nos processos de desapropriação, nos termos das Sú-
mulas 12 e 70 do STJ e 70 do ex-TRF. Cito precedente:

“Processo
REsp 728355 / MT; RECURSO ESPECIAL
2005/0030240-0
Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
(1123)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 11/04/2006
Data da Publicação/Fonte: DJ 12.06.2006, p. 467
Ementa
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESA-
PROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. JU-
ROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 458, II, E 535 DO CPC. NÃO OCOR-
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RÊNCIA. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO
EM SEPARADO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N° 7/STJ. HO-
NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO-APLICAÇÃO DA
MP N° 1.997-37/2000.
1. Cabem juros compensatórios em virtude de imis-
são na posse, mesmo nos casos em que o expro-
priado não se encontrava na posse direta do imóvel
à época da desapropriação.
2. No que tange à incidência dos juros moratórios e
compensatórios, as modificações introduzidas no
Decreto-Lei n° 3.365/41 pela Medida Provisória n°
1.577/97, e suas reedições, são aplicáveis apenas
às situações ocorridas após sua vigência.
3. ‘Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos
juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao
ano’ (Súmula n° 618/STF).
4. Os juros moratórios são devidos a partir do trân-
sito em julgado da decisão, nos termos do enun-
ciado da Súmula n° 70/STJ, e não a partir do dia
1° de janeiro do ano seguinte ao do trânsito em
julgado.
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Omissis.
8. Omissis.
9. Omissis.

10. Recurso especial interposto por Takeo Matsu-
bara e outros provido.
11. Recurso especial interposto pelo Incra parcial-
mente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Ministros
da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
por unanimidade, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator, dar provimento ao recurso do particular e
conhecer parcialmente do recurso do Incra e, nes-
sa parte, negar-lhe provimento. Os Srs. Ministros
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Castro Meira e Eliana Calmon votaram com o Sr.
Ministro Relator. O Dr. Celso Roberto da Cunha Lima
sustentou oralmente pelo recorrente Takeo Matsu-
bara.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.”

Por essas razões, dou parcial provimento à apelação e à re-
messa oficial, para determinar que a indenização seja reduzida a
60% do valor do imóvel.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 375.727-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelado: JOÃO URBANO DE OLIVEIRA
Repte.: PROCURADORIA DO INSS
Adv./Proc.: DR. FRANCISCO DUTRA DE MACEDO FILHO

(APDO.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁ-
RIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORIS-
TA DE ÔNIBUS. FRENTISTA. PRESUNÇÃO LE-
GAL. ANEXOS DOS DECRETOS Nº 53.831/64 E
Nº 83.080/79. CONTAGEM QUALIFICADA DEVI-
DA. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DA
SELIC.
- O cálculo do tempo de serviço prestado em
condições especiais é regido pela norma vigen-
te à época da prestação do serviço, salvo se a
fórmula de cálculo de norma superveniente for
mais benéfica ao titular do direito, hipótese em
que se origina, com a incidência desta, a aquisi-
ção retroativa do direito à aplicação do preceito
mais favorável ao tempo de serviço ainda não
utilizado pelo respectivo titular para aposenta-
doria.
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 - O segurado que trabalhou alternativamente em
atividade comum e especial tem direito a ter con-
vertido o seu tempo de serviço especial  incom-
pleto,  para  efeitos  de concessão de aposenta-
doria por tempo de serviço (Lei nº 8.213/91, art.
57, § 5º; e Decreto nº 2.172/97, art. 58, inciso XXII,
e art. 64).
- Afastada a aplicação da SELIC como juros de
mora.

ACÓRDÃO

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

Recife, 6 de julho de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA:

João Urbano de Oliveira ajuizou  ação ordinária contra o INSS
objetivando o reconhecimento de tempo de serviço especial, exer-
cido nas funções de frentista e motorista, para fins de aposentado-
ria.

A sentença julgou procedente o pedido para determinar a con-
tagem qualificada e a aposentadoria por tempo de contribuição
desde o ajuizamento da ação.

O INSS apela asseverando ser indevida a contagem qualifica-
da para o tempo de serviço na  função de frentista, portanto indevi-
da a aposentadoria para o apelado.

Sem resposta.

É o relatório.

Dispensada a revisão.
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VOTO

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

A legislação previdenciária valoriza situações laborais espe-
ciais a demandarem um menor lapso temporal para a aquisição
do direito de aposentação, o que  representa  claramente um avanço
na política social do Estado, ao conferir tratamento mais isonômi-
co aos trabalhadores em virtude dos diferentes graus de compro-
metimento da saúde ou de risco à integridade física impostos por
suas atividades profissionais.

Ao lado da diminuição pura e simples do período aquisitivo do
direito à aposentadoria, o legislador previdenciário vinha, até o ad-
vento do Decreto 3.048/99, permitindo, de forma ampla, a soma
do tempo de serviço prestado em condições especiais ao tempo
de serviço comum com a aplicação sobre o primeiro de fator de
conversão, em metodologia de cálculo que passou a ser conheci-
da como conversão de tempo de serviço especial em comum.

A análise da sucessão de diplomas legislativos previdenciá-
rios demonstra, ademais, que o elenco das atividades ou das cir-
cunstâncias ambientais consideradas como ensejadoras da qua-
lificação do tempo de serviço como exercido em condições espe-
ciais tem sofrido mutações ao longo dos anos, com a inclusão ou
exclusão das hipóteses originadoras do direito à aposentadoria após
um menor período de labor.

As modificações de critérios levantam, no que interessa ao
deslinde do presente processo, o questionamento a respeito de
qual a legislação aplicável à fixação da fórmula de cálculo do tem-
po de serviço prestado em condições especiais para sua conver-
são em tempo comum.

O primeiro ponto a ser analisado é a natureza jurídica do fator
de conversão deferido pelo Direito Previdenciário Positivo ao tem-
po de serviço prestado em condições especiais no que respeita à
relação jurídica existente entre a Previdência Social e o segurado.

Visualizando o efeito de sua aplicação sobre o tempo de servi-
ço efetivamente trabalhado em condições especiais, vê-se que,
matematicamente, ele acrescenta a este um lapso temporal pro-
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porcional à diferença entre o período de aquisição do direito à apo-
sentadoria comum e o necessário à aposentadoria especial.

Ora, se numericamente o fator de conversão gera um acrés-
cimo no tempo de serviço efetivamente prestado em condições
especiais, tem ele, sob o prisma jurídico,  a  natureza  de  adicional
àquele, cujo objetivo é a manutenção de seu caráter especial, mes-
mo quando de sua utilização previdenciária com soma a tempo de
serviço comum.

Creio que, tendo natureza jurídica de adicional ao tempo de
serviço efetivamente prestado em condições especiais, a aplica-
ção do fator de conversão é direito que se incorpora ao patrimônio
jurídico do segurado no momento em que ele exerce a atividade
legalmente considerada como comprometedora de sua saúde ou
geradora de risco à sua integridade física, dele não podendo ser
subtraído sob pena de violação à garantia constitucional de intan-
gibilidade do direito adquirido.

Por outro lado, o contexto teleológico no qual se insere o bene-
plácito legal do fator de conversão (efetivação do princípio da iso-
nomia no que pertine ao lapso temporal aquisitivo do direito à apo-
sentação) traz também importante reflexo na fixação do critério de
cálculo aplicável à conversão do tempo de serviço especial em
comum, ao impor, como imperativo de seu escopo finalístico, a
incidência retroativa do critério legal mais favorável ao segurado
no que concerne ao tempo de serviço ainda não utilizado por seu
titular para aposentadoria.

Nesse aspecto, a inclusão de determinada atividade no rol das
consideradas como exercidas em condições especiais ou o au-
mento do fator de conversão aplicável repercute de imediato sobre
o patrimônio jurídico do segurado, originando a aquisição imediata
e retroativa do direito à incidência do novo critério mais benéfico
sobre todo o tempo de serviço nele enquadrável e ainda não utili-
zado para aposentação.

No caso dos autos, pede-se a contagem qualificada ao tempo
de serviço exercido sob a égide da CLT e vinculação ao RGPS,
nos períodos de 01.04.75 a 05.04.76, 01.09.76 a 02.01.79, e de
01.02.80 a 07.12.81, na função de bombeiro (frentista), e de 15.02.79
a 19.10.79, 01.04.82 a 20.11.83, 20.05.84 a 05.09.85 e de 16.09.85
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a 08.06.99, na função de motorista.

A atividade de motorista foi considerada especial pelo anexo
do Decreto nº 53.831/64 – item 2.4.4 –, sujeita a aposentadoria
após 25 (vinte e cinco) anos de trabalho.

Mencionado decreto foi revogado pelo Dec. 62.755/68 e, com
a edição do Decreto nº 83.080/79, a atividade de motorista conti-
nuou a ser considerada especial – item 2.4.2.

Quanto à atividade de bombeiro (frentista), conforme  sub-40
e laudo pericial juntado, a especialidade da função decorria da ex-
posição permanente a substâncias inflamáveis – fls. 34-45.

Não há previsão legal amparando a atividade de frentista/bom-
beiro como especial para fins de contagem qualificada, contudo, o
Decreto nº 53.831/64 – item 1.2.11 – sujeita à aposentadoria após
25 (vinte e cinco) anos de trabalho a atividade desenvolvida com
exposição a tóxicos orgânicos, relacionando entre eles a exposi-
ção a gasolina e a álcool.

Registrem-se os julgados:

“PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEM-
PO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES
INSALUBRES. FRENTISTA.
- Até a edição da Medida Provisória 1.523/96, as ati-
vidades expostas a substâncias nocivas elencadas
no item 1.2.11 do Quadro A do Decreto 53.831/64,
como a gasolina e o álcool, eram insalubres, por
presunção legal. Reconhecimento de tempo de ser-
viço especial prestado por frentista.
- Apelação e remessa oficial improvidas.”
(Origem: Tribunal Regional Federal - 5ª Região. Clas-
se: AC - Apelação Cível nº 187.249/AL. Órgão Julga-
dor: Primeira Turma. Relator: Desembargador Fe-
deral Castro Meira. Data de Julgamento: 10/10/2002)

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CON-
TAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PARA
FINS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE
PRESUNÇÃO LEGAL.
1. Legítimo o reconhecimento, como especial, do
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tempo de serviço prestado pelo trabalhador, cuja ati-
vidade, antes da Lei nº 9.032/95, encontrava-se ca-
talogada nos anexos dos Decretos 53.831/64 e
83.080/79, sem necessidade de se comprovar a efe-
tiva exposição a agentes nocivos à saúde, situação
vivenciada por aqueles que executavam as ativida-
des ali elencadas.
2. Hipótese em que a atividade (frentista) desenvol-
vida pelo demandante encontrava-se exposta aos
fatores insalubres expressamente catalogados no
anexo do Decreto 53.831/64.
3. Apelação do INSS interposta em descompasso
com o figurino legal.
4. Apelo não conhecido e remessa oficial improvi-
da”. (Origem: Tribunal Regional Federal - 5ª Região.
Classe: AC - Apelação Cível nº 234792/AL . Número
do Processo: 2000.05.00.053381-8. Órgão Julgador:
Quarta Turma. Relator: Desembargador Federal
Edilson Nobre (Substituto). Data de Julgamento: 28/
05/2002)

Ainda ressalto que, em 31 de julho de 1992, o Decreto nº 611/
92 dispôs em seu art. 292:

“Art. 292. Para efeito de concessão das aposen-
tadorias especiais serão considerados os Ane-
xos I e II do Regulamento dos Benefícios da Previ-
dência Social, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de
24 de janeiro de 1979, e o Anexo do Decreto n°
53.831, de 25 de março de 1964, até que seja pro-
mulgada a lei que disporá sobre as atividades preju-
diciais à saúde e à integridade física.”

Assim, o Decreto nº 611, em seu art. 292, ao regulamentar a
Lei nº 8.213/91, repristinou a eficácia jurídica do Anexo do Decreto
nº 53.831/64 e dos Anexos I e II do Decreto nº 83.080/79, revigoran-
do, durante a sua vigência, a previsão legal de natureza especial
das atividades do apelado para fins de aposentadoria especial ou
de soma do tempo de serviço prestado em condições especiais,
com a utilização do fator de conversão respectivo, ao tempo de
serviço exercido em atividade comum.
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A legislação previdenciária, anteriormente à vigência da Lei nº
9.032, de 28 de abril de 1995, adotava, entre outros, o critério da
presunção legal por grupo profissional para o enquadramento da
atividade prestada como especial no que concerne à contagem do
respectivo tempo de serviço para fins de aposentadoria especial,
sendo desnecessária a prova do efetivo contato com agentes pre-
judiciais à saúde.

Apenas com o advento da Lei nº 9.032/95, estabeleceu-se a
necessidade de comprovação da efetiva exposição a agentes pre-
judiciais à saúde como requisito à caracterização da atividade es-
pecial para fins de aposentadoria.

Entendo, contudo, que, ao tempo de serviço prestado ante-
riormente à Lei nº 9.032/95, devem ser aplicados os critérios le-
gais então em vigor, incidindo a regra da presunção legal mediante
prova exclusiva do exercício de atividade enquadrada nos supraci-
tados decretos.

Quanto à contagem do período posterior à edição da Lei nº
9.032/95 como de atividade especial decorrente de previsão legal
para os motoristas, o parágrafo único do art. 70 do Decreto nº 3.048/
99, na redação original, assim estabelecia:

“Art. 70 - Parágrafo único. O tempo de trabalho
exercido até 5 de março de 1997, com efetiva
exposição do segurado aos agentes nocivos quí-
micos, físicos, biológicos ou associação de agen-
tes constantes do Quadro Anexo ao Decreto n°
53.831, de 25 de março de 1964, e do Anexo I do
Decreto  n° 83.080, de 24 de janeiro de 1979, e até
28 de maio de 1998, constantes do Anexo IV do Re-
gulamento dos Benefícios da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 2.172, de 5 de março de
1997, será somado, após a respectiva conversão,
ao tempo de trabalho exercido em atividade comum,
desde que o segurado tenha completado, até as re-
feridas datas, pelo menos vinte por cento do tempo
necessário para a obtenção da respectiva aposen-
tadoria, observada a seguinte tabela:
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AOPMET
RETREVNOC

SERODACILPITLUM
OMINÍMOPMET

ODIGIXE

REHLUM
)03ARAP(

MEMOH
)53ARAP(

SONA51ED 00,2 33,2 SONA3

SONA02ED 05,1 57,1 SONA4

SONA52ED 02,1 04,1 SONA5

(Grifei).

Portanto, a contagem qualificada, na função de motorista, é
devida até 5 de março de 1997, nos termos da legislação supra.

Após março de 1997, entendo ser indevida a contagem incen-
tivada. A modificação no art. 70 do Decreto 3.048/99, por obra do
Decreto nº 4.827, de 3 de setembro de 2003, não favorece ao ape-
lado porque a atividade de motorista não é contemplada pela legis-
lação como sendo de natureza especial.

Dessa forma, o apelado fez prova de haver exercido atividade
em condições especiais nos períodos de 01.04.75 a 05.04.76,
01.09.76 a 02.01.79, 01.02.80 a 07.12.81, 15.02.79 a 19.10.79,
01.04.82 a 20.11.83, 20.05.84 a 05.09.85 e de 16.09.85 a 05.03.97,
ou seja, por mais de 20 anos, quando a legislação fixou o mínimo
de 25 anos de permanência em atividade especial, razão por que
não lhe pode ser deferida a aposentadoria especial, fazendo jus,
no entanto, à conversão do referido tempo especial para comum e
posterior cômputo para fins de aposentadoria por tempo de servi-
ço, em conformidade com o art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/91 e com
a tabela do art. 64 do Decreto nº 611/91.

A Lei nº 8.213/91, em sua redação original, estabelecia:

“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma
vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segu-
rado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vin-
te) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade
profissional, sujeito a condições especiais que pre-
judiquem a saúde ou a integridade física.
(...)
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§ 3º O tempo de serviço exercido alternadamente
em atividade comum e em atividade profissional sob
condições especiais que sejam ou venham a ser
consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade
física será somado, após a respectiva conversão,
segundo critérios de equivalência estabelecidos pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, para
efeito de qualquer benefício.”

As alterações introduzidas pela Lei nº 9.032/95 excluíram a
previsão legal de conversão de tempo comum para especial, para
aposentadoria especial.

O apelado pede a conversão de tempo de serviço especial
para cômputo no cálculo de concessão de sua aposentadoria por
tempo de serviço, portanto, as alterações introduzidas pela nova
lei em nada modificam sua pretensão, que está amparada no § 5º
do art. 57 da Lei nº 8.213/91, acrescentado a este pela Lei nº 9.032/
95, verbis:

“Art. 57. § 5º. O tempo de trabalho exercido sob con-
dições especiais que sejam ou venham a ser consi-
deradas prejudiciais à saúde ou à integridade física
será somado, após a respectiva conversão, ao tem-
po de trabalho exercido em atividade comum, se-
gundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Pre-
vidência e Assistência Social, para efeito de conces-
são de qualquer benefício.”

Por sua vez, o Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, que
expressamente revogou o Decreto nº 611/92, estabeleceu:

“Art. 58. São contados como tempo de serviço, en-
tre outros:
(...)
XXII - o tempo de trabalho em que o segurado este-
ve exposto a agentes nocivos químicos, físicos, bio-
lógicos ou associação de agentes prejudiciais à saú-
de ou à integridade física, observado o disposto no
art. 64.”

“Art. 64. O tempo de trabalho exercido sob condi-
ções especiais que foram, sejam ou venham a ser
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consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade
física será somado, após a respectiva conversão,
ao tempo de trabalho exercido em atividade comum,
aplicando-se a seguinte tabela de conversão, para
efeito de concessão de qualquer benefício:

AOPMET
RETREVNOC

SERODACILPITLUM

51ARAP 02ARAP 52ARAP
REHLUM
03ARAP

MEMOH

53ARAP

sona51eD - 33,1 76,1 00,2 33,2

sona02eD 57,0 - 52,1 05,1 57,1

sona52eD 06,0 08,0 - 02,1 04,1

Utilizando-se, pois, a tabela anterior, com o índice de conver-
são 1,40 (35 anos de tempo de serviço para o homem), o tempo
de serviço especial de 20 anos e 8 meses converte-se em 28 anos,
11 meses e 5 dias, os quais, somados ao tempo de serviço em
atividade comum – 6 anos e 1 mês (13.03.1974 a 14.01.1975 e de
16.03.1997 a 31.10.2002), perfaz um total de 35 anos e 5 dias de
tempo de serviço, na data do requerimento administrativo, confor-
me cálculos abaixo transcritos:

sesem80esona02=siaicepseseõçidnocme.vitA

mumoc/pasogirepedadivitaadoãsrevnoC
said0027=said063xsona02-
said042=said03xsesem80-
said0447

=)oãsrevnocedecidní(04,1xsaid0447
33339,82=said063:61401=

6991,11=21x3339,0
899,5=03x6991,0

oçivresedopmetedsaid5esesem11,sona82:éotsI
=sêm10esona60+oditrevnoclaicepse said50esona53

.oçivresedopmeted
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Desta feita, faz jus o apelado à aposentadoria integral por tem-
po de contribuição.

Deve ser afastada a Taxa Selic por possuir natureza remune-
ratória, pois nela são computados os juros e a expectativa de infla-
ção.

Por tais razões, dou provimento, em parte, à remessa oficial e
à apelação para excluir a Taxa Selic como juros de mora.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 381.240-RN

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CAN-
TARELLI

Apelante: UNIÃO
Apelados: MICHERLANO DE OLIVEIRA FERNANDES E OU-

TROS
Advs./Procs.: DRS. FELIX GOMES NETO E OUTROS (APDOS.)

EMENTA: CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MO-
RAIS E MATERIAIS. MORTE EM DECORRÊNCIA
DE QUEDA EM BUEIRO SEM TAMPA DE PRO-
TEÇÃO. FALTA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA.
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA EM FACE
DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. RESPONSABI-
LIDADE CIVIL DO DNER.
- A Constituição Federal, em seu art. 5º, V, garan-
te a indenização da lesão moral, independente-
mente de estar ou não associada a prejuízo
patrimonial.
- O dano moral se configura sempre que alguém
causa lesão de interesse não patrimonial a ou-
trem.
- Responde civilmente o órgão público compe-
tente pela conservação das estradas de rodagem
por não tomar providências quanto à proteção
de bueiro de captação de águas pluviais e sinali-
zação indicativa de perigo, capaz de provocar
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acidentes com danos em transeuntes.
- A culpa concorrente da vítima não impede a res-
ponsabilidade civil do DNER, deve ser reduzido
o valor da indenização pleiteada.
- É atribuído ao juiz fixar o valor dos danos mo-
rais, não devendo causar o enriquecimento
indevido da parte.
- Deve ser mantido o valor fixado na sentença, a
título de indenização por danos morais, em R$
70.000,00 (setenta mil reais), em razão da morte
do genitor dos autores em decorrência de que-
da em bueiro sem proteção existente em rodo-
via, bem como a fixação da indenização a título
de danos materiais, no valor equivalente a 0,64
salário-mínimo mensal, a ser rateada entre os
autores, devida desde o óbito até o implemento
dos 21 anos de idade, prorrogável até os 24 anos,
na hipótese de ingresso em curso superior, em
razão da culpa concorrente da vítima.
- Apelação e remessa oficial improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível,
em que são partes as acima mencionadas, acordam os Desem-
bargadores Federais da Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, à unanimidade, em negar provimento à apelação
e à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora e das notas
taquigráficas que estão nos autos e que fazem parte deste julgado.

Recife, 23 de maio de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CANTARELLI -
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI:

Micherlano de Oliveira Fernandes e outros propuseram ação
ordinária contra o DNER – Departamento Nacional de Estradas de
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Rodagem, objetivando o pagamento de danos materiais e morais
em decorrência do falecimento do seu pai Francisco Fernandes
de Brito.

Afirmaram os autores que o falecimento em questão decorreu
do fato de ter o genitor dos mesmos caído, por volta das 20:00 h do
dia 19.03.99, em um bueiro sem tampa, de responsabilidade da
requerida, localizado na BR 304, no trevo do Alto de São Manoel,
no Município de Mossoró/RN.

Requereram o pagamento de pensão mensal no valor de 2,5
salários mínimos, desde a data do óbito até o implemento de 24
anos de idade pelos requerentes, e indenização por danos morais
no valor equivalente a 3.200 salários mínimos.

Devidamente citado, o DNER, ao contestar, pugnou pela im-
procedência do pedido autoral em face da ocorrência de culpa ex-
clusiva da vítima ou, subsidiariamente, que seja considerada a culpa
concorrente da pessoa jurídica responsável pela prestação defi-
ciente do serviço de iluminação pública no local.

O MPF ofertou parecer às fls. 118/129.

Ao final, o Julgador monocrático posicionou-se pela procedên-
cia parcial do pedido, quando condenou o réu a pagar aos autores
a indenização por danos materiais consistente em pensão por morte
no valor total equivalente a 0,64 salários-mínimos mensais desde
a data do óbito até o implemento de 21 anos de idade de cada
beneficiário, extensível até os 24 anos aos que cursarem curso
superior, bem como a indenização por danos morais no valor de
R$ 70.000,00, tudo corrigido monetariamente e acrescido de juros
de 1% ao mês, desde a citação.

Por inconformada, apelou a parte ré.

Subiram os autos, sendo-me conclusos por força de distribui-
ção. Peço a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI (Relatora):

Para se averiguar a responsabilidade civil da parte ré, faz-se
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necessária a ocorrência de três elementos: o dano da vítima, a
culpa do agente e o nexo causal entre a lesão e a conduta ilícita
deste. Passemos, então, a analisar a situação.

Micherlano de Oliveira Fernandes e outros propuseram ação
ordinária contra o DNER – Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, objetivando o pagamento de danos materiais e morais
em decorrência do falecimento do seu pai Francisco Fernandes
de Brito.

Afirmaram os autores que o falecimento em questão decorreu
do fato de ter o genitor dos autores caído, por volta das 20:00 h do
dia 19.03.99, em um bueiro sem tampa, de responsabilidade da
requerida, localizado na BR 304, no trevo do Alto de São Manoel,
no Município de Mossoró/RN.

Não existe divergência quanto aos fatos narrados na inicial. A
questão se resume em saber se o evento foi capaz de trazer da-
nos passíveis de gerar direito a alguma indenização pecuniária.

Consoante se depreende dos autos, tem-se por induvidoso
que o poço de captação de águas pluviais (fotos 11 e 12, de fls. 29/
30), de responsabilidade da parte ré, no qual o de cujus caiu, en-
contrava-se destituído de qualquer proteção – grade de ferro ou
qualquer peça capaz de tampar o bueiro de 2 m de comprimento e
3 m de profundidade aberto em um local público.

De se ressaltar, ainda, que inexistia, no local, qualquer sinali-
zação indicando a existência do bueiro, de acordo com as fotos
acostadas, o que contribui para a responsabilidade da autarquia.

Competia ao DNER, ao tempo dos fatos, a administração, a
manutenção, a sinalização e a realização de demais atos ineren-
tes ao Poder de Polícia de trânsito e de tráfego nas rodovias fede-
rais. Omissão que dá ensejo à responsabilidade civil pelos danos
causados a terceiros.

Neste sentido já vem se posicionando a jurisprudência desta
Corte, que ora cito:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODA-
GEM – DNER. ACIDENTE DE  VEÍCULO. AUSÊN-
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CIA DE SINALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENI-
ZAR. ART. 37, PARÁGRAFO 6º, DA CARTA MAGNA.
DANOS  MATERIAIS.
1. Prova de que a causa do acidente automobilístico
do qual resultaram danos em veículo do autor fora a
ausência de sinalização na rodovia, em relação aos
obstáculos e aos buracos que existiam. Dever da
autarquia de indenizar os danos. Aplicação da teoria
da responsabilidade objetiva, acolhida no art. 37, pa-
rágrafo 6º, da Constituição Federal.
2. Ao DNER  competia, ao tempo dos fatos, a admi-
nistração, a guarda, a  sinalização, o policiamento e
a realização dos demais atos inerentes ao exercício
do Poder de Polícia de trânsito e de tráfego nas ro-
dovias federais. Omissão que, caracterizada, ren-
de ensejo à responsabilização civil pelos danos cau-
sados a terceiros.
3. A responsabilidade civil somente é elidida pelo
caso fortuito, força maior ou pela culpa exclusiva da
vítima, hipóteses essas que não se acham caracte-
rizadas no caso, consoante ressai da prova teste-
munhal e documental.
4. Desnecessidade de perícia no veículo ou no con-
dutor, bem como do ajuizamento de medida caute-
lar antecipatória de provas, na forma do artigo 846
do Código de Processo Civil.
5. Fixação adequada do valor da indenização, de
sorte a permitir a restauração  do  status  quo  ante

existente  antes do acidente.
6. Apelação e remessa oficial improvidas”. (AC
145.837/PB, Rel. Des. Fed. Geraldo Apoliano, julg.
09.12.99, DJ 10.03.2000)

No mérito, estamos diante de uma sentença de reparação de
danos morais e materiais.

Quanto aos danos morais, hoje, a jurisprudência e a maioria
dos doutrinadores já entenderam por sua reparação.

Deve-se analisar no dano moral o efeito da lesão, o caráter da
sua repercussão sobre o lesado. Há de se observar a vergonha, o
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constrangimento, a dor, a injúria física ou moral, a emoção, em
geral, uma sensação dolorosa experimentada pela pessoa.

Humberto Theodoro Júnior, em seu livro Dano Moral, 4ª edi-
ção, pgs. 9 e 98/99, comenta:

“O dano moral pressupõe uma lesão – a dor – que

se passa no plano psíquico do ofendido. Por isso,

não se torna exigível  na ação indenizatória a prova

de semelhante evento. Sua verificação se dá em

terreno onde à pesquisa probatória não é dado che-

gar.

(...)

A situação fática em que o ato danoso ocorreu inte-

gra a causa de pedir, cuja comprovação é ônus do

autor da demanda. Esse fato, uma vez comprova-

do, será objeto de análise judicial quanto à sua natu-

ral lesividade psicológica, segundo a experiência da

vida, ou seja, daquilo que comumente ocorre em

face do homem médio na vida social.”

“Quando o ofendido comparece, pessoalmente, em

juízo para reclamar reparação do dano moral que

ele mesmo suportou em sua honra e dignidade, de

forma direta e imediata, não há dúvida alguma so-

bre sua legitimidade ad causam. Quando, todavia,

não é o ofendido direto, mas terceiros que se jul-

gam reflexamente ofendidos em sua dignidade, pela

lesão imposta a outra pessoa, torna-se imperioso

limitar o campo de repercussão da responsabilida-

de civil, visto que se poderia criar uma cadeia infini-

ta ou indeterminada de possíveis pretendentes à

reparação da dor moral, o que não corresponde,

evidentemente, aos objetivos do remédio jurídico em

tela.

Exigem-se, por isso mesmo, prudência e cautela

da parte dos juízes no trato desse delicado proble-

ma. Uma coisa, porém, é certa: o Código Civil pre-

vê, expressamente, a existência de interesse mo-

ral, para justificar a ação, só quando toque ‘direta-

mente ao autor ou à sua família’.” (Art. 75)
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No caso presente, os autores pretendem indenização devido
à dor sofrida ante a perda de seu genitor, por morte ocorrida após
a sua queda em bueiro para captação de águas pluviais constante
de rodovia. Indubitável, no meu pensar, o sentimento doloroso cau-
sado aos mesmos em razão da perda que sofreram, pelo que pre-
sente o dano moral.

Analisando os autos, entendo que a questão consiste em se
saber se a vítima concorreu com culpa para a ocorrência do even-
to morte.

Vejamos, primeiro, o que ocasionaria a responsabilidade do
DNER no acidente.

Na realidade, a autarquia promovida negligenciou no tocante à
colocação de qualquer proteção capaz de vedar o bueiro antes
mencionado, bem como no que se refere à sinalização adequada
no local, para a advertência dos transeuntes.

Estabelece o art. 37, § 6º, da CF/88:

“Art.37. (...)
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos res-
ponderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o di-
reito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.”

Dispõe  também o art. 80, § 1º, da Lei nº 9503/97:

“Art.80. (...)
§ 1º. A sinalização será colocada em posição e con-
dições que tornem perfeitamente visível e legível
durante o dia e a noite, em distância compatível com
a segurança do trânsito, conforme normas e espe-
cificações do COTRAN.”

A ausência ou o mau funcionamento do serviço público provo-
ca indenizações a eventuais prejudicados.

O mestre Hely Lopes Meirelles comenta em seu livro Direito

Administrativo Brasileiro, 7ª edição, págs. 554/555:
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“A teoria da culpa administrativa representa o pri-

meiro estágio da transição entre a doutrina subjeti-

va da culpa civil e a tese objetiva do risco adminis-

trativo que a sucedeu, pois leva em conta a falta do
serviço para dela inferir a responsabilidade da Ad-

ministração. É o estabelecimento do binômio falta
do serviço/culpa da Administração. Já aqui não se

indaga da culpa subjetiva do agente administrativo,

mas perquire-se a falta objetiva do serviço em si

mesmo, como fato gerador da obrigação de indeni-

zar o dano causado a terceiro. Exige-se, também,

uma culpa, mas uma culpa especial da Administra-

ção, a que se convencionou chamar de culpa admi-
nistrativa.

Esta teoria ainda pede muito da vítima, que, além

da lesão sofrida injustamente, fica no dever de com-

provar a falta do serviço para obter a indenização.

A falta do serviço, no ensinamento de Duez, pode

apresentar-se sob três modalidades: inexistência do

serviço, mau funcionamento do serviço ou retarda-

mento do serviço. Ocorrendo qualquer destas hipó-

teses, presume-se a culpa administrativa e surge a

obrigação de indenizar.”

Portanto, vejo caracterizada a culpa do DNER pela falta de
sinalização.

Por outro lado, outras causas contribuíram para o resultado
danoso, além da já referida, que foi a omissão da Administração
(DNER), consubstanciada no fato de deixar o bueiro aberto, sem
qualquer sinalização indicativa do perigo.

Outro fator determinante ao evento ocorrido foi a insuficiência
de iluminação no local, da competência da COSERN, empresa
permissionária de fornecimento de energia elétrica no Estado que,
no entanto, não integra o processo.

Por último, a terceira concausa foi o estado de embriaguez
em que se encontrava a vítima. Tal não seria suficiente para o evento
morte, pelo que correta a sentença ao determinar fosse minorado
o montante pedido pelos autores a título de indenização, em razão
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de o seu genitor haver contribuído, de forma culposa, para o aci-
dente fatal.

Há de se frisar que a culpa concorrente da vítima não impede
o reconhecimento da responsabilidade do DNER.

Neste particular, a jurisprudência vem se posicionando da se-
guinte forma:

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DAS ES-
TRADAS DE FERRO. ACIDENTE VITIMANDO PAS-
SAGEIRO, MENOR QUE VIAJAVA ‘NA ESCADA EX-
TERNA DO TREM’ (PINGENTE). CULPA CONCOR-
RENTE, MAS NÃO EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CASO
DE RESPONSABILIDADE DA ESTRADA DE FER-
RO, A TEOR DO ART. 17, II, DO DECRETO N° 2.681/
12. PRECEDENTES DO STJ: RESP’S 9.753, 10.911
E 13.681. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO, RESTABELECENDO-SE A SENTEN-
ÇA”. (STJ, REsp 39.873/RJ, Rel. Min. Nilson Naves,
julg. 23.08.94, DJ 12.12.94)

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA.
RECONHECIDA A CULPA CONCORRENTE DO
MOTORISTA, NÃO CAUSA OFENSA AO ARTIGO
159 O JULGADO QUE CONDENA O RÉU AO PA-
GAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS, REDU-
ZIDOS À METADE”. (STJ, AGR 50.695/RJ, Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, julg. 13.03.95, DJ 08.05.95)

“EMENTA: CHEQUE FALSIFICADO. RECONHECI-
DA A CULPA CONCORRENTE, DO ESTABELECI-
MENTO BANCÁRIO E DO CORRENTISTA, IMPÕE-
SE ABRANDAR, MAS NÃO EXCLUIR A RESPON-
SABILIDADE DO BANCO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO”. (STJ, AGA 20.436/MG, Rel. Min.
Athos Carneiro, julg. 27.05.92, DJ 29.06.92)

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO FATAL. INDENI-
ZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE.
A empresa ferroviária responde civilmente pelo des-
cumprimento do dever de manutenção e conserva-
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ção, em local de intenso trânsito de pedestre, de
cercas ou muros em volta de suas linhas férreas.
Reconhecida a culpa concorrente da vítima, por não
ter se utilizado de estação próxima ao local para sua
travessia, o valor indenizatório deve ser reduzido
pela metade.
Recurso conhecido e parcialmente provido”. ( STJ,
REsp 107.230/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julg.
22.06.99, DJ 18.10.99)

O nosso direito positivo acolhe a indenização dos danos mo-
rais, porém, não existem nos textos da nossa lei as expressões
que se usa como danos extrapatrimoniais e outros similares.

Maria Helena Diniz opina que a reparação pecuniária do dano
moral é1 “um misto de pena e satisfação compensatória”. Que “(...)
dinheiro não terá na reparação do dano moral uma função de equi-

valência própria do ressarcimento do dano patrimonial, mas um

caráter, concomitante, satisfatório para a vítima e lesados, por um

lado, e punitivo para o lesante, por outro, sob uma perspectiva

funcional.”

Não se nega a sua função punitiva, devido à sanção imposta
ao ofensor, e compensatória, por ser uma satisfação com que se
procura amenizar a ofensa causada, proporcionando uma vanta-
gem ao ofendido, que tenta, com a soma de dinheiro paga a quem
sofreu o dano, atender às satisfações materiais ou ideais que se
pense convenientes.

É atribuído ao juiz fixar o valor dos danos morais, não devendo
causar o enriquecimento indevido da parte.

Poderia o juíz a quo ter fixado a indenização em valor superior
ou menor ao determinado, uma vez que ninguém pode dizer com
certeza o valor de uma vida, mas procurou traduzir um montante
pelo evento lesivo moralmente advindo.

1 Da Silva, Américo Luis Martins, O Dano Moral e a sua Representação Civil,
Revista dos Tribunais, 1999, p 64, apud Diniz, Maria Helena, A responsabilida-
de civil por dano moral, Revista Literária do Direito, São Paulo: Jurídica Brasi-
leira, jan-fev. 1996.
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Assim, mantenho o valor fixado na sentença, a título de indeni-
zação por danos morais, em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e,
no tocante aos danos materiais, no valor equivalente a 0,64 salá-
rio-mínimo mensal, a ser rateada entre os autores, devida desde o
óbito até o implemento dos 21 anos de idade, prorrogável até os 24
anos, na hipótese de ingresso em curso superior, em razão da
culpa concorrente da vítima.

Honorários consoante determinado na sentença. Cumpre res-
saltar que se encontra pacificada a jurisprudência desta Corte que,
tratando-se de matéria de cunho previdenciário, são os juros de
mora devidos à razão de 1% ao mês, desde a citação.

Diante do exposto, nego provimento à apelação e à remessa
oficial.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 3.810-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, FRANCISCO

SALES FERNANDES (RÉU PRESO), RICARDO
GLEDSON LIMA DA SILVA (RÉU PRESO), FRAN-
CISCO FERNANDES PIMENTA (RÉU PRESO) E
FRANCISCO JALES DA SILVA (RÉU PRESO)

Apelados: OS MESMOS
Def. Públicos:DRS. ISANIA MARIA MOREIRA REIS E OUTROS
Advs./Procs.: DRS. FLAVIANO DA GAMA FERNANDES, EDMAR

EDUARDO DE MOURA VIEIRA E OUTRO E ENOK
DE ALMEIDA JALES

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRI-
MES CONTRA A EMPRESA DE CORREIOS E
TELEGRÁFOS. EMPREGO DE ARMAMENTO
DE GROSSO CALIBRE. MATERIALIDADE E AU-
TORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDE-
NATÓRIA. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO
NARRADO NA DENÚNCIA. HIPÓTESE DE APLI-
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CAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EMENDATIO LIBELLI.
QUADRILHA E TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
ARTS. 288 E 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE, DO
CÓDIGO PENAL.
- Sólido conjunto probatório a revelar a mate-
rialidade do delito perpetrado contra a vítima, a
Empresa de Correios e Telégrafos – Agência si-
tuada em Belém do Brejo do Cruz, Paraíba, as-
saltada pelos réus, que, de posse de armas de
fogo, roubaram a quantia de R$ 8.621,04;  nessa
mesma oportunidade, momentos antes de
retornarem à agência dos Correios, efetuaram
disparos de armas de fogo de grosso calibre (es-
pingarda calibre 12, fuzil, revólveres e pistolas)
contra transeuntes locais e estabelecimentos
comerciais, e também contra residências e à pró-
pria sede da municipalidade; ato contínuo, fize-
ram refém um policial militar, resultando ferido
a bala um outro.
- Com base principalmente em depoimentos de
alguns dos partícipes do bando, a sentença
condenatória é suficiente em demonstrar as pro-
vas da participação dos réus na prática do crime
de quadrilha (art. 288 do CP) e a alta periculo-
sidade do grupo durante o curso da ação de que
resultou o crime patrimonial (art. 157, § 3º, pri-
meira parte, do CP).
- A nova definição jurídica dos fatos encontra-se
amparada na aplicação do princípio da emen-
datio libelli (art. 383 do CPP).
- Há prova suficiente que demonstra configura-
do o crime de latrocínio, em sua forma tentada,
consistente no fato de que a quadrilha assumira
o risco de matar qualquer pessoa, não havendo
se consumado o homicídio por circunstâncias
contrárias à vontade dos seus membros.
- Apelações dos réus não providas. Apelação do
MPF provida em parte.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados e discutidos os presentes autos, em que
são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma do Tribu-
nal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade, negar provi-
mento às apelações dos réus e dar parcial provimento à apelação
do Ministério Público Federal, 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, 24 de agosto de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

Cuidam os autos de apelações criminais interpostas pelo Mi-
nistério Público Federal, Francisco Sales Fernandes, Ricardo Gled-
son Lima da Silva, Francisco Fernandes Pimenta e Francisco Ja-
les da Silva contra a sentença de fls. 625/636, proferida pelo MM.
Juiz Federal Substituto da 6ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba,
Rudival Gama do Nascimento.

Noticia-se que no dia 12 de março de 2001, a Agência dos
Correios e Telégrafos, situada em Belém do Brejo do Cruz, Paraí-
ba, foi assaltada pelos réus, ora apelantes, e os outros demais
denunciados, que, de posse de armas de fogo, roubaram a quan-
tia de R$ 8.621,04 e, nessa mesma oportunidade, ato contínuo,
fizeram refém o soldado da Polícia Militar, Valmir Lopes Dunga,
bem como atirando e ferindo outro soldado da PM, Jacenildo Aires
de Souza.

Adoto, como relatório, a parte expositiva do parecer do Procu-
rador Regional da República, coligido às fls. 916/930, opinativo pelo
parcial provimento da apelação do MPF e não provimento aos ape-
los dos réus:

“Francisco Sales Fernandes, Ricardo Gledson Lima
da Silva, Francisco Fernandes Pimenta e Francis-
co Jales da Silva foram denunciados pela prática de
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ato, em tese tipificado nos artigos 157, §§ 2º e 3º, e
288, parágrafo único, ambos do Código Penal.
Julgados, foi proferida sentença pelo Juízo da 6ª Vara
Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que conde-
nou o réu Francisco Fernandes Pimenta como in-
curso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
e os réus Francisco Sales Fernandes, Ricardo Gle-
dson Lima da Silva e Francisco Jales da Silva pela
prática de roubo qualificado (art. 157, § 3º, primeira
parte, do Código Penal) e quadrilha (art. 288, pará-
grafo único, do Código Penal).
O réu Francisco Fernandes Pimenta foi condenado
à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime fechado. Os réus Francis-
co Sales Fernandes e Francisco Jales da Silva fo-
ram, cada um, condenados às penas definitivas de
13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime fechado, e multa de R$ 503,33 (quinhentos
e três reais e trinta e três centavos). O réu Ricardo
Gledson Lima da Silva foi condenado às penas defi-
nitivas de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de re-
clusão, em regime fechado, e multa de R$ 503,33
(quinhentos e três reais e trinta e três centavos).
(...)
No mérito, pugna o Ministério Público Federal pela
reforma da sentença a quo, no que tange à não con-
denação do réu Francisco Fernandes Pimenta como
co-autor do crime de roubo qualificado, sob o argu-
mento de que ‘é inconteste, pois devidamente com-
provado nos autos, que Francisco Fernandes Pi-
menta não realizou as elementares do delito de rou-
bo qualificado por lesões corporais, contudo é vee-
mente a prova indiciária de que este, por auxílio indi-
reto e, quiçá, instigação, tenha concorrido para a per-
petração do presente delito’ (fl. 711). Sustenta o Mi-
nistério Público Federal que, para dirimir a dúvida
acerca da participação do referido réu no que se
refere a ter o mesmo ‘fornecido hospedagem prévia
e alimentação aos demais apelados proficuamente
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condenados por tal delito’ (fl. 711), seria imprescin-
dível que fosse determinada a realização de ‘novo
interrogatório dos apelados confessos, a fim de que
especifiquem em que delitos perpetrados por estes
Francisco Fernandes Pimenta forneceu-lhes, cons-
ciente do intuito destes, sua fazenda e alimentação’
(fl. 712).
No que tange aos demais réus, pugna o Ministério
Público Federal que, nesta instância ad quem, ‘via
emendatio libelli, sejam os arts. 1º, II, e 8º da Lei nº
8.072/90 aplicados ao caso em comento’.
Também inconformados, os réus interpuseram re-
curso de apelação.
Em favor do réu Ricardo Gledson Lima da Silva, fo-
ram interpostos recursos de apelação, respectiva-
mente, pela Defensora Pública da União (fls. 647/
652), e por advogado constituído pelo condenado
(fls. 741/743).
De igual forma, em favor do réu Francisco Fernan-
des Pimenta foi interposto recurso de apelação pela
Defensora Pública da União (fls. 647/652) e por ad-
vogado constituído pelo condenado (fls. 809/821).
Apesar da alegação do Ministério Público Federal
de que os últimos recursos apresentados em favor
dos réus não deveriam ser recebidos ante a ocor-
rência de preclusão consumativa, entendeu o dou-
to Juiz que deveria privilegiar ‘a defesa técnica ofe-
recida pelo profissional que os acusados escolhe-
ram pessoalmente’, razão pela qual recebeu os re-
cursos ofertados pelos advogados constituídos pe-
los réus Ricardo Gledson Lima da Silva e Francisco
Fernandes Pimenta.
O réu Francisco Fernandes Pimenta (fls. 811/821),
em suas razões de apelação, aduz, preliminarmen-
te, ocorrência de litispendência entre a presente
ação e outra que tramitou perante a Justiça Esta-
dual, cuja sentença já transitou em julgado, tendo
sido ele condenado por crime de quadrilha, ‘por fato
ocorrido em 12/03/2001’, havendo ‘coincidência de
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datas, de fatos e de membros do bando’ (fl. 813).
Alega, no mérito, a ausência de prova para a conde-
nação dele, apelante, uma vez que ‘somente os três
primeiros (Francisco Sales Fernandes, Francisco
Jales da Silva e Ricardo Gledson Lima da Silva) ti-
veram participação direta no roubo contra os Cor-
reios’ (fl. 817). Por fim, aduz que não consta ‘qual-
quer indício da participação do réu na ação delituo-
sa capaz de justificar a tal condenação’ (fl. 820).
No que se refere à apelação do réu Ricardo Gled-
son Lima da Silva (fls. 741/743), este pugna pela
reforma da sentença a quo, afirmando inexistir pro-
vas da prática do crime por parte do mesmo, vez
que ‘não merece guarida um depoimento solitário e
solto, sem nada que ampare tais informações. Ten-
do, inclusive, o mesmo (depoente) desdito em Juí-
zo todas as afirmações prestadas na esfera policial’
(fl. 742).
Francisco Sales Fernandes pleiteia, em sua apela-
ção, a modificação da sentença, alegando, em suma,
que sua confissão, por si só, não poderia servir como
único fundamento para sua condenação, requeren-
do ao final a sua absolvição (fls. 647/652).
Francisco Jales da Silva, em sua peça apelatória
(fls. 701/705), pugna pela reforma parcial da sen-
tença, ‘para minorar a pena aplicada ao mesmo, in-
dividualizando a sua efetiva participação, como dis-
põe a lei vigente’.
O Ministério Público Federal apresentou contra-ra-
zões aos recursos interpostos pelos réus.
(...)
Os réus Francisco Sales Fernandes, Ricardo Gled-
son Lima da Silva e Francisco Fernandes Pimenta
apresentaram contra-razões ao apelo do Ministério
Público Federal (fls. 729/731) e o réu Francisco Ja-
les da Silva também o fez, às fls. 904/909.”

É o relatório. Os autos seguiram à douta revisão.
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VOTO

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

O inconformismo dos apelos interpostos pelos réus sustenta-
se na alegação de insuficiência, ou mesmo inexistência, de pro-
vas na participação dos crimes que lhes foram imputados, insur-
gindo-se, ainda, um deles, quanto à dosimetria da pena. Por outro
lado, o descontentamento do órgão ministerial volta-se, a princí-
pio, contra a não condenação do réu Francisco Fernandes pela
prática, também, do delito de roubo; noutro passo, com a aplica-
ção do instituto da emendatio libelli, pugna sejam os demais réus
condenados nas penas do artigo 157, § 3º, primeira parte, do Códi-
go Penal, e aplicado, no caso, o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei
nº 8.072/90, que dispõe sobre os crimes hediondos.

Pesa contra os réus a acusação de formação de quadrilha e
prática de roubo, com uso de armas de fogo, contra agência dos
Correios localizada em município da Paraíba, e em circunstâncias
de que resultou ferido um policial militar.

De início, passo a analisar a pretensão dos apelos da defesa.

Primeiramente, afasto a argüição de litispendência, alegada
por Francisco Fernandes Pimenta, uma vez que a mesma só ca-
racteriza-se na presença de partes, pedidos e causa de pedir idên-
ticos aos de outra ação proposta anteriormente. Não se verifica,
pois, tal instituto processual em relação ao possível processo que
tramita perante a Justiça Comum do Estado e o presente feito.

Compulsando os autos, a materialidade delitiva que pesa con-
tra os réus está inequívoca e cabalmente comprovada. O quadro
descrito é de bando fortemente armado a espalhar o terror na re-
gião, sobretudo na pequena cidade de Belém do Brejo do Cruz-
PB.

Os réus Francisco Sales e Francisco Jales, na fase policial,
confessaram (folhas 155 e 165) a formação da organização crimi-
nosa, com indivíduos de considerável histórico policial, com o ob-
jetivo de praticar delitos patrimoniais principalmente no interior dos
Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A alta periculosida-
de dos réus é mesmo patenteada no depoimento (folha 51 dos
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autos) que prestou o policial militar, Valmir Lopes Dunga, mantido
refém pelo bando durante o curso da ação criminosa; narrou com
lucidez a ação dos assaltantes, da forma como vieram a ferir um
soldado PM e ainda proferiram tiro de escopeta em direção à sede
da Prefeitura, momentos antes de retornarem à Agência dos Cor-
reios.

A sentença condenatória encontra-se suficientemente emba-
sada em sólida prova da participação dos réus na prática do crime
de quadrilha armada. Importa observar, nesse passo, que o deci-

sum hostilizado levou em consideração o depoimento colhido de
Francisco Sales Fernandes, um dos partícipes da quadrilha. Faço
referência:

“O acusado Francisco Sales ainda confessou a prá-
tica de outras ações (fls. 231/232), consubstancia-
das em assaltos contra outros postos dos Correios
e até a bancos, restando mais explícita a divisão de
tarefas, e provado que Francisco Fernandes, o ‘Chi-
quinho’, participava do bando e dava cobertura aos
intentos do grupo, pois uma fazenda sua servia de
base para as reuniões e de esconderijo.”

Neste singular, desmerecedora de crédito é a alegação da
defesa, sobretudo do réu Francisco Sales Fernandes, de que a
confissão não seria suficiente a ensejar a sua condenação, por-
que colhida extrajudicialmente. Confessaram e até mesmo deram
detalhes da prática delituosa, com descrição precisa do modo de
agir, a exemplo do que consta dos termos de interrogatórios do
referido co-réu perante as autoridades policiais militares estaduais
e federais, às folhas 156 e 232, respectivamente. No caso presen-
te, constata-se que os réus se louvaram apenas em negar os fa-
tos, dos delitos que lhes foram imputados. Tentaram se retratar,
tão-somente. No entanto, as confissões são corroboradas pelas
demais provas, encontram-se em harmonia, sobretudo, pelos tes-
temunhos colhidos na fase judicial.

Ora, é bastante acreditável que sabiam eles dos riscos de sua
conduta, ao se associarem para o assalto; estavam armados e
assumiram o risco de responder pelo resultado mais grave duran-
te a ação criminosa, de que mesmo poderia ter resultado a morte
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de terceira pessoa, no caso, o policial militar ferido a bala.

Da prática do delito de roubo qualificado, era a morte um re-
sultado previsível!

Ainda na análise dos recursos, outro aspecto sobreleva-se da
maior atenção, quanto à insatisfação do MPF quanto ao fato de
não ter reconhecido a sentença a participação do réu Francisco
Fernandes Pimenta na prática do crime patrimonial. A alegação
baseia-se em que seria este co-autor do delito, uma vez que for-
neceu hospedagem e alimentação aos demais réus, e assim obti-
nha pleno conhecimento das intenções destes e, ainda, recebia
parte do material ilícito como retribuição.

A questão suscitada é desprovida de respaldo jurídico.

Encontrando-se o feito em sua fase recursal, bem certo, apre-
senta-se de todo improcedente este pleito do órgão ministerial.

Como bem o consignou o ilustre Procurador Regional da Re-
pública, a pretensão volta-se a suprir falha no processo, em parti-
cular, de produção de prova. Não logrou o representante ministe-
rial comprovar a sua alegação perante o Juízo de origem, na ins-
trução criminal, momento oportuno para constituir a prova neces-
sária de seu interesse. Não o fez, operando-se a perda de tal fa-
culdade pela preclusão.

O manuseio dos autos revela não haver prova concreta de
que o réu Francisco Fernandes tenha participado, de forma direta,
do assalto à Agência dos Correios.

Destaque-se, há prova, sim, de que este era integrante da qua-
drilha de que faziam parte os demais réus! Neste ponto, incensu-
rável se apresenta a sentença.

Ainda em seu recurso, o Ministério Público requer a condena-
ção dos réus, por aplicação da emendatio libelli, pela prática do
crime de latrocínio, à exceção do réu Francisco Fernandes Pimenta.
No seu entender, restou caracterizado o latrocínio em sua forma
tentada, baseando-se no fato de que os réus assumiram o risco
de matar qualquer pessoa, policial ou não, ao utilizarem armas de
fogo, atirando aleatoriamente em direção à Prefeitura.

Há de ser acolhida a argüição.
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É sabido que o réu defende-se das imputações que lhe são
feitas na denúncia e não da capitulação pelo Ministério Público.
Com base em descrição precisa de fato concreto, poderá dar o
juiz à peça acusatória uma definição legal diversa daquela que
mencionada na denúncia ou na queixa, a teor do disposto no artigo
383 do Código de Processo Penal. A nova definição jurídica dos
fatos encontra-se amparada na aplicação do princípio da emenda-

tio libelli.

Possível a desclassificação da condenação dos réus de rou-
bo qualificado para latrocínio tentado.

Como são de referência os trechos que aludem ao porte in-
tenso de armas de fogo de grosso calibre (espingarda calibre 12,
fuzil, revólveres e pistolas) e disparos contra pessoas conhecidas
e estabelecimentos comerciais, residências e mesmo a edifício
público, a Prefeitura.

Colhem-se dos autos passagens de testemunhos esclarece-
dores do propósito:

“que, no dia e hora dos fatos narrados na denúncia,
o depoente se encontrava na Agência dos Correios
onde ocorreu o assalto; que, no momento do assal-
to, estava distribuindo os carnês no balcão da Agên-
cia dos Correios; que o depoente ouviu quando os
acusados chegaram dizendo ‘um assalto’; que, nes-
se momento, os aposentados que se encontravam
fora correram para o interior da Agência dos Correios
(...); que sabe informar que um soldado foi baleado;
que o depoente ouviu que o assalto foi cometido por
dez ou doze homens (...); que o depoente sabe in-
formar que um dos assaltantes chegou a correr atrás
da pessoa conhecida como ‘Nanã’, disparando na
direção dele;”
(Depoimento de Isaías Alves Dantas, fls. 487 e 448).

“que o carro utilizado no assalto era uma S10 cabi-
ne dupla, prateada; que pôde ver em cima dessa
caminhonete de oito a dez homens, todos trajando
roupa preta, similar ao fardamento utilizado pelo
Grupo de Operações Especiais do Estado da Pa-
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raíba; que, dos assaltantes, pôde ver que dois esta-
vam encapuzados; que alguns dos assaltantes por-
tavam armas de grosso calibre; que os assaltantes
portavam armas calibre 12, fuzil, revólveres e pisto-
las; que o depoente escutou o disparo de vários ti-
ros nas proximidades da Agência dos Correios; que,
quando os assaltantes estavam abandonando a ci-
dade, vinham atirando e chegaram a atirar no co-
mércio do depoente e na residência do depoente que
fica de frente ao comércio; que, nesse momento, o
depoente atirou na direção dos bandidos; que, quan-
do o depoente começou a atirar no bando, um deles
disse: ‘Antônio Lócio está atirando na gente’; que o
depoente efetuou seis disparos em direção dos acu-
sados e eles efetuaram em torno de cinqüenta tiros
na direção do depoente (...); que, na época do fato,
o depoente ocupava o cargo de Delegado de Polícia
Civil de São José do Brejo do Cruz-PB;”
(Depoimento de Antônio Dantas de Lócio, fl. 490).

“que, no dia e hora dos fatos narrados na denúncia,
o depoente se encontrava nas dependências da Pre-
feitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz; que  a
Prefeitura se encontra localizada na mesma rua dos
Correios, a uma distância de 50 a 60 metros; que o
depoente ouviu os primeiros tiros quando se encon-
trava no Gabinete do Secretário de Administração;
que, quando se iniciaram os tiros, um transeunte
adentrou nas dependências da Prefeitura dizendo
que havia um assalto na Agência dos Correios do
Brejo do Cruz; que o depoente resolveu sair para a
calçada, ocasião em que se deparou com um ban-
do com uma pistola na mão e encapuzado no meio
da rua de frente com a Prefeitura; que esse elemen-
to encarou o depoente e o depoente recuou andan-
do de costas; que Geraldo de Oliveira também
acompanhou-o até a calçada; que Geraldo disparou
na direção do elemento, tendo atingido o referido
elemento que veio a cair, mas não ficou ferido por-
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que ele estava usando colete a prova de bala; que
Geraldo é segurança da Prefeitura de Belém do Bre-
jo do Cruz; que esse elemento também atirou em
Geraldo, mas não o atingiu; que, depois que o ban-
do foi embora, o depoente ouviu que eles levaram
da Agência dos Correios de Belém do Brejo do Cruz
mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em dinheiro;
que o depoente sabe informar que o bando dominou
a cidade e fez o que quis em Belém do Brejo Cruz;
que o depoente sabe informar que o bando estava
armado de armas de grosso calibre e pistolas; que
chegaram a atirar com fuzil na marquise da Prefei-
tura, tendo transfixado de um lado para o outro; que
o depoente ficou observando a ação criminosa pela
veneziana da Prefeitura, após retornar da calçada,
ocasião em que um dos elementos percebeu e dis-
parou contra o depoente; que, se o depoente não
tivesse se abaixado, teria sido atingido pelo projétil;
que, na fachada da Prefeitura de Belém do Brejo do
Cruz, deram em torno de 50 tiros; que os marginais
também atiraram na Delegacia de Polícia Civil, no
Cartório de Registro Civil e em prédios comerciais
e residenciais; que o depoente sabe informar que
um policial militar ficou ferido a bala pela ação do
bando; que um outro policial militar foi levado como
refém, quando o bando abandonava a cidade (...);
que o bando também atirou na Agência dos Cor-
reios;”
(Depoimento de Francisco Olímpio Maia dos San-
tos, às fls. 493/495).

Há prova suficiente que demonstra configurado o crime de la-
trocínio, em sua forma tentada, porquanto era a intenção da qua-
drilha a prática do homicídio, que, por certo, não se consumara por
circunstâncias contrárias à vontade dos seus membros nesse
sentir; assim agindo, é que lograram os réus praticar o delito patri-
monial.

Como demonstrado nos autos, resultou ferido a bala um sol-
dado da Polícia Militar, que restou incapacitado para as suas ocu-
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pações habituais por mais de trinta dias. Houve também troca de
tiros.

O sólido conjunto probatório revela a materialidade dos delitos
praticados. A sentença atende aos seus requisitos formais, en-
contra-se suficientemente embasada em prova sólida da partici-
pação dos réus na prática do crime de quadrilha armada.

Descabe, pois, falar em ausência de individualização de con-
dutas.

Em particular, no que respeita à insatisfação recursal de Fran-
cisco Jales da Silva. Ao contrário do que alega a sua defesa, a sua
participação não foi de menor importância, razão por que não há
falar em aplicabilidade da regra ínsita no artigo 29, § 1º, do Código
Penal. Em seu depoimento, na presença da autoridade policial,
discorreu ele com bastante clareza acerca de sua participação na
quadrilha, tecendo comentários da formação desta e especifican-
do pormenores do agir em relação ao assalto à Agência dos Cor-
reios; na oportunidade, é de sua confissão declarada, encontrava-
se ele “encapuzado, porque era conhecido lá (na cidade), e tomou
posição na praça, em frente aos Correios (...)”

Assim, o descontentamento, com base em que a declaração
foi prestada na fase policial, não procede. A confissão extrajudicial
é corroborada pelas demais provas, em sintonia com os testemu-
nhos colhidos na fase judicial.

A reprimenda imposta foi justa e não comporta qualquer alte-
ração.

Ante o exposto, acolhendo o parecer do Procurador Regional
Federal da República, nego provimento às apelações dos réus e
dou parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal,
para promover a desclassificação do ilícito de roubo qualificado
para latrocínio e, por conseguinte, determinar a aplicação do dis-
posto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, quanto ao regime fecha-
do para cumprimento de pena imposta pela prática de crime he-
diondo.

É como voto.
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APELAÇÃO CRIMINAL N° 4.099-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO NU-
NES MAIA FILHO

Apelantes: TEREZINHA FORTUNATO PEREIRA DA SILVA, FLÁ-
VIA MENEZES, GIZELDA MARIA DAS NEVES VIEI-
RA SILVA E JOSÉ IVANILDO DA SILVA

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Advs./Procs.: DRS. EDUARDO MARQUES DA TRINDADE E OU-

TRO, BÓRIS MARQUES DA TRINDADE E OUTRO
E JOÃO BOSCO TENÓRIO GALVÃO E OUTRO
(APTES.)

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ELE-
MENTOS COLHIDOS EXTRAJUDICIALMENTE
CORROBORADOS POR DIVERSAS PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE PRO-
VA DA FALSIFICAÇÃO. INTRODUÇÃO DE IN-
FORMAÇÕES FALSAS NO SISTEMA DO INSS.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUN-
ÇÃO ENTRE OS DELITOS DE CORRUPÇÃO
PASSIVA E O DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓ-
GICA. ADMISSIBILIDADE DO ESTELIONATO
CONTRA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE
ERRO DE TIPO NO TOCANTE À ELEMENTAR
VANTAGEM INDEVIDA. PRÁTICA DO DELITO
DESCRITO NO ART. 333 DO CPB (CORRUPÇÃO
ATIVA) PELA SEGUNDA ACUSADA. CONTINUI-
DADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE
CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA.
- Não há como prosperar a argüição de que a
sentença condenatória baseou-se em material
imprestável, colhido extrajudicialmente, qual
seja, procedimento administrativo do INSS e pro-
va realizada em inquérito policial, já que esses
elementos foram corroborados por outros ele-
mentos probatórios produzidos em juízo.
- A falsidade ideológica imputada à primeira acu-
sada foi praticada mediante a utilização de do-
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cumento público falsificado, indispensável se faz
a prova de que a acusada foi a responsável pela
falsidade, o que restou comprovado nos autos,
onde também encontra-se devidamente prova-
da, pelos diversos depoimentos realizados, a
vantagem que teria sido ilicitamente obtida pela
funcionária do INSS.
- Observa-se da vasta documentação carreada
aos autos que a acusada incluiu informações fal-
sas no sistema do INSS, relativas a cada um dos
beneficiários envolvidos, produzindo, desta for-
ma, demonstrativos de tempo de serviço ou re-
sumos de documentos para cálculo de tempo de
serviço formalmente verdadeiros, porém ideo-
logicamente falsos.
- A falsidade ideológica não é meio necessário
ou normal fase de preparação ou de execução
do delito de corrupção passiva, não podendo ser
absorvida por este delito; o princípio da consun-
ção seria aqui aplicado se o falso fosse indispen-
savelmente um crime-meio para o crime-fim, no
caso, corrupção passiva.
- Não há nem que se cogitar em erro de tipo, tese
levantada pela segunda acusada, por não ter
consciência de sua conduta ao ter oferecido van-
tagem indevida à apelante Flávia Menezes. Res-
ta claro no depoimento realizado na auditoria do
INSS que a ré sabia das irregularidades, mais ain-
da, sabia que o dinheiro pago à primeira acusa-
da seria em retribuição à concessão do benefí-
cio fraudulento. Todas as provas foram corro-
boradas em juízo.
- Para configuração do crime capitulado no art.
333 do CPB (corrupção ativa) basta a conduta
comissiva do particular de entregar a vantagem,
atendendo à solicitação feita pelo funcionário
público (que responde pelo delito de corrupção
passiva), sendo irrelevante, portanto, que a ofer-
ta ou promessa seja feita por sugestão ou solici-



284

tação do funcionário.
- Crimes da mesma espécie são os que, apesar
de não tipificados no mesmo dispositivo legal,
ofendem o mesmo bem jurídico; in caso, além
de atingirem o mesmo bem jurídico, qual seja, a
administração pública, pode-se concluir que to-
das as infrações foram praticadas em iguais con-
dições de tempo, lugar e execução.
- No que concerne à terceira e ao quarto acusa-
do, restou devidamente comprovado que os
mesmos participaram das atividades criminosas
perpetradas pela primeira acusada, interme-
diando a concessão dos benefícios relacionados
nos procedimentos administrativos da Autarquia
Previdenciária, bem assim recebendo seus pró-
prios benefícios irregulares.
- Apelação da primeira acusada improvida, de-
vendo-se manter a pena fixada na sentença
condenatória.
- Apelação da segunda acusada parcialmente
provida, para reconhecer a continuidade delitiva
entre o delito de corrupção ativa e os 11 delitos
de corrupção passiva perpetrados pela ré, alte-
rando-se, portanto, a pena definitiva aplicada à
mesma.
- No tocante à ré Terezinha Fortunato Pereira da
Silva, tendo em vista que reconhecida a conti-
nuidade delitiva entre os delitos de corrupção
ativa (art. 333 do CPB) e corrupção passiva (art.
317 do CPB) perpetrados, mantenho a pena base
de 3 anos, referente a um só dos delitos, como
também mantenho o aumento de 1/3, referente
ao parág. 1° do art. 317, perfazendo o quantum
de 4 anos, aumentando-a, porém, em 1/2 refe-
rente à continuidade delitiva, perfazendo um to-
tal de pena definitiva de 6 anos, devendo ser cum-
prida inicialmente em regime semi-aberto (art.
33, parág. 2°, b). Da mesma forma, no referente
à pena de multa, mantenho a base de 90 dias-
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multa, aumentada de 1/3 (parág. 1° do art. 317),
somando 120 dias-multa, aplicando-se, ainda, a
fração de 1/2 decorrente da continuidade delitiva
entre todos os delitos perpetrados pela ré, res-
tando, assim, o quantum de 180 dias-multas, aos
quais mantenho o dia-multa de 1/20 do salário
mínimo mensal, nos termos fixados na sentença.
- Apelação da terceira acusada parcialmente pro-
vida, para alterar a pena-base fixada pela deci-
são monocrática.
- Tendo em vista o menor grau de reprovação da
conduta da ré Gizelda Maria das Neves Vieira Sil-
va, altero a pena-base do delito de corrupção pas-
siva (art. 317 do CPB) para 3 anos e do delito de
estelionato (art. 171 do CPB) para 1 ano e 6 me-
ses, as quais, aplicando-se o aumento de pena
de 1/3 (art. 317, parág. 1°, do CPB e art. 171, parág.
3°, do CPB), totalizam, respectivamente, 4 anos
e 2 anos de reclusão; considerando o aumento
de 1/3 referente à continuidade delitiva entre os
delitos de corrupção passiva, o quantum da pena,
para este crime, resulta em 5 anos e 4 meses de
reclusão; por fim, tendo em vista que os delitos
foram cometidos em concurso material, a soma
corresponde ao total de 7 anos e 4 meses, a qual
torno definitiva, a ser cumprida no regime semi-
aberto (art. 33 parág. 2°, b, do CPB). Da mesma
forma, no referente à pena de multa, para os de-
litos de corrupção passiva fixo em 90 dias-multa
e para o delito de estelionato em 45 dias-multa,
os quais, aumentados de 1/3 (art. 317, parág. 1°,
do CPB e art. 171, parág. 3°, do CPB), correspon-
dem a 120 e 60 dias-multa; aplicando-se aos cri-
mes de corrupção passiva o aumento de 1/3, re-
ferente à continuidade delitiva, resta a pena de
160 dias-multa, somando-se essa pena aos 60
dias-multa, fixados para o delito de estelionato,
tem-se o quantum de 220 dias-multa como pena
definitiva; mantenho o dia-multa em 1/20 do sa-
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lário mínimo mensal.
- Apelação do réu José Ivanildo da Silva impro-
vida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ACR 4.099-PE,
em que são partes as acima mencionadas, acordam os Desem-
bargadores Federais da Segunda Turma do TRF da 5a Região, por
unanimidade, dar parcial provimento às apelações das rés Terezi-
nha Fortunato Pereira da Silva (para reconhecer a continuidade
delitiva) e Gizelda Maria das Neves Vieira Silva e negar provimento
às apelações dos réus José Ivanildo da Silva e Flávia Menezes,
nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos
autos, que ficam fazendo parte do presente julgado.

Custas na forma da lei.

Recife, 8 de agosto de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO NUNES MAIA FI-
LHO - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO:

1. Trata-se de apelação criminal em face da sentença de fls.
2.345/2.415, prolatada pela douta  Juíza da 13a Vara Federal da SJ/
PE, que julgou procedente a Ação Penal 2001.83.00.006086-4,
condenando os acusados, Flávia Menezes, Terezinha Fortunato
Pereira da Silva, Gizelda Maria das Neves Vieira Silva e José Ivanil-
do da Silva, ora apelantes, pela prática dos crimes adiante especi-
ficados.

2. A peça delatória inaugural atribui à primeira acusada, Flávia
Menezes, na condição de servidora do Posto do Instituto Nacional
de Seguro Social - INSS do Bairro de Casa Amarela, a concessão
fraudulenta de benefícios previdenciários, entre os anos de 1996 e
1998, mediante pagamento de propina, bem assim o deferimento
de outros 505 benefícios indevidos de aposentadoria por tempo de
serviço junto ao INSS, através da aposição no sistema da Autar-
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quia de informações falsas, o que, de acordo com a sentença,
restou devidamente comprovado, sendo a acusada condenada à
pena definitiva de 16 anos e 5 meses de reclusão e a 567 dias-
multa, pela prática de 44 crimes de corrupção passiva (art. 317 do
CPB), em continuidade delitiva, e de 505 delitos de falsidade ideo-
lógica (art. 299) com causa de aumento de pena, também em con-
tinuidade delitiva, em concurso material, ainda, com um crime de
estelionato qualificado (art. 171, parág. 3°), cometido em concurso
de pessoas.

3. Quanto à segunda acusada, Terezinha Fortunato Pereira da
Silva, o Ministério Público Federal atribuiu a prática de intermedia-
ção de 11 aposentadorias fraudulentas concedidas pela primeira
acusada, Flávia Menezes, além de haver pago determinada quan-
tia para obter, indevidamente, sua própria aposentadoria, sendo
condenada pelo cometimento de 11 delitos de corrupção passiva
(art. 317 do CPB), em continuidade delitiva, em concurso material
com um crime de corrupção ativa qualificada (art. 333, parágrafo
único), perfazendo um total de 9 anos e 4 meses de reclusão e
280 dias-multa.

4. No que concerne à acusada Gizelda Maria das Neves Vieira
Silva, afirma a denúncia que esta também intermediou a conces-
são de 11 aposentadorias fraudulentas, em alguns dos casos so-
licitando e recebendo vantagens indevidas em nome de Flávia
Menezes, repassando-lhe parte do valor, bem assim conduzindo
pessoas interessadas na obtenção do benefício indevido e, tam-
bém, obtendo para si benefício previdenciário indevido, sendo, por-
tanto, condenada pela prática de 11 delitos de corrupção passiva
qualificada (art. 317, parág 1°, do CPB), em continuidade delitiva, e
em concurso material com o crime de estelionato (art. 171 do CPB),
totalizando a pena privativa de liberdade de 8 anos e 6 meses de
reclusão e 294 dias-multa.

5. Por último, no que toca ao quarto acusado, José Ivanildo da
Silva, narra a denúncia que ele intermediou a concessão de 5 be-
nefícios fraudulentos concedidos pela servidora Flávia Menezes,
solicitando e recebendo vantagens indevidas em nome dela, re-
passando-lhe parte do valor, bem como encaminhando pessoas
interessadas na obtenção do benefício irregular, sendo, assim, con-
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denado à pena de 5 anos de reclusão e 175 dias-multa, pelo co-
metimento de 5 delitos de corrupção passiva qualificada (art. 317,
parág 1°, do CPB), em continuidade delitiva.

6. A ré Flávia Menezes, inconformada com a decisão mono-
crática, interpôs o recurso de apelação (fls. 2.493/2.505), pleitean-
do a modificação da sentença prolatada pela douta Juíza a quo,
argumentando que: (a) a sentença condenatória fundou-se em ma-
terial imprestável, colhido extrajudicialmente, qual seja, procedi-
mento administrativo do INSS e prova realizada em inquérito poli-
cial, ofendendo os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa; (b) com relação ao crime capitulado no art. 299 do
CPB (falsidade ideológica), a sentença não revelou qual foi o do-
cumento público falsificado; (c) se algum comportamento irregular
houve, por parte da denunciada, consistiu apenas no delito tipifica-
do no art. 317 do CPB (corrupção passiva), sendo a falsidade ideo-
lógica crime-meio para o crime-fim; (d) não existe estelionato con-
tra pessoa jurídica, uma vez que a legislação extravagante revo-
gou tal possibilidade e que (e) a fixação da pena-base foi feita em
desacordo com o art. 59 do CPB. Assim, requer a absolvição por
insuficiência de provas, no que pertine às acusações pelos crimes
de falsidade ideológica (art. 299 do CPB) e de corrupção passiva

(art. 317 do CPB), e por não constituir o fato infração penal, em
relação ao crime de estelionato qualificado (art. 171, parág. 3°).

7. A apelante Terezinha Fortunato Pereira da Silva, igualmente,
pleiteia (fls. 2.469/2.492) a modificação da decisão prolatada no
Primeiro Grau, argumentando que: (a) restou comprovado que a
ré fora induzida em erro de tipo pela denunciada Flávia Menezes,
mais precisamente, no tocante à elementar vantagem indevida,
contida no art. 333 do CPB (corrupção ativa), uma vez que pensou
que a quantia era lícita e que seria utilizada para regularizar o débi-
to com o INSS; (b) ainda quanto ao crime do art. 333 do CPB (cor-
rupção ativa), não existiu, por parte da apelante, oferta ou promes-
sa de vantagem indevida, sendo atípica a sua conduta; (c) as pro-
vas são imprestáveis para que se conclua pela prática do delito
capitulado no art. 317 do CPB (corrupção passiva), haja vista es-
tar a condenação fundamentada em depoimentos de co-réus; (d)
foram aplicadas cumulativamente as penas dos crimes de corrup-

ção ativa e passiva em concurso material (art. 333 e 317 do CPB),
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quando, na verdade, haveria continuidade delitiva entre os dois cri-
mes, por serem da mesma espécie e que (e) a pena-base foi fixa-
da de forma exacerbada, desconforme com os critérios do art. 59
do CPB.

8. No que tange aos apelantes Gizelda Maria das Neves Vieira
Silva e José Ivanildo da Silva postulam a absolvição (fls. 2.515/
2.517), argumentando que inexiste prova para embasar a decisão
condenatória.

9. Nas contra-razões às apelações (fls. 2.521/2.530), requer o
Ministério Público Federal a manutenção do decreto condenatório,
aduzindo, porém, que deve ser dada nova capitulação jurídica aos
fatos narrados na denúncia, com a conseqüente redução da pena
aplicada no que tange ao crime capitulado no art. 171 do CPB (es-

telionato) praticado pela apelante Flávia Menezes, entendendo ser
aplicável ao caso o art. 299 do CPB (falsidade ideológica).

10. A douta Procuradoria Regional da República da 5a Região,
instada a se manifestar, emitiu o Parecer 1.398/2005 (fls. 2.533/
2.539), da lavra da douta Procuradora da República, Maria do So-
corro Leite Paiva, opinando pelo não provimento das apelações
interpostas, bem assim pela rejeição das contra-razões apresen-
tadas pelo Ministério Público Federal, devendo-se manter a sen-
tença condenatória proferida pela MMa. Juíza Federal a quo, em
todos os seus termos.

11. É o relatório.

12. Ao eminente Revisor.

VOTO

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

1. A MMa. Juíza a quo preferiu decisão às fls. 2.345/3.415 dos
autos, julgando procedente a acusação formulada na peça acusa-
tória inaugural e condenando os acusados Flávia Menezes, Tere-
zinha Fortunato Pereira da Silva, Gizelda Maria das Neves Vieira
Silva e José Ivanildo da Silva, que, inconformados, interpuseram
os recursos de apelação, adiante examinados um a um.

2. É curial aduzir que a decisão condenatória observou minu-
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ciosamente as alegações e provas apresentadas pelas partes e
expendeu judiciosos fundamentos para concluir pela materialida-
de e autoria dos delitos. O suporte probatório acostado aos autos
foi bastante para justificar a condenação dos acusados pelo co-
metimento dos delitos descritos na sentença; por outro lado, diver-
sas foram as argumentações dos réus no sentido de rescindir o
decreto condenatório, o que passo adiante a analisar.

FLÁVIA MENEZES

3. De início, cabe examinar as argumentações da apelante
Flávia Menezes, a saber: (a) a sentença condenatória fundou-se
em material imprestável, colhido extrajudicialmente, qual seja, pro-
cedimento administrativo do INSS e prova realizada em inquérito
policial, ofendendo os princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa; (b) com relação ao crime capitulado no art. 299
do CPB (falsidade ideológica), a sentença não revelou qual foi o
documento público falsificado; (c) se algum comportamento irre-
gular houve, por parte da denunciada, consistiu apenas no delito
tipificado no art. 317 do CPB (corrupção passiva), sendo a falsida-
de ideológica crime-meio para o crime-fim; (d) não existe estelio-
nato contra pessoa jurídica, uma vez que a legislação extravagan-
te revogou tal possibilidade e que (e) a fixação da pena-base foi
feita em desacordo com o art. 59 do CPB. Assim, requer a absol-
vição por insuficiência de provas, no que pertine às acusações
pelos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CPB) e de cor-
rupção passiva (art. 317 do CPB), e por não constituir o fato infra-
ção penal, em relação ao crime de estelionato qualificado (art. 171,
parág. 3°).

4. Não há como prosperar a argüição de que a sentença con-
denatória baseou-se em material imprestável, colhido extrajudicial-
mente, qual seja, procedimento administrativo do INSS e prova
realizada em inquérito policial, já que esses elementos foram cor-

roborados por outros elementos probatórios produzidos em juízo;
a oitiva das testemunhas de acusação, exaustivamente realizada
durante a instrução criminal, em consonância com o conjunto pro-
batório carreado aos autos, é suficiente para embasar a condena-
ção da ré Flávia Menezes. Verifica-se, assim, que as diversas pro-
vas que justificaram a peça acusatória inaugural foram confirma-
das durante todo o processo, sendo, com isso, submetidas ao
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devido processo legal, adquirindo um grau de certeza suficiente a
legitimar a condenação da ré na Primeira Instância.

5. Eis o que afirmaram duas das testemunhas de acusação,
nos autos da ação penal:

“(...); que o acusado Cícero Correia de Vasconce-

los disse a ele, depoente, que tinha uma senhora de

nome Gizelda Maria das Neves V. Silva que con-
seguia aposentá-lo por meio de uma funcioná-
ria do INSS do Recife, de nome Flávia Menezes,
sua desconhecida; (...); que foi com Cícero rece-

ber o primeiro pagamento na agência do Bradesco

em Recife, recebeu dois mil trezentos e sessenta

reais e alguns centavos e a acusada Gizelda Maria

já estava no banco; que recebeu o dinheiro e en-
tregou todo a Gizelda e ela disse que ia entregar
todo dinheiro a Flávia Menezes; que, dali por dian-

te, ficou indo a Recife receber a aposentadoria e en-

tregava o dinheiro a Gizelda e ela entregava a Flá-

via; que, depois de seis meses, não deu mais dinhei-

ro a Gizelda e ficou recebendo sua aposentadoria

(...). (Depoimento judicial do beneficiário Severino

José dos Santos, fl. 1.324).

(...); que confirma o depoimento de fl. 19 do anexo

3, processo 5; que recebeu o benefício por alguns

meses, não tendo chegado a seis meses; (...); que
os dois mil reais entregues a Flávia Menezes ser-
viram para pagar as despesas da aposentado-
ria; que, ao procurar o posto, queria saber o tempo

que faltava para se aposentar; que os dois mil reais
foram pagos em espécie, não tendo havido qual-
quer exigência de Flávia para que o valor fosse
pago em espécie; (...); (depoimento judicial da be-

neficiária Maria das Graças de C. Fonseca, fls.

1.588/1.589).”

6. Realmente, deve ser atribuído apenas o caráter informativo
ao procedimento administrativo efetivado pelo Instituto Nacional de
Seguro Social – INSS, não servindo o mesmo, sozinho, à conclu-
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são de autoria do delito aqui analisado, já que, ante a ausência do
contraditório e da ampla defesa, tal procedimento isoladamente
não é elemento hábil à tomada de qualquer deliberação, devendo,
para que se lhe atribua conteúdo valorativo, ser confirmado por
outras provas produzidas no decorrer da instrução criminal, o que
efetivamente ocorreu.

7. Quanto à argüição de inexistência de prova do documento
público falsificado, ensejador da condenação da ré pela prática do
delito capitulado no art. 299 do CPB (falsidade ideológica), enten-
do que tal argumentação não deve prosperar.

8. De fato, se a falsidade ideológica imputada a Flávia Mene-
zes foi praticada mediante a utilização de documento público falsi-
ficado, indispensável se faz a prova de que a acusada foi a res-
ponsável pela falsidade, o que restou comprovado nos autos, onde
também encontra-se devidamente provada, pelos diversos depoi-
mentos realizados, a vantagem que teria sido ilicitamente obtida
pela funcionária do INSS. Desta forma, considera-se apto o con-
junto probatório trazido pela acusação para consagrar a certeza
incontestável da autoria dos delitos.

9. Observa-se da vasta documentação carreada aos autos,
que a acusada introduziu informações falsas no sistema do INSS,
relativas a cada um dos beneficiários envolvidos, produzindo, des-
ta forma, demonstrativos de tempo de serviço ou resumos de do-
cumentos para cálculo de tempo de serviço formalmente verda-
deiros, porém ideologicamente falsos; as informações inseridas
nos documentos do INSS foram ardilosamente incluídas por Flá-
via Menezes, sem corresponder à realidade dos que foram benefi-
ciados.

10. Constam dos procedimentos administrativos de conces-
são dos benefícios irregulares o resumo de documentos para cál-
culo de tempo de serviço ou salários de contribuição registrados
de forma majorada no sistema do INSS, para fim de concessão de
benefício irregular, bem assim a contagem do tempo de serviço
efetivo dos beneficiários, comprovado junto ao sistema da Autar-
quia, em contradição com aquelas informações consideradas quan-
do do deferimento dos benefícios. Como exemplo, pode-se citar o
procedimento administrativo do Sr. Eneildo José da Silva, no qual
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encontra-se o resumo de documentos para cálculo de tempo de
serviço (fls. 6/9, Apenso 1 de 37), atestando a atividade do benefi-
ciário em três empresas distintas, atividades essas que, segundo
a Autarquia Previdenciária, não foram realizadas pelo tempo inse-
rido no sistema do órgão (fls. 34/38, Apenso 1 de 37).

11. Vale transcrever parte das conclusões a que chegaram os
técnicos do INSS, na análise da aposentadoria do Sr. Eneildo José
da Silva; veja-se:

“Concluímos que a aposentadoria foi concedida ir-

regularmente de forma fraudulenta, acarretando um

prejuízo de R$ 3.680,47, relativo ao montante rece-

bido indevidamente pelo interessado no período 6/

97 a 10/97.

(...)

Ressaltamos que todas as informações relativas à

aposentadoria, da pré-habilitação até a formatação

da concessão, através do Sistema PRISMASUB,

foram efetuadas pela servidora Flávia Menezes, ma-

trícula 1.444.409, conforme se verifica no documento

de fl. 15, fato este que compromete as atividades

desenvolvidas pela servidora”. (Fl. 37, Apenso 1 de 37).

12. Importante registrar que as considerações acima são rela-
tivas a um dos beneficiados, existindo diversos outros procedimen-
tos administrativos, acostados aos autos, comprovando igualmente
as irregularidades nas concessões de benefícios, demonstrando,
inclusive, a inserção das informações falsas no Sistema da Autar-
quia Previdenciária, o que, corroborado por outras provas produzi-
das na instrução criminal, confirma a prática do delito capitulado
no art. 299 do CPB (falsidade ideológica). Acredita-se que a MMa.
Juíza a quo não indicou as folhas dos documentos tidos como
adulterados no decreto condenatório em razão de sua grande quan-
tidade.

13. Alegou também a acusada que, se algum comportamento
irregular houve, consistiu apenas no delito tipificado no art. 317 do
CPB (corrupção passiva), sendo a falsidade ideológica crime-meio
para o crime-fim, não havendo, portanto, que se falar em condena-
ção pela prática do delito descrito no art. 299 do CPB (falsidade
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ideológica). Neste ponto, falece razão à apelante, já que a falsida-
de não consiste em uma etapa para a tipificação no delito de cor-

rupção passiva. Veja-se o que dispõe o art. 317 do CPB:

“Art. 317 - solicitar ou receber, para si, ou para ou-
trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da fun-
ção ou antes de assumi-la, mas em razão dela, van-
tagem indevida, ou aceitar promessa de tal vanta-
gem.”

14. A falsidade ideológica não é meio necessário ou normal
fase de preparação ou de execução do delito de corrupção passi-

va, não podendo ser absorvida por este delito; o princípio da con-
sunção seria aqui aplicado se o falso fosse indispensavelmente
um crime-meio para o crime-fim, no caso, corrupção passiva.

15. De acordo com o entendimento do douto Parquet que atua
perante esta Corte, não assiste razão à Juíza a quo ao enquadrar
a conduta delituosa no tipo de estelionato, mas sim no tipo de falsi-

dade, como se vê dos fragmentos do parecer emitido:

“Não se pode perder de vista que, seja no esteliona-

to, seja no falsum, um ou outro só se satisfaz com a

presença de um elemento indeclinável, qual seja, o

sentido de iludir, sendo que no primeiro, a que faz

menção o art. 171 do CPB, restaria enganada uma

pessoa, em particular, enquanto que no outro tipo,

mais especificamente o art. 299 do mesmo estatu-

to repressivo, seria a fé pública, difusamente consi-

derada, que restaria induzida em erro.

No caso dos autos, o que ocorreu foi a inserção de

dados falsos no sistema informatizado da Autarquia

Previdenciária pela apelante Flávia Menezes, ou

seja, a própria funcionária do INSS, por vontade li-

vre e conscientemente, praticou a falsidade, não po-

dendo se falar em ilusão de outrem a justificar a tipi-

ficação do tipo de estelionato inserido na sentença”.
(Fls. 2.527/2.528).

16. Ouso discordar de tal ilação. No caso em espécie, deve-
se analisar qual a conduta da acusada que se amolda à tipificação
legal prevista no CPB para o delito de estelionato.
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17. Com efeito, vale transcrever as considerações da douta
Juíza a quo, acerca do delito de estelionato perpetrado por Flávia
Menezes:

“Como a referida acusada concedeu indevidamen-

te benefício previdenciário em favor da co-ré Gizel-

da Maria das Neves Vieira Silva, sem prova de que

esta lhe tenha pago qualquer propina, mas estando

demonstrado que a aludida beneficiária sabia que

não fazia jus à aposentadoria, cometeu a acusada

Flávia Menezes, em concurso de agentes com a

ré, o crime de estelionato com causa de aumento

de pena, previsto no art. 117, parág. 3°, do CPB.

É que Gizelda Maria, em conluio com a servidora

Flávia Menezes, sua prima, valeu-se de fraude para

induzir o INSS em erro (na pessoa dessa servido-

ra), com o fim de obter vantagem indevida em pre-

juízo da autarquia. (...)”. (Fl. 2.388)

18. Na lição do Professor Celso Delmanto, para que o estelio-
nato se configure é necessária a presença dos seguintes requisi-
tos:

1°) o emprego, pelo agente, de artifício, ardil, ou qualquer outro

meio fraudulento;

2°) induzimento ou manutenção da vítima em erro;

3°) obtenção de vantagem patrimonial ilícita pelo agente;

4°) prejuízo alheio (do enganado ou de terceira pessoa). Por-

tanto, mister se faz que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e

prejuízo alheio) relacionado com a fraude (ardil, artifício, etc.) e o

erro que esta provocou. (CP, 5a ed., Renovar, 2000, p. 356).

19. Entendo que procedeu corretamente a ilustre Magistrada a
quo, ao condenar a apelante Flávia Menezes pelo delito de estelio-
nato em co-autoria com Gizelda Maria, já que as provas carreadas
aos autos formam um conjunto factual suficiente para a formação
de um seguro juízo de convicção a respeito da prática de tal ilícito;
resta manifesta a existência de elementos objetivos que caracteri-
zam o crime tipificado no art. 171, parág. 3°, do CPB, bem assim a
presença do dolo na conduta da acusada, evidenciado na intenção
de obter vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio.
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20. É cediço que o dolo é da essência do estelionato; a inten-
ção do agente de auferir vantagem econômica em detrimento pa-
trimonial da vítima caracteriza o referido crime; assim, existindo
prova inquestionável da vontade consciente das acusadas Flávia
Menezes e Gizelda Maria de induzir em erro a Autarquia Previden-
ciária, é de se manter a condenação.

21. Nesta hipótese, não há dúvidas de que a falsidade ideoló-

gica é delito-meio em relação ao crime-fim de estelionato, não ha-
vendo concurso material entre esses delitos, e sim absorção do
falso pelo estelionato.

22. No que concerne à prática de estelionato contra pessoa
jurídica, vale trazer à colação o enunciado na Súmula 24 do STJ:

“Súmula 24 - Aplica-se ao crime de estelionato, em
que figura como vítima entidade autárquica Previ-
denciária Social, a qualificadora do parág. 3° do art.
171 do CPB.”

TEREZINHA FORTUNADO PEREIRA DA SILVA

23. A apelante Terezinha Fortunado Pereira da Silva pleiteia
(fls. 2.469/2.492) a modificação da decisão prolatada no Primeiro
Grau, argumentando que: (a) restou comprovado que a ré fora in-
duzida em erro de tipo, pela denunciada Flávia Menezes, mais pre-
cisamente, no tocante à elementar vantagem indevida, contida no
art. 333 do CPB (corrupção ativa), uma vez que pensou que a
quantia era lícita e que seria utilizada para regularizar o débito com
o INSS; (b) ainda quanto ao crime do art. 333 do CPB (corrupção
ativa), não existiu, por parte da apelante, oferta ou promessa de
vantagem indevida, sendo atípica a conduta; (c) as provas são
imprestáveis para que se conclua pela prática do delito capitulado
no art. 317 do CPB (corrupção passiva), haja vista estar a conde-
nação fundamentada em depoimentos de co-réus; (d) foram apli-
cadas cumulativamente as penas dos crimes de corrupção ativa e
passiva em concurso material (art. 333 e 317 do CPB), quando, na
verdade, haveria continuidade delitiva (art. 71 do CPB) entre os
dois crimes, por serem da mesma espécie e que (e) a pena-base
foi fixada de forma exacerbada, desconforme com os critérios do
art. 59 do CPB.
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24. Quanto à alegação de erro de tipo, mais precisamente, no
tocante à elementar vantagem indevida, contida no art. 333 do CPB
(corrupção ativa), uma vez que pensou que a quantia era lícita e
que seria utilizada para regularizar o débito com o INSS, não há
como progredir, como será abaixo evidenciado.

25. Eis o que afirmou Terezinha Fortunado Pereira da Silva em
suas declarações prestadas perante a auditoria do INSS:

“(...) que compareceu ao Posto do INSS em Casa

Amarela, para vender jóias à funcionária Flávia Me-

nezes (...); (...) na saída, a funcionária Flávia Mene-

zes disse que quando precisasse se aposentar a

procurasse; que disse a Flávia Menezes que tinha

feito sua inscrição no INSS, mas estava com os

carnês atrasados, precisando atualizá-los; que, no
dia seguinte, Flávia Menezes lhe telefonou ofe-
recendo uma aposentadoria de R$ 3.000,00, bas-
tando para isso apresentar a carteira profissio-
nal e o n° da inscrição no INSS; que Flávia Me-
nezes compareceu na sua residência, pegou a
carteira profissional e a inscrição no INSS; que,
dois dias após ter entregue os documentos a
Flávia Menezes, a mesma voltou à sua residên-
cia com o requerimento para aposentadoria; (...);

que, em aproximadamente um mês, chegou a cor-

respondência do INSS (...) indicando o banco onde

deveria receber o pagamento; que, ao receber os

primeiros pagamentos, avisou a Flávia Menezes por

telefone, tendo a mesma comparecido em sua resi-

dência, onde foi efetuado o pagamento; que, vendo
a facilidade, foi informando a outras pessoas que
no Posto de Casa Amarela, através da funcioná-
ria Flávia Menezes, era fácil se aposentar (...). (Fl.

20v, Apenso 1 de 37).

Que sabia que as pessoas não tinham direito (...);
que sabe que todos pagaram à Sra. Flávia Me-
nezes para se aposentar, variando o valor de R$
2.000,00 a R$ 3.000,00; (...). (Fl. 20v, Apenso 1 de
37).”
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26. Quando interrogada em juízo, afirmou:

“Que conheceu Flávia Menezes no posto do INSS,

onde esta era funcionária e onde vendia jóias; que

se encontrava com as guias de recolhimento atra-

sadas, tendo a própria Flávia afirmado à interrogan-

da que se ela precisasse, Flávia ajudaria na regula-

rização; que Flávia Menezes ajudou a regularizar os

débitos da interroganda; (...); que, logo que come-
çou a receber o benefício, passou a pagar a Flá-
via o valor de R$ 3.000,00, dividido em três ve-
zes; que pagou diretamente a Flávia. (...) tendo

comentado tal fato com Sr. Esmeraldo, Saulo Ro-

mero, Eveline Montarroio, Elizabete Carvalho, San-

dra Conceição, Eva Miranda, Maria Júlia da Con-

ceição, Lúcia Lima e Marli Laurentino da Silva; que

não ganhou nada das referidas pessoas, que não

chegou a entrar em contato com Flávia sobre tais

pessoas, tendo dito às referidas pessoas que pro-

curassem Flávia que ela poderia ajudar; (...); que

não cobrou nada das pessoas nem recebeu nada

de Flávia; que sabe que muitos pagaram para re-
gularizar seus débitos, mas não sabe precisar
valores; (...). (Fl. 484).”

27. Não há nem que se cogitar em erro de tipo por não ter
consciência de sua conduta ao ter oferecido vantagem indevida à
apelante Flávia Menezes. Resta claro no depoimento realizado na
auditoria do INSS que a ré sabia das irregularidades, mais ainda,
sabia que o dinheiro pago a Flávia Menezes seria em retribuição à
concessão do benefício fraudulento, e não para pagar os valores
atrasados devidos à Previdência Social, tese levantada quando in-
terrogada em Juízo, tanto que afirmou no processo administrativo:
que, no dia seguinte, Flávia Menezes lhe telefonou oferecen-
do uma aposentadoria de R$ 3.000,00, bastando para isso apre-
sentar a carteira profissional e o n° da inscrição no INSS.

28. Vale consignar, neste aspecto, trecho da sentença conde-
natória:
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“No caso em tela, estranhamente, apenas após o

oferecimento da denúncia é que a versão da acusa-

da para os fatos em questão modificou-se.

Por coincidência, foi justamente na denúncia que se

justificou a razão pela qual alguns dos beneficiários

deixavam de ser denunciados: por não terem cons-

ciência de que estavam pagando propina, mas sim

pensavam que os valores solicitados por Flávia des-

tinavam-se ao pagamento de contribuições em atra-

so, concluindo-se que incorreram em erro de tipo

(art. 20 do CPB), incidente sobre a destinação da

elementar vantagem indevida.

Ora, vislumbrou-se erro de tipo na conduta desses

beneficiários exatamente porque desde o primeiro

momento em que foram ouvidos sobre os fatos

apresentaram essa versão. Essas situações, pois,

são diversas da ora em apreço.”

29. Argumenta, também, que, quanto ao crime do art. 333 do
CPB (corrupção ativa), não existiu, por parte da apelante, oferta ou
promessa de vantagem indevida, sendo atípica a conduta; para
configuração do crime capitulado no art. 333 do CPB (corrupção

ativa) basta a conduta comissiva do particular de entregar a vanta-
gem, atendendo à solicitação feita pelo funcionário público (que
responde pelo delito de corrupção passiva), sendo irrelevante, por-
tanto, que a oferta ou promessa seja feita por sugestão ou solicita-
ção do funcionário.

30. A apelante Terezinha Fortunado Pereira da Silva também
sustentou a insuficiência de elementos para que se proferisse uma
decisão condenatória, argüindo a inutilidade das provas para que
se conclua pela prática do delito capitulado no art. 317 do CPB
(corrupção passiva), haja vista estar a condenação fundamentada
em depoimentos de co-réus; aqui, da mesma forma, entendo que
esses elementos foram corroborados por provas produzidas no
decorrer da instrução criminal, sendo, portanto, suficientes para
embasar a condenação.

31. Também aqui cabem as deduções já feitas com relação à
ré Flávia Menezes. Observa-se dos autos que a prova produzida
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em juízo contra Terezinha Fortunado Pereira da Silva são as dela-
ções feitas pelos beneficiados irregularmente, o que enseja a con-
denação se devidamente comprovadas por outros elementos pro-
batórios, fato que ocorreu no processo.

32. Ainda, segundo a apelante, foram aplicadas cumulativa-
mente as penas dos crimes de corrupção ativa e passiva em con-
curso material (arts. 333 e 317 do CPB), quando, na verdade, ha-
veria continuidade delitiva (art. 71 do CPB) entre os dois crimes,
por serem da mesma espécie.

33. Nos termos do art. 71 (crime continuado) do CPB, os deli-
tos da mesma espécie perpetrados em seqüência, nas mesmas
circunstâncias, de tal modo que os subseqüentes sejam havidos
como continuação do primeiro, configuram, por ficção, como um
só crime continuado. Entendo que crimes da mesma espécie são
os que, apesar de não tipificados no mesmo dispositivo legal, ofen-
dem o mesmo bem jurídico; in casu, além de atingirem o mesmo
bem jurídico, qual seja, a administração pública, pode-se concluir
que todas as infrações foram praticadas em iguais condições de
tempo, lugar e execução.

34. Observa-se que o delito de corrupção ativa e cada delito
de corrupção passiva, no total de 11 devidamente provados, cons-
tituíram parte do mesmo projeto criminoso, com execução que se
aproveitou e foi facilitada pelas mesmas circunstâncias e oportu-
nidades, dentre elas, o desempenho de atividade pública na Autar-
quia Previdenciária pela ré Flávia Menezes; desta forma, conside-
ro totalmente aceitável a continuidade delitiva entre os delitos de
corrupção passiva e ativa aqui examinados, já que comprovada a
unidade de crimes, desígnios e resultados.

35. De fato, neste ponto, razão assiste à apelante, uma vez
que tanto a obtenção de benefício previdenciário indevido como a
intermediação de aposentadorias fraudulentas foram realizadas
sucessivamente, no mesmo posto do INSS, localizado no Bairro
de Casa Amarela, através do lançamento de dados falsos no Sis-
tema do INSS, pela funcionária do posto Flávia Menezes.

GIZELDA MARIA DAS NEVES VIEIRA SILVA

JOSÉ IVANILDO DA SILVA
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36. No que concerne aos apelantes Gizelda Maria das Neves
Vieira Silva e José Ivanildo da Silva, restou devidamente compro-
vado que os mesmos participaram das atividades criminosas per-
petradas por Flávia Menezes, intermediando a concessão dos be-
nefícios relacionados nos procedimentos administrativos da Au-
tarquia Previdenciária, bem assim recebendo seus próprios bene-
fícios irregulares.

37. Veja-se, pois, neste instante, no exame das penas aplica-
das aos réus.

38. Quanto à ré Flávia Menezes, entendo que a pena foi devi-
damente fundamentada e aplicada, devendo-se manter os totais
estipulados na decisão condenatória, tanto para a pena privativa
de liberdade, como para a pena de multa.

39. No tocante à ré Terezinha Fortunado Pereira da Silva, ten-
do em vista que reconhecida a continuidade delitiva entre os deli-
tos de corrupção ativa (art. 333 do CPB) e corrupção passiva (art.
317 do CPB) perpetrados, mantenho a pena base de 3 anos, refe-
rente a um só dos delitos, como também mantenho o aumento de
1/3, referente ao parág. 1° do art. 317 do CPB, perfazendo o quan-

tum de 4 anos, aumentando-a, porém, em 1/2 referente à continui-
dade delitiva, perfazendo um total de pena definitiva de 6 anos,
devendo ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto (art.
33, parág. 2°, b, do CPB). Da mesma forma, no referente à pena
de multa, mantenho a base de 90 dias-multa, aumentada de 1/3
(parág. 1° do art. 317 do CPB), somando 120 dias-multa, aplican-
do-se, ainda, a fração de 1/2 decorrente da continuidade delitiva
entre todos os delitos perpetrados pela ré, restando, assim, o quan-

tum de 180 dias-multas, aos quais mantenho o dia-multa de 1/20
do salário mínimo mensal, nos termos fixados na sentença.

40. Quanto à acusada Gizelda Maria das Neves Vieira Silva,
tendo em vista o menor grau de reprovação de suas condutas,
altero a pena-base do delito de corrupção passiva (art. 317 do CPB)
para 3 anos e do delito de estelionato (art. 171 do CPB) para 1 ano
e 6 meses, as quais, aplicando-se o aumento de pena de 1/3 (art.
317, parág. 1°, do CPB e art. 171, parág. 3°, do CPB), totalizam,
respectivamente, 4 anos e 2 anos de reclusão; considerando o
aumento de 1/3 referente à continuidade delitiva entre os delitos de
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corrupção passiva, o quantum da pena, para este crime, resulta
em 5 anos e 4 meses de reclusão; por fim, tendo em vista que os
delitos foram cometidos em concurso material, a soma corres-
ponde ao total de 7 anos e 4 meses, a qual torno definitiva, a ser
cumprida no regime semi-aberto (art. 33, parág. 2°, b, do CPB).
Da mesma forma, no referente à pena de multa, para os delitos de
corrupção passiva, fixo em 90 dias-multa, e para o delito de este-

lionato, em 45 dias-multa, os quais, aumentados de 1/3 (art. 317,
parág. 1°, do CPB e art. 171, parág. 3°, do CPB), correspondem a
120 e 60 dias-multa; aplicando-se aos crimes de corrupção passi-
va o aumento de 1/3, referente à continuidade delitiva, resta a pena
de 160 dias-multa, somando-se essa pena aos 60 dias-multa, fi-
xados para o delito de estelionato, tem-se o quantum de 220 dias-
multa como pena definitiva; mantenho o dia-multa em 1/20 do sa-
lário mínimo mensal.

41. No que concerne ao réu José Ivanildo da Silva, mantenho a
pena aplicada pela douta Juíza a quo.

42. Apelação da ré Flávia Menezes improvida.

43. Apelação da ré Terezinha Fortunado Pereira da Silva, par-
cialmente provida, para reconhecer a continuidade delitiva entre o
delito de corrupção ativa e os 11 delitos de corrupção passiva per-
petrados pela ré.

44. Apelação da ré Gizelda Maria das Neves Vieira Silva par-
cialmente provida, para alterar a pena fixada pela decisão mono-
crática.

45. Apelação do réu José Ivanildo da Silva improvida.

46. É como voto.



303

APELAÇÃO CRIMINAL N° 4.153-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelado: JOSIMAR FLORÊNCIO DA SILVA
Def. Públicos:DRS. FREDERICO RODRIGUES VIANA DE LIMA E

OUTROS

EMENTA: PENAL. DESACATO E DANO QUALI-
FICADO. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE DOLO.
ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE DIRIGIR
SOB O EFEITO DO ÁLCOOL (ART. 306 DA LEI
9.503/97). CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65,
III, D, DO CP). ATENUAÇÃO DA PENA. PRESCRI-
ÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBI-
LIDADE.
- Ao positivar a teoria da actio libera in causa, o
ordenamento jurídico adotou um mecanismo de
acordo com o qual o elemento subjetivo do agen-
te é avaliado no momento precedente à embria-
guez e não naquele que informa a ação ou omis-
são configuradora do ilícito penal.
- Em se tratando de ilícitos penais previstos ex-
clusivamente na modalidade dolosa, se o agen-
te, colocando-se culposamente em estado de
embriaguez, der causa a um resultado somente
punível a título de dolo, tal fato será atípico, nos
termos do que preceitua o art. 18, parágrafo úni-
co, do Código Penal.
- Hipótese em que o apelante, após um desen-
tendimento conjugal, embriagou-se imprudente-
mente, pondo em risco sua própria integridade
física ao conduzir perigosamente seu veículo em
uma pista movimentada, chegando a colidir, de
leve, com uma viatura policial que lhe barrou a
passagem e a proferir palavras agressivas con-
tra os policiais que o prenderam em flagrante.
- Considerando-se que os fatos sucederam quan-
do o recorrente se achava sob os efeitos do ál-
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cool, sendo certo que a sua embriaguez ocorreu
de forma culposa e sem qualquer cogitação de
atividade voltada à prática de qualquer ilícito pe-
nal, deve ser afastada a imputação da prática dos
delitos tipificados nos arts. 163, parágrafo úni-
co, inciso III, e 331, ambos do CP, por não con-
templarem a modalidade culposa.
- Atenuante da confissão espontânea que deve
ser reconhecida, tendo em vista que serviu de
base à sentença condenatória.
- Reduzida a pena privativa de liberdade a pata-
mar inferior a 1 (um) ano e tendo decorrido, en-
tre o recebimento da denúncia e a prolação da
sentença, lapso temporal superior a 2 (dois) anos,
impende reconhecer-se a prescrição retroativa
da pretensão punitiva.
 - Provimento da apelação do réu, absolvendo-o
dos crimes de dano qualificado e desacato. De-
clarada extinta a punibilidade no tocante ao cri-
me previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97. Julga-
do prejudicado o apelo do MPF, em face da per-
da do objeto.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação
do réu no tocante aos crimes de dano qualificado e desacato, de-
clarando extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no art. 306
da Lei n° 9.503/97, e julgar prejudicado o recurso do MPF, em face
da perda do objeto, nos termos do relatório, voto e notas taquigrá-
ficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.

Recife, 27 de abril de 2006 (data de julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Cuida-se de apelações criminais interpostas simultaneamente
pelo MPF e por Josimar Florêncio da Silva em face de sentença da
lavra do MM. Juiz Federal da 2ª Vara/PB, que julgou procedente a
denúncia, condenando o acusado pela prática dos crimes tipifica-
dos nos artigos 163, parágrafo único, inciso III, e 331, ambos do Có-
digo Penal, além do art. 306 da Lei nº 9.503/97 c/c artigo 69 do CP.

A respeito dos fatos imputados a Josimar Florêncio da Silva,
assim registra a denúncia:

“(...) Consta do inquérito em epígrafe que, em 11 de

novembro de 2001, por volta das 22:00 horas, o de-

nunciado dirigia o caminhão FORD MNH 5188-PB

em alta velocidade, fazendo ziguezague na rodovia

federal que liga Natal a João Pessoa.

Alertados por motoristas que por ali trafegavam, os

policiais rodoviários federais Francisco de Assis

Coutinho Pontes e seu companheiro Custódio, que

prestavam serviço no Posto de Mamanguape (PB),

deslocaram-se na direção indicada, para verificar a

ocorrência; ao identificarem o caminhão, bloquea-

ram a estrada para forçar sua parada.

Josimar Florêncio da Silva manteve a velocidade,

somente parando o seu veículo após leve batida na

viatura policial, de placa MNL 1856, causando-lhe

amassamento no capô e quebra do pára-choque,

conforme laudo pericial de fls. 22 a 26.

Apresentando sinais de embriaguez e tendo reagi-

do à autoridade policial, o acusado foi algemado para

a condução ao posto da Polícia Rodoviária Federal,

onde seria lavrado o auto de prisão em flagrante.

Proferindo palavras de desprestígio e menosprezo

contra os policiais Francisco de Assis e Custódio,

Josimar Florêncio da Silva negou-se a assinar o

Auto de Infração, dirigindo-lhes ameaças de que não

iria deles se esquecer e que possuía amigos trafi-
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cantes em Mamanguape.

Por tais razões, foi levado à Delegacia de Polícia

Federal, onde foi preso em flagrante pelos crimes

de desacato e dano, além da conduta típica prevista

no art. 306 da Lei n° 9.503/97.

(...)

Realizado o exame químico toxicológico no acusa-

do, foi identificado o equivalente a 1,61 gramas de

álcool etílico por litro de sangue, sendo classificado

como estado de embriaguez, conforme tabela de fl.

487-v.

(...)

Isto posto, deve a presente denúncia ser recebida

para o fim de ser Josimar Florêncio da Silva pro-

cessado pela prática dos crimes previstos nos arti-

gos 163 e 331, parágrafo único, inciso III, c/c o art.

69, todos do Código Penal, além do delito do art.

306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)” (fls. 2/3).

Para cada ilícito penal, foi fixada a pena privativa de liberdade
de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto. As três pe-
nas, somadas, foram substituídas por uma única pena restritiva
de direitos, consistente no fornecimento pelo réu de 10 (dez) ces-
tas-básicas, por mês, durante todo o período das penas privativas
de liberdade, a instituição pública ou privada de assistência social
a crianças e adolescentes carentes ou idosos (fls. 338-359). Além
disso, em relação aos crimes de dano qualificado e de dirigir sob
influência de álcool, o réu ainda foi condenado, para cada um des-
ses crimes, à pena de 200 (duzentos) dias-multa, cada um deles
no valor de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época
dos fatos. Por fim, teve suspensa por 6 (seis) meses sua habilita-
ção para dirigir veículos automotores (fls. 338/359).

Em suas razões recursais, o MPF sustenta que, de acordo
com o art. 44, § 2º, do Código Penal, em se tratando de condena-
ção superior a 1 (um) ano, a pena privativa de liberdade deve ser
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas
restritivas de direitos. Desta feita, o douto Juízo a quo teria incorri-
do em erro ao substituir a pena apenas por uma única restritiva de
direitos (fls. 364-366).
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Não foram apresentadas contra-razões ao recurso do MPF (fl.
372).

Por seu turno, Josimar Florêncio da Silva, em razões de ape-
lação, argumenta que os fatos capitulados na denúncia como dano
qualificado e desacato devem ser considerados como atípicos,
posto que foram praticados sob os efeitos do álcool, sendo certo
que a sua embriaguez ocorreu de forma culposa, ou seja, não de-
liberada, de sorte que não se lhe poderia atribuir a prática dos de-
litos tipificados nos arts. 163 e 331 do Código Penal, já que tais
ilícitos não contemplam a modalidade culposa.

Alega ainda que não foram consideradas, para efeito de dosi-
metria da pena, as atenuantes da confissão e da reparação do
dano (fls. 377/386).

Em contra-razões, o Parquet ratifica os argumentos apresen-
tados em suas alegações finais, argumentando que restaram com-
provadas a autoria e a materialidade delitiva em relação ao réu (fls.
390/392).

  Parecer da Procuradoria Regional da República - 5ª Região,
opinando pelo provimento da apelação do réu, no sentido de ser
proclamada a sua absolvição pelos crimes de dano qualificado e
desacato, além de reduzida a pena aplicada ao delito de embria-
guez ao volante, em razão do reconhecimento das atenuantes.
Opina também, caso não seja provido o recurso do réu, pelo provi-
mento do recurso do MPF (fls.402-409).

É o relatório. Dispensada a Revisão, nos termos regimentais
(art. 29, IV, do RI).

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

Por imperativo lógico, passo a julgar, primeiramente, o recur-
so interposto pelo acusado Josimar Florêncio da Silva.

De acordo com o recorrente, os fatos a si imputados devem
ser considerados atípicos, já que praticados em estado de em-
briaguez. E, nesse sentido, argumenta que o art. 28, II, do Código
Penal deve ser aplicado com temperamentos, evitando-se a res-
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ponsabilidade objetiva do agente.

Assim, conclui que, no caso dos autos, as imputações de dano
qualificado e de desacato devem ser afastadas, posto que os fa-
tos se deram quando o mesmo se achava sob os efeitos do álco-
ol, sendo certo que a sua embriaguez ocorreu de forma culposa,
ou seja, não deliberada, de sorte que não se lhe poderia atribuir a
prática dos delitos tipificados nos arts. 163 e 331 do Código Penal,
já que tais ilícitos não contemplam a modalidade culposa.

Pois bem. Dispõe o art. 28, II, do Código Penal:

“Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal:
(...)
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool
ou substância de efeitos análogos.”

Como se sabe, o Código Penal adotou, em tal dispositivo, a
teoria da actio libera in causa, definida por Júlio Fabbrini Mirabete
nos seguintes termos:

“(...) Perante a lei penal, a embriaguez voluntária ou

culposa, seja incompleta ou completa, não exime

de responsabilidade penal, presumindo a lei, sem-

pre, que o agente é dotado de imputabilidade. Fala-

se, nos casos de inconsciência, na aplicação da te-

oria da actio libera in causa, que, entretanto, não in-

cluiria os casos em que o agente se pôs em estado

de inconsciência sem querer ou prever a prática do

delito. Na verdade, a lei registra nessa hipótese um

caso de responsabilidade objetiva, sem dolo  ou

culpa.” (Código Penal Interpretado, 2a ed., São Pau-
lo, Atlas, 2001, p. 245).

Vale registrar, ainda, o escólio de Heleno Cláudio Fragoso:

“(...) Mais complexo é o problema da embriaguez,

que a lei resolveu com aparente simplicidade, de-

clarando de forma peremptória, por igual, que a

embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou

substância de efeitos análogos, não exclui a impu-

tabilidade (art. 28, II, CP).

A punibilidade das ações ou omissões praticadas
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em estado de embriaguez, que conduza à incapaci-

dade de entendimento ou de autogoverno, tem sido

justificada com a chamada teoria da actio libera in
causa (ação livre em sua causa), que transfere a

condição pessoal de imputabilidade para momento

anterior. A imputabilidade deve existir no momento

da ação ou da omissão, mas não deixa de ser im-

putável quem se pôs em situação de inconsciência

ou de incapacidade de autocontrole, dolosa ou cul-

posamente (em relação ao fato que constitui o deli-

to), e nessa situação comete o crime. Caso típico

de actio libera in causa é o do motorista que, venci-

do pela fadiga, adormece ao volante, causando aci-

dente.

Justifica-se, portanto, sem dúvida, o princípio se-

gundo o qual a embriaguez não exclui a imputabili-

dade, nos casos de embriaguez dolosa preordena-

da (o agente embriaga-se para praticar o crime ou

preparar uma escusa) ou de embriaguez voluntária

ou culposa, na qual o agente assumiu o risco de,

embriagado, cometer o crime (dolo eventual) ou, pelo

menos, quando a prática do delito era previsível (cul-

pa stricto sensu).

Não se aplica a teoria da actio libera in causa a to-

dos os casos em que o agente se deixou arrastar

ao estado de inconsciência (ao contrário do que se

afirma na Exposição de Motivos do CP de 1940, n°

21). Se o fato delituoso praticado em estado de em-

briaguez, que conduz à incapacidade de entendimen-

to e de autogoverno, não era sequer previsível, para

o agente, no momento em que estava sóbrio, não

há culpa e só se pode admitir que estamos diante

de hipótese anômala de responsabilidade objetiva.

Essa deplorável solução foi adotada pela lei vigente

em nome de mais eficaz repressão à criminalida-

de.” (Lições de Direito Penal, 7a ed., Rio de Janeiro,
Forense, 1985, pp. 209/210).

Como se observa, o ordenamento jurídico, ao positivar a teo-
ria da actio libera in causa, adotou um mecanismo de acordo com
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o qual o elemento subjetivo do agente é avaliado no momento pre-
cedente à embriaguez, e não naquele que informa a ação ou omis-
são configuradora do ilícito penal. Assim, a conduta criminosa será
dolosa se o agente se embriagou voluntariamente, ou culposa se
veio a embebedar-se por negligência ou imprudência. Vogando
nesse entendimento, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“A teoria da actio libera in causa: com base no

princípio de que a ‘causa da causa também é causa

do que foi causado’, leva-se em consideração que,

no momento de se embriagar, o agente pode ter

agido dolosa ou culposamente, projetando-se esse

elemento subjetivo para o instante da conduta cri-

minosa. Assim, quando o indivíduo, resolvendo en-

corajar-se para cometer um delito qualquer, ingere

substância entorpecente para colocar-se, proposi-

tadamente, em situação de inimputabilidade, deve

responder pelo que fez dolosamente – afinal, o ele-

mento subjetivo estava presente no ato de ingerir a

bebida ou a droga.

Por outro lado, quando o agente, sabendo que irá

dirigir veículo, por exemplo, bebe antes de fazê-lo,

precipita a sua imprudência para o momento em que

atropelar e matar um passante. Responderá por

homicídio culposo, pois o elemento subjetivo do cri-

me projeta-se do momento de ingestão da bebida

para o instante do delito.” (Código Penal Comenta-
do, 5a ed., São Paulo, RT, 2005, p. 243).

A situação, porém, se torna mais complexa quando se trata de
ilícitos penais previstos exclusivamente na modalidade dolosa.
Nessas hipóteses, se o agente, colocando-se culposamente em
estado de embriaguez, der causa a um resultado somente punível
a título de dolo, tal fato será atípico, nos termos do que preceitua o
art. 18, parágrafo único, do Código Penal, cujo teor é o seguinte:

“Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode

ser punido por fato previsto como crime, senão quan-

do o pratica dolosamente.”

Trata-se da tese defendida no recurso do réu, com respaldo
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em prestigiosos autores, a exemplo de Eugenio Raul Zaffaroni e
José Henrique Pierangeli:

“(...) Quer o agente beba no intuito de embriagar-se,

quer o faça apenas por beber, atingindo o estado da

embriaguez pela sua imprudência no conduzir-se, a

ação de beber, nos dois casos, é imprudente, tanto

pela finalidade como pela maneira como procede, e

que o leva a um estado em que não mais está em

condições de controlar, conscientemente, os seus

atos posteriores. Em tais condições, o agente, se
der causa a um resultado típico, ingressa na fór-
mula do art. 18. Atente-se que, se não existisse
o tipo culposo, a conduta ficaria atípica, de con-
formidade com o parágrafo único do art. 18.”
(Manual de Direito Penal Brasileiro, 4a ed., São Pau-
lo, RT, 2002, p. 534) - destacamos.

Nesse contexto, argumenta-se que o “ato de embriagar-se,
por conseguinte, caracterizou-se simplesmente pela imprudência
do increpado, ferindo o dever de cuidado objetivo que deve pautar
a todos. Conseqüentemente, não se pode atribuir ao mesmo, a
título doloso, a prática dos atos descritos na peça acusatória, haja
vista que não há previsão legal neste sentido, conforme exegese
extraída do parágrafo único do art. 18 do Código Penal” (fl. 381).

Razão assiste ao recorrente.

Com efeito, no que tange ao crime de desacato, previsto ape-
nas na modalidade dolosa, entendo que o estado de embriaguez
afasta o elemento subjetivo (dolo) necessário à materialização do
delito, consubstanciado na vontade consciente de menosprezar
ou desrespeitar o agente público.

Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal Regional Federal
da 4a Região, em acórdão que passo a reproduzir:

“DESACATO. EMBRIAGUEZ.
A manifesta embriaguez do agente exclui a tipi-
cidade do crime de desacato, que só se pune a
titulo de dolo.
Recurso provido. Habeas corpus deferido.” (TRF 4a
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Região, 3a T., RHC 9404099074/PR, Rel. Des. Fed.
Volkmer de Castilho, DJ 03.11.94, p. 63079) - desta-
camos.

Celso Delmanto e os co-autores de seu “Código Penal Co-
mentado” salientam a incompatibilidade da embriaguez com cer-
tos crimes, dentre eles o de desacato. Confira-se:

“Incompatibilidade da embriaguez com certos
crimes: Na prática, porém, apesar da regra da im-

putabilidade da embriaguez, nós a consideramos in-

compatível com o elemento subjetivo exigido por

certos delitos (desacato, ameaça e resistência) e

pela qualificadora e agravante do motivo fútil.” (Cel-
so Delmanto et. al, Código Penal Comentado, 5ª ed.,
Rio de Janeiro, Renovar, 2000, p. 56).

E destacam os seguintes precedentes:

“Incompatibilidade em certos crimes: Na jurispru-

dência mais moderna, considera-se a embriaguez

incompatível com o elemento subjetivo: a. do desa-

cato (TJSP, RT 537/301, 532/329; TACrSP, RT 526/

392); b. da ameaça (TACrSP, Julgados 70/335, RT

485/325); c. da qualificadora ou agravante do moti-

vo fútil (TJSP, RT 541/366; TACrSP, Julgados 69/

327, RT 553/377; contra TJSP, RT 634/282); d. da

resistência (TACrSP, RT 525/366, 427/422).” (Ob.
cit., p. 57).

Heleno Cláudio Fragoso já registrava precedentes nessa mes-
ma linha. Senão vejamos:

“192. Desacato. Embriaguez. Dolo.
O dolo, no crime de desacato, é específico (Frago-

so, Lições, IV, 1.160). Consiste na vontade consci-

ente de praticar a ação ou proferir a palavra injurio-

sa, com o propósito de ofender ou desrespeitar o

funcionário a quem se dirige. Os tribunais têm, no

entanto, entendido, que a embriaguez pode excluir

o propósito ofensivo. O TA Criminal de São Paulo,

por sua 1a Câmara, no julgamento da AC 69.157,
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Relator o ilustre Juiz Geraldo Pinheiro, decidiu que

‘a embriaguez que no desacato exclui o dolo espe-

cífico é a que elimina a capacidade intelecto-volitiva

do agente, revelando-se em atitudes inconseqüen-

tes ou irracionais, e não simples perturbação alcoó-

lica que não chega a infirmar-lhe a consciência de

suas atitudes’ (RT 458/377).” (Jurisprudência Crimi-
nal, 3a ed., São Paulo, José Bushatsky editor, 1979,
pp. 447/447).

No caso dos autos, as provas coligidas convergem para a
conclusão de que a embriaguez do acusado foi fruto de mera atitu-
de imprudente. Releva conferir, a propósito, os testemunhos abai-
xo:

“(...) que, no dia do fato, o acusado havia bebido, e

discutiu com a esposa em Baía Formosa, tendo

decidido que iria para a casa do seu pai (...)” – teste-
munha Roberto Carlos Jota (fl. 267).

“(...) que, na época do fato, o acusado não tinha o

costume de beber, tanto é que o fato chocou muito

a ele depoente; (...) que o acusado é uma pessoa

muito calma e nunca manifestou nenhuma agressi-

vidade; que depois do fato o acusado não ingeriu

bebida alcoólica (...)” – testemunha João Rodrigues
da Silva (fl. 236).

“(...) que, na época do fato, o acusado só bebia so-

cialmente; que depois do fato o acusado deixou de

beber (...)” – testemunha Adailton Rodrigues da Sil-
va (fl. 238).

Forçoso concluir-se, portanto, que o apelante, acostumado a
beber apenas socialmente, resolveu, após um desentendimento
conjugal, “afogar as mágoas”, embriagando-se imprudentemente
até o ponto em que perdeu a plena integridade de suas faculdades
psíquicas, pondo em risco sua própria integridade física ao condu-
zir perigosamente seu veículo em uma pista movimentada, sem
qualquer cogitação, porém, de atividade voltada à prática de qual-
quer ilícito penal.



314

Com essas considerações, absolvo o recorrente da imputa-
ção de desacato.

O mesmo raciocínio é válido, ainda, para infirmar a condena-
ção pelo crime de dano, previsto no art. 163 do Código Penal. Nes-
se particular, adoto a fundamentação esposada no bem lançado
parecer da Procuradoria Regional da República:

“(...) Pois bem, o dolo no crime ora em análise con-

siste na vontade inequívoca e manifesta de destruir,

inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

No caso dos autos, estando patente e evidenciada

a embriaguez do acusado, inexiste por parte dele a

vontade endereçada intencionalmente à pratica do

crime de dano contra o patrimônio da União.

O estado de embriaguez afasta o dolo necessário à

configuração do crime de dano, sendo atípica a con-

duta do agente.

TACRSP: ‘É aceitável a tese de que o indivíduo que

esteja embriagado não deva ser punido pela prática

de dano, uma vez que inexiste vontade orientada

para esse fim. Todavia é indispensável a prova da

embriaguez e bem assim de que seja ela em grau

tal que se possa considerar afastado o dolo’ (JTA-

CRIM 96/139).

TACRSP: ‘O delito do art. 163 do CP não se aperfei-

çoa tão-só com os danos causados pelo agente e

sim com essa causação unida ao propósito de da-

nificar. Assim, não há falar na infração e sendo a

conduta oriunda de estado de embriaguez do acu-

sado e não de dolo específico de causar dano’ (JTA-

CRIM 45/398).

Até porque, analisando o teor dos depoimentos tes-

temunhais (‘que o caminhão foi se aproximando e

diminuindo a velocidade, chegando a colidir de leve

com a viatura policial... que ele chegou a tocar leve-

mente a viatura’ – fl. 200), vê-se que o acusado não

tinha a intenção de danificar, inutilizar ou deteriorar a

viatura policial.

A colisão foi resultado da imperícia do acusado em



315

não conseguir parar seu veículo automotor em tem-

po hábil a evitar a ‘leve batida’, decorrente, inclusi-

ve, de seu estado de embriaguez, fatos estes que

poderiam ensejar uma punição a título de culpa em

sentido estrito.

Ocorre que o crime de dano é notadamente doloso,

não existindo no ordenamento pátrio previsão de

dano culposo. Logo, nos termos do art. 18, parágra-

fo único, do Código Penal, ‘ninguém pode ser puni-

do por fato previsto como crime, senão quando o

pratica dolosamente’.(...)” (fl. 406).

Pelas razões acima, também absolvo o apelante da acusa-
ção de crime de dano.

Por fim, resta apreciar a alegação de que o MM. Juízo a quo

não teria considerado, por ocasião da fixação da pena, as atenu-
antes da reparação do dano (art. 65, III, b, CP) e da confissão es-
pontânea (art. 65, III, d, CP).

Sobre a atenuante da reparação do dano, conquanto reconhe-
ça que a mesma se acha presente, é desnecessário tecer maio-
res considerações, já que a imputação de crime de dano foi afas-
tada acima. Resta, pois, prejudicada tal alegação.

Já a atenuante da confissão espontânea deve ser reconheci-
da, tendo em vista que a confissão não somente existiu como,
também, serviu de base à sentença condenatória, a qual se repor-
tou ao interrogatório do réu (fls. 195/202). Nesse sentido, numero-
sos são os precedentes do egrégio STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI N°
6.368/76. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. GRANDE QUAN-
TIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL POSTERIORMEN-
TE RETRATADA EM JUÍZO. INCIDÊNCIA COMO
ATENUANTE.
II - Se a confissão na fase inquisitorial, posteriormen-
te retratada em juízo, alicerçou o decreto condena-
tório, é de ser reconhecido o benefício da atenuante
do art. 65, III, alínea d, do CP (precedentes do STJ).
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Writ parcialmente concedido.” (STJ, 5a T., HC 44809/
MS, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 19.12.2005, p. 453).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE EN-
TORPECENTES. EXACERBAÇÃO DA PENA-
BASE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊN-
CIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCURSO DE
AGENTES. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍ-
CIO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. MOTIVOS DE CARÁTER NÃO EXCLUSI-
VAMENTE PESSOAL. MAUS ANTECEDENTES.
EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. FUNDA-
MENTO À CONDENAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
(...)
5. Segundo a jurisprudência majoritária deste Supe-
rior Tribunal de Justiça, ainda que retratada em Juí-
zo, é de se considerar a confissão extrajudicial como
circunstância atenuante, se esta efetivamente deu
fundamento à condenação.
6. Ordem concedida.” (STJ, 6a T., HC 26.395/MS,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 05.12.2005, p. 379).

Assim, considerando que subsistiu, apenas, a condenação pelo
crime tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/97 (dirigir sob a influên-
cia do álcool), e que a pena aplicada ao apelante por esse delito foi
fixada em 1 (um) ano de detenção em regime aberto, além de 200
(duzentos) dias-multa, impende rebaixar-se tais penas, em face
do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por isso, reduzo a pena privativa de liberdade para 9 (nove)
meses de detenção e 150 (cento e cinqüenta) dias-multa, cada
um deles no valor originalmente fixado na sentença.

Ocorre que o prazo prescricional corresponde, aqui, à pena
aplicada, nos termos do art. 110, §§ 1° e 2°, do CP. E em se tratan-
do de pena privativa de liberdade inferior a 1 (um) ano, o prazo
prescricional respectivo é de 2 (dois) anos.

Na hipótese dos autos, entre o recebimento da denúncia, ocor-
rido em 17 de abril de 2002 (fls. 68/69), e a prolação da sentença,
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ocorrida em 21 de setembro de 2004, decorreu lapso temporal
superior a 2 (dois) anos.

Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da extinção da pu-
nibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Em face de todo o exposto: a) dou provimento à apelação do
réu, absolvendo-o dos crimes de dano qualificado e desacato; b)
declaro extinta a punibilidade no tocante ao crime previsto no art.
306 da Lei nº 9.503/97; e c) julgo prejudicado o apelo do MPF, em
face da perda do objeto.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 4.305-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO

Apelantes: WALTER DA SILVA VIEIRA FILHO E ALBERTO
BRANDÃO TEIXEIRA DA SILVA

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Advs./Procs.: DRS. ADEMAR RIGUEIRA NETO E OUTROS

(APTES.)

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. DESCA-
MINHO. ART. 334, § 1º, D, DO CÓDIGO PENAL.
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS ACOMPA-
NHADAS DE DOCUMENTAÇÃO FALSA. INÉP-
CIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PROVA
EMPRESTADA, PORQUE OBTIDA EM OUTRO
PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE AB-
SOLUTA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESNE-
CESSIDADE DE PERÍCIA. ERRO SOBRE OS
ELEMENTOS DO TIPO. NÃO DEMONSTRADO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ANALOGIA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. EXCLU-
SÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
- Incorre no tipo penal descrito no art. 334, § 1º,
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d, do CP, quem importa, no exercício do comér-
cio, ou de atividade a ele equiparada naquele dis-
positivo legal, mercadorias acompanhadas de
documentos que sabe serem falsos.
- Não é inepta a denúncia que descreve generi-
camente fatos relacionados a crime societário,
desde que a narrativa seja suficiente para a com-
preensão da acusação.
- Admite-se a prova emprestada, porque obtida
em outro processo, quando o decreto conde-
natório não se fundamentou exclusivamente na-
quela prova, mas apenas a utilizou como um dos
elementos de convicção do magistrado.
- Preliminares rejeitadas.
- A materialidade restou demonstrada pela apre-
sentação, por sociedade comercial, de documen-
tos cujo conteúdo inverídico simula a higidez da
empresa exportadora, na tentativa de obter o
desembaraço aduaneiro de mercadorias apreen-
didas no Porto de SUAPE.
- A prova da falsidade ideológica prescinde da
realização de perícia.
- Descabe falar em responsabilidade objetiva,
pois a autoria delitiva foi confirmada pelas pro-
vas dos autos, que apontam para a ilegalidade
da constituição social da empresa exportadora,
a irregularidade da transação comercial, e o
conluio daquela com os sócios da importadora,
que sabiam, previamente, da falsidade dos do-
cumentos que apresentaram à Alfândega brasi-
leira.
- As circunstâncias pessoais do sócio que deti-
nha poderes para realizar ou sustar os pagamen-
tos da empresa, e os utilizou com eficiência,
comprovadamente, no âmbito da operação de
importação que redundou na apresentação de
documentos falsos, afastam a alegação de que
incorreu em erro que exclui o dolo.
- As causas de extinção de punibilidade não com-
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portam analogia in bonam partem, nem a legis-
lação citada pela defesa – Leis nºs 9.249/95, 10.684/
03, e o art. 168-A do CP (introduzido pela Lei nº
9.983/00) – cuida do crime de contrabando ou
descaminho. Precedentes do STJ.
- Apelações improvidas. Excluída, de ofício, a
pena de multa, ante a ausência de previsão legal
desta sanção, no tipo penal em que foram
incursos os apelantes.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar as preliminares, negar
provimento às apelações, e, de ofício, excluir da condenação as
penas de multa, nos termos do voto do Relator, na forma do relató-
rio e notas taquigráficas constantes nos autos, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.

Recife, 8 de agosto de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO:

O Ministério Público Federal, presente na pessoa do Procura-
dor da República, Dr. Edmac Lima Trigueiro, acusou Walter da
Silva Vieira Filho e Alberto Brandão Teixeira da Silva da prática do
crime previsto no art. 334, § 1º, d, do Código Penal (fls. 03/06).

Expõe a denúncia que, intimados pela Secretaria da Receita
Federal para comprovarem a regularidade da importação de ma-
teriais de escritório, descritos na Declaração de Importação nº 02/
0290973-3 expedida por Papelmax Distribuidora Ltda., os acusa-
dos, sócios da empresa, apresentaram documentação falsa, con-
sistente nas cópias do contrato social e emendas da empresa ex-
portadora ASA Enterprises, Inc., e na fatura comercial nº 737.
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Ainda segundo a acusação, a falsidade dos citados atos cons-
titutivos foi comprovada pelo fato de a exportadora ASA Enterpri-
ses, Inc., com sede no Estado da Flórida (Estados Unidos), cujas
ações pertencem integralmente à empresa brasileira Aguiar Bay-
ma Ltda., já desativada.

Por sua vez, a Aguiar Bayma Ltda., enquanto em atividade,
nunca declarou ao Fisco brasileiro a existência da ASA Enterpri-
ses, Inc., e seus antigos sócios afirmaram desconhecer a empre-
sa americana que se queria passar por sua controlada.

Quanto à fatura comercial, que instruiu o despacho aduaneiro,
foi ela emitida por empresa irregularmente constituída, cujo objeto
social não abrange o comércio de materiais de escritório, nem afins.

Conclui o MPF que os acusados, no exercício de atividade
comercial, adquiriram em nome da empresa Papelmax Distribui-
dora Ltda., da qual são sócios, mercadoria estrangeira acompa-
nhada de documentos que sabiam falsos, incidindo nas penas do
art. 334, § 1º, d, do CP.

Recebida a denúncia em 03.09.2003 (fl. 08), foram os réus
qualificados e interrogados (fls. 19/22), tendo apresentado defe-
sas prévias às fls. 24/25.

Constam, às fls. 40 e 272, despachos que deferiram promo-
ções ministeriais, para que fossem transladadas cópias da de-
núncia, dos interrogatórios, e dos termos de inquirições de teste-
munhas realizadas no Processo nº 2002.83.00.006661-5, junta-
das às fls. 45/203, 278/389 e 404/407. A defesa, intimada a esse
respeito (fl. 272), nada requereu (fl. 410v).

Ouvidas as testemunhas de acusação (fls. 217/222), e de de-
fesa (fls. 251/254).

Juntados os antecedentes dos réus (fls. 269/270).

Alegações finais da acusação (fls. 412/418) e da defesa (fls.
421/449).

Concluída a instrução processual, o MM. Juiz Federal da 13ª
Vara da Seção Judiciária de Pernambuco proferiu a sentença de
fls. 453/466, na qual julgou procedente a pretensão deduzida na
denúncia, condenando os réus Walter da Silva Vieira Filho e Alber-



321

to Brandão Teixeira da Silva nas penas do crime previsto no art.
334, § 1º, d, do Código Penal, fixadas definitivamente em 1 (um)
ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e multa, cor-
respondente a 40 (quarenta) dias-multa, no valor, cada um, de 1/
10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas
penas restritivas de direitos.

Desafiam a sentença as apelações criminais cujas razões são
as seguintes:

1) WALTER DA SILVA VIEIRA FILHO (fls. 483/497): inépcia da
denúncia, que não descreve a conduta praticada pelo recorrente;
condenação baseada em responsabilização objetiva, vez que a
sentença não indica as elementares do delito praticadas pelo re-
corrente, de tal modo que sua conclusão decorre apenas pelo fato
de ser sócio da empresa importadora; ausência de conhecimento,
por parte do recorrente, da natureza falsa dos documentos entre-
gues à Receita Federal, sobretudo porque desconhecia a opera-
ção, e sua atividade na empresa se resumia às questões financei-
ras; e

2) ALBERTO BRANDÃO TEIXEIRA DA SILVA (fls. 499/540):
nulidade em razão de a condenação haver se respaldado em pro-
va emprestada que não passou pelo crivo do contraditório e da
ampla defesa; ausência de prova da natureza falsa dos documen-
tos; desconhecimento da falsidade por parte do recorrente; con-
denação decorrente de responsabilização objetiva, vez que o re-
corrente foi condenado por ser sócio da empresa importadora; erro
sobre os elementos do tipo; extinção da punibilidade pelo paga-
mento do tributo, por interpretação analógica do art. 34 da Lei n.º
9.249/95, art. 168-A do CP e art. 9º da Lei nº 10.684/03.

Contra-razões do Parquet, que pugna pelo improvimento dos
apelos e a manutenção da sentença recorrida em todos os seus
termos (fls. 544/549)

Parecer do douto Procurador Regional da República, que, na
condição de custos legis, opinou pelo improvimento dos recursos
(fls. 554/562).

É o relatório. Ao Revisor.
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VOTO

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

Devem ser apreciadas, inicialmente, as preliminares de nuli-
dade pela inépcia da denúncia, e a utilização de prova empresta-
da, argüidas nos apelos de Walter da Silva Vieira Filho e Alberto
Brandão Teixeira da Silva, respectivamente.

A denúncia expõe os seguintes fatos:

“Para o depacho aduaneiro da Declaração de Im-
portação nº 02/0290873-3, Conhecimento de Carga no
APLU 02545460, contêiner CRXU 201279-7, da empre-
sa Papelmax Distribuição Ltda., CNPJ nº 69.944.015/
0001-04, foram aplicados os procedimentos especiais
previstos nas Instruções Normativas da Secretaria da
Receita Federal nº 52/2001 e nº 206/2002, com base
no artigo 68 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001 (re-
edição da MP nº 2.113-30/2001), sendo dada ciência,
em 03/05/2002, ao representante legal do importador
da intimação para atender exigências de apresentação
de documentos que pudessem comprovar a regulari-
dade da importação, os quais se tornaram documen-
tos necessários à instrução do despacho aduaneiro por
força dos artigos 436 e 437 do Regulamento Aduanei-
ro, aprovado pelo Decreto nº 91.030/85, e arts. 3º, inci-
so VII, e 7º, inciso I, da Instrução Normativa SRF nº 52/
2001, à época da exigência, e art. 68, inciso I, da Instru-
ção Normativa SRF nº 206/2002.
O importador apresentou os seguintes documentos
falsos, conforme demonstrado no Relatório Anexo ao
Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fis-
cal nº 0417800/00127/02, instruído através do Proces-
so nº 11968.001195/2002-73:

1) contrato social da empresa exportadora ASA En-
terprises, Inc.;
2) emendas ao contrato social, elaboradas após as
exigências da Alfândega do Porto de Suape, para
corrigir o Contrato Social falso, nas quais se quis
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fazer crer que teriam sido feitas três dias após o
Arquivamento do Contrato Social da exportadora no
Departamento de Estado da Flórida; e
3) fatura comercial nº 737.

DA FALSIDADE DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRE-
SA ASA ENTERPRISES INC E SUA ALTERAÇÃO POS-
TERIOR::

Foi verificado que a empresa brasileira Aguiar Bay-
ma Ltda. encontrava-se desativada e, mesmo assim,
constituía a exportadora Asa Enterprises INC em 100%
(cem por cento) das ações.

Constatou-se a falsidade da constituição da expor-
tadora ASA e também da sua tentativa de correção,
quando a Aduana brasileira tomou conhecimento de que
a empresa brasileira Aguiar Bayma Ltda., CNPJ 10.775.
26010001-92, a única sócia da ASA, não havia declara-
do essa suposta controlada nas suas declarações de
Imposto de Renda, e mais, encontrava-se sem ativida-
de há muito tempo.

Representada pelo seu sócio-gerente, a empresa
brasileira (que aparecia como única sócia da exporta-
dora ASA), declarou nem sequer conhecer aquela ex-
portadora Asa Enterprises INC, que queria se passar
por sua controlada.

DA FALSIDADE DA FATURA COMERCIAL 737:

Uma vez que emitida por aquela suposta exporta-
dora, a qual não possuía poderes para utilizar como
seu único acionista a empresa brasileira Aguiar Bayma
Ltda., que não só não havia dado autorização para uti-
lizar seu nome como acionista da exportadora Asa
Enterprises INC, como também desconhecia a exis-
tência daquela exportadora que se queria passar por
tendo como único acionista a referida empresa brasi-
leira. Sendo falsa a sua constituição, assim o eram tam-
bém os documentos de sua emissão, inclusive a fatu-
ra que instruiu o despacho aduaneiro.

Como alguns dos documentos apresentados se
mostraram falsos, esta importação ficou tipificada no
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art. 514, VI, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto 91.030, de 05 de março de 1985, com base
legal no artigo 105, inciso VI, do Decreto-Lei n° 1.455/
76, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração e Ter-
mo de Apreensão e Guarda Fiscal para aplicação da
pena de perdimento das mercadorias.

(...)
Os denunciados, assim agindo, incidiram nas pe-

nas do art. 334, § 1º, d, do Código Penal Brasileiro, o
qual estabelece:

“§ 1º Incorre na mesma pena quem:
d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou
alheio, no exercício de atividade comercial ou indus-
trial, mercadoria de procedência estrangeira, desa-
companhada de documento legal ou acompanha-
da de documentos que sabem serem falsos;”

Trata-se, na espécie, de crime societário, no qual a denúncia
prescinde da descrição pormenorizada das condutas individuais
dos responsáveis pela pessoa jurídica, admitindo-se, nela, a nar-
rativa genérica dos fatos, desde que suficiente para a compreen-
são da acusação.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no Excelso Pre-
tório:

“HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. DE-
NÚNCIA INEPTA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA
DE CONDUTAS. ENTENDIMENTO DO STF.
O STF tem jurisprudência a dizer da tolerância que
se impõe à denúncia – nos crimes societários – so-
bre a eventual impossibilidade de não se encontrar
o Parquet habilitado, desde o início, para individuali-
zar culpas. Em feitos desta natureza, a impunidade
estaria assegurada se se reclamasse do Ministério
Público, no momento da denúncia, a individualiza-
ção de condutas, dada a maneira de se tomarem
as decisões de que resulta a ação delituosa.
Ordem denegada.”
(STF, HC 73.903/CE, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ

25.04.1997).
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À vista disso, verifico que a peça acusatória indica com clare-
za que a empresa Papelmax Distribuidora Ltda., da qual os ape-
lantes são sócios, adquiriu mercadoria estrangeira, com destina-
ção comercial, e que, intimada pela autoridade aduaneira para com-
provar a regularidade da importação, apresentou documentos que,
segundo o dominus litis, sabia serem falsos.

Tais circunstâncias afastam a alegação de inépcia da denún-
cia, trazida no apelo de Walter da Silva Vieira Filho.

No tocante à prova emprestada, no processo penal, a jurispru-
dência dos Tribunais Superiores1 é firme no sentido de atribuir-lhe
valor precário, especialmente quando produzida sem a observân-
cia do contraditório, admitindo-a, porém, quando a sentença con-
denatória não se fundamentou exclusivamente naquela prova, mas
apenas utilizou-a dentro de um contexto probatório, como mais
um elemento de convicção do magistrado.

Verifico que a sentença de fls. 453/466 corresponde perfeita-
mente às hipóteses da jurisprudência acima invocada, pois a refe-
rência que fez às provas obtidas no Processo nº 2002.83.00.
006661-5 (fls. 45/203, 278/389 e 404/407) serviu apenas para es-
clarecer os antecedentes da fiscalização realizada pela Receita
Federal, que constatou a realização de operações irregulares en-
tre a empresa americana ASA e sua suposta controladora brasilei-
ra Aguiar Bayma Ltda., e outras empresas importadoras com atu-
ação no Porto de Suape.

De ressaltar, todavia, que, após a narrativa dos referidos ante-
cedentes fáticos, o douto Juiz a quo passou a fundamentar o de-
creto condenatório a partir das provas obtidas no Procedimento
Administrativo Criminal (PAC), instaurado pelo Ministério Público
Federal, após o protocolo de representação criminal pela Receita
Federal, tudo no sentido de se apurarem as irregularidades na im-
portação realizada pela empresa Papelmax Distribuidora Ltda.

1 STF, HC 67.064/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ 02.06.1989; STF, HC
67.707/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 14.08.1992; STJ, 5.ª Turma, HC 41.805/
RJ, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 22.08.2005; e STJ, 6.ª Turma, HC 23.721/SP, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, DJ 03.05.2004.
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Esse procedimento, apenso aos autos da ação criminal, for-
neceu a documentação mencionada na denúncia, tida na senten-
ça como comprobatória da materialidade do delito de descami-
nho.

Além disso, a autoria do crime, na perspectiva do Julgador
singular, restou comprovada nos interrogatórios dos acusados (fls.
19/22) e das testemunhas (fls. 219/220), bem assim na mensa-
gem eletrônica incriminadora juntada à fl. 138, apenso I, do PAC.

Todas essas provas – sobre as quais, por ora, noticio apenas
a existência, deixando para o julgamento do mérito dos apelos a
sua apreciação substancial – foram produzidas no âmbito do Pro-
cesso Criminal nº 2003.83.00.18400-8, que tramitou no Juízo de
origem, e a respeito delas foi assegurada aos acusados/apelantes
a garantia constitucional do contraditório, razão pela qual rejeito a
preliminar argüida pelo apelante Alberto Brandão Teixeira da Silva.

Passo, agora, a apreciar o mérito das apelações, não, porém,
pela ordem de suas interposições, porque o último recurso levanta
questões mais abrangentes:

I. APELAÇÃO DE ALBERTO BRANDÃO TEIXEIRA DA SIL-
VA (fls. 499/540):

O apelante suscita os seguintes questionamentos:

1) ausência de prova da natureza falsa dos documentos;

2) condenação decorrente de responsabilização objetiva, vez
que o recorrente foi condenado, tão-somente, por ser sócio da
empresa importadora;

3) desconhecimento da falsidade por parte do apelante;

4) erro sobre os elementos do tipo e

5) extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, por in-
terpretação analógica do art. 34 da Lei nº 9.249/95, art. 168-A do
CP e art. 9º da Lei nº 10.684/03.

A primeira questão refere-se à inexistência de prova pericial,
que seria indispensável para atestar a falsidade dos documentos
que acompanharam as mercadorias importadas.

Não é bem assim.
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A perícia a que se refere o apelante é o exame do corpo de
delito, previsto no art. 158 do CPP, necessário quando o crime
deixar vestígios materiais. Autores como Mirabete, Hungria, Maga-
lhães Noronha e Fragoso, além de outros, consideram que, se a
prova da falsidade material exige perícia, o mesmo não ocorre com
a falsidade ideológica, que pode ser provada pelos diversos meios
lícitos e idôneos.

A propósito desse tema, é importante a distinção feita por Mi-
rabete2:

“Distingue-se o falso ideológico do material porque
neste o agente imita a verdade, através de contrafa-
ção ou alteração, enquanto naquele o documento é
perfeito em seus requisitos extrínsecos, em sua for-
ma, e emana realmente da pessoa que nele figura
como seu autor ou signatário, mas é falso no seu
conteúdo. Uma coisa é criar materialmente o docu-
mento ou parte dele, outra é declarar um juízo inve-
rídico em lugar da verdade em documento que,
materialmente, é verdadeiro. Concerne a falsidade
ideológica ao conteúdo, e não à forma (RT 513/367).
Assim, enquanto na falsidade material o crime é
apurado pelo exame do escrito para se verificar
se houve contrafação ou alteração, na ideológi-
ca somente pode ser constatado pela verifica-
ção dos fatos a que se refere o documento.”
(Grifei).

Evidentemente, não se cogita, nessa oportunidade, tratar do
crime de falso, pois ele é meio para a execução do delito do art.
334, § 1º, d, do CP, sendo por este absorvido, em homenagem ao
princípio da especialidade.

Relevante, porém, é que a falsidade que se atribui aos docu-
mentos que acompanharam a Declaração de Importação nº 02/
0290973-3, expedida por Papelmax Distribuidora Ltda., tem natu-

2 “Manual de Direito Penal”, v. 3, 13.ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, pp. 247/248.
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reza ideológica, e não material, podendo ser aferida pelo seu exa-
me “à luz dos fatos a que se referem”.

Com efeito, o contrato social da empresa ASA possui conteú-
do falso, pois nele se menciona, como detentora da totalidade das
suas ações, a sociedade brasileira Aguiar Bayma Ltda., que se
encontra inativa desde 2000 (fl. 87 do PAC), e que jamais, antes
disso, declarou à Receita Federal a existência de coligadas ou
controladas no País ou no exterior (cf. fl. 84 do PAC).

Tais circunstâncias, reveladas por prova documental, foram
confirmadas pelo representante legal da Bayma Aguiar Ltda. (fls.
302/304), Luiz Carlos Bayma Aguiar, que afirmou “(...) desconhe-
cer tivesse a empresa de que é titular qualquer participação na
empresa ASA Enterprises Inc., do que tomou conhecimento ape-
nas quando foi inquirido perante a Secretaria da Receita Federal.”

Verificadas essas irregularidades, a Aduana do Porto de Sua-
pe intimou a Papelmax Distribuidora Ltda. para que apresentasse
documentação idônea da exportadora Asa. Em seguida, a Papel-
max levou essa situação ao conhecimento da empresa america-
na, cujo representante (Antônio Sérgio Aguiar Bayma), em respos-
ta, enviou a mensagem eletrônica de fl. 138 (apenso I do PAC), na
qual comunicou à Papelmax que tomaria as “providências” neces-
sárias.

Diante disso, a Asa elaborou aditamento ao contrato social, no
qual foi aposta a data de 27.02.1997, acompanhado de declaração
jurada (affidavit), datada de 21.05.1997, todos eles autenticados
por tabeliã americana cujo ofício teve início apenas em 15.08.2001
(fls. 151 e 154 do PAC).

Ainda, consta certidão de arquivo dos citados documentos no
Departamento de Estado da Flórida, órgão que também funciona
como “junta comercial”, em 28.06.2002, data a partir da qual, a
teor da legislação daquele Estado americano, traduzida e juntada
ao processo (fls. 117/119, 153, 155 e 157 do PAC), passariam a ter
efeitos perante terceiros.

Ocorre que, nos documentos “autenticados”, que nada com-
provam relativamente ao período de 1997/2002, não há qualquer
indício de que a autoridade americana os tivesse analisado subs-
tancialmente, o que parece estranho diante do fato de que o regis-
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tro de empresas incorporated perante o Governo da Flórida, se-
gundo as leis daquele Estado americano, é obrigatório para ates-
tar a sua regularidade (fls. 117/119 do PAC).

Noutras palavras, até 28.06.2002, a ASA Enterprises apresen-
tava vícios graves na sua constituição social, a contaminar as suas
operações de comércio exterior com o Brasil – tanto é assim que
a Aduana brasileira exigiu a comprovação da regularidade da em-
presa –, porém buscou encobri-los com a obtenção de documen-
tos que, embora hígidos na forma, tinham conteúdo inverídico, para
induzirem a autoridade aduaneira do Brasil a acreditar que, antes
da realização da importação em comento, a sua situação nos EUA
era regular.

É de se reconhecer, portanto, a falsidade ideológica daquela
documentação, que, apresentada pela Papelmax Distribuidora Ltda.,
acompanhou o procedimento de importação barrado pela Alfânde-
ga.

Além desses fatos, é relevante mencionar que a apuração do
ilícito em apreço esclareceu, inclusive, o contexto em que se pro-
duziu o conluio entre os sócios da Papelmax e o titular da Asa,
permeado de irregularidades, como as que descrevo a seguir:

1) a Papelmax recusou-se a apresentar a fatura comercial e a
declaração de exportação da fabricante chinesa, a AIVEN, que re-
velariam os verdadeiros partícipes do negócio, bem assim o seu
valor;

2) quanto à fabricante, apresentou apenas a certidão de ori-
gem, que não contém nenhum dos dados essenciais acima men-
cionados (fl. 142 do PAC);

3) à constituição irregular da Asa Enterprises Inc., já demons-
trada, acresce a impropriedade da transação comercial com a
Papelmax, pois a empresa americana não tem por objeto social o
comércio de materiais de escritório, mas apenas o de pneus (fls.
163/166 do PAC);

4) diante desses fatos, e dos maus antecedentes comerciais
da ASA, a Aduana brasileira bloqueou a operação, exigindo da im-
portadora a comprovação da regularidade do negócio e da situa-
ção da citada empresa americana;
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5) na tentativa de desembaraçar os referidos bens, a Papelmax
e a Asa acertaram a produção de documentação cujo conteúdo se
revelou falso, conforme demonstrado anteriormente.

Resta saber se Alberto Brandão Teixeira da Silva tinha conhe-
cimento da falsidade dos documentos apresentados por sua em-
presa.

Diz o apelante que o Juiz singular lhe imputou a responsabili-
dade objetiva, tão-somente, pelo fato de ser sócio da empresa, e
que, além de desconhecer as irregularidades dos referidos docu-
mentos, jamais poderia percebê-las, dado que foram remetidos
por empresa estrangeira, presumivelmente idônea, e tinham apa-
rência de legalidade.

Esses argumentos, que apontam para a inexistência ou, pelo
menos, a ausência de comprovação do dolo na conduta no ape-
lante, não resistem à análise das provas referidas no decisum re-
corrido. Explico.

Antes de mais nada, convém lembrar que o núcleo do tipo
penal descrito no art. 334, § 1º, d, do CP, na modalidade em que foi
incurso o apelante, é adquirir, no exercício do comércio, mercado-
rias estrangeiras acompanhadas de documentação falsa. Exige-
se o dolo direto “que sabe serem falsos”.

É certo que o delito em comento, no tipo subjetivo, exige o dolo
do conhecimento acerca da falsidade dos documentos que acom-
panham produto importado, não se podendo aceitar, para caracte-
rizá-lo, a simples presunção decorrente do fato de ser o réu/ape-
lante sócio-gerente da empresa importadora, o que implicaria odiá-
vel hipótese de responsabilidade objetiva.

Há que se considerar, ainda, a distinção que fazia Mittermayer,
verdadeiro tratadista da prova em matéria criminal: “não se pode
negar que o dolo, o mais das vezes, se demonstra com o auxílio
do raciocínio; mas isto é mui diverso de dizer-se que é ele objeto
de uma presunção.”

Aqui, não se trata de presunção, nem de conjecturas cerebri-
nas, pois a sentença cuidou de demonstrar que o apelante agiu
com dolo, i.e., plenamente consciente da falsidade dos documen-
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tos que, juntamente com o seu sócio Walter da Silva Vieira Filho,
apresentou à Aduana, em nome da Papelmax Distribuidora Ltda.

Essas afirmações não são críveis, pois, mesmo que o recor-
rente não soubesse da situação irregular da empresa americana,
apesar de ter negociado com ela por vários anos, na condição de
“sócio financeiro da empresa Papelmax (...) incumbido de realizar
os pagamentos devidos pela empresa, inclusive quanto a merca-
dorias importadas” (cf. interrogatório de fls. 21/22), é evidente que
passou a saber da verdade sobre a ASA Enterprises quando a
Papelmax Distribuidora Ltda. foi notificada a respeito pela Alfânde-
ga de Suape. Ainda assim, condescendeu em apresentar a altera-
ção contratual feita unicamente na tentativa de ludibriar a autorida-
de aduaneira, para fazê-la crer que a empresa americana encon-
trava-se em ordem desde 1997.

Também descabe falar em erro sobre os elementos do tipo,
ante as queixas da ASA quanto à suspensão dos pagamentos das
mercadorias importadas, até que fossem resolvidas as pendên-
cias aduaneiras (fl. 75 do PAC), providência essa que compete ao
encarregado das finanças da empresa, no caso, o acusado Alber-
to Brandão.

Ora, se o apelante estava especialmente atento à operação
em comento e detinha poderes para participar de sua condução, é
lógico que, no mínimo, sabia dos seus desdobramentos, sobretu-
do daqueles que visavam ao desembaraço das mercadorias apre-
endidas, como foi o caso da “fabricação” dos atos constitutivos da
ASA Enterprises.

E não se diga que o Juiz singular deixou de considerar esses
fatos e imputou a Alberto Brandão a autoria do delito tão-somente
pelo fato de ser sócio da importadora. O raciocínio acima expedido
tem lastro nas provas coligidas nos autos, que são as mesmas
que fundamentaram a sentença recorrida, no sentido do reconhe-
cimento da conduta típica do réu/apelante, que adquiriu mercado-
ria de procedência estrangeira, para finalidade comercial, acom-
panhada de documentos que sabia serem falsos (art. 334, § 1º, d,
do CP).

Quanto ao mais, propugna o recorrente a extinção da punibili-
dade pela aplicação analógica das Leis nºs 9.249/95, 10.684/03 e
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o art. 168-A do CP (introduzido pela Lei nº 9.983/00).

Na verdade, a Lei nº 9.249/95 refere-se aos crimes definidos
nas Leis 8.137/90 e 4.729/65, enquanto que a Lei nº 10.684/03 apli-
ca-se, tão-somente, aos crimes previstos na Lei 8.137/90 e nos
arts. 168-A e 337-A do CP.

Entendo de forma contrária ao apelante, pois as causas de
extinção de punibilidade não comportam analogia in bonam par-

tem, nem a legislação citada pelo apelante cuida do crime de con-
trabando ou descaminho.

Nesse sentido, acompanho a jurisprudência firmada pelo col.
STJ, da qual destaco o seguinte aresto:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. TRANCA-
MENTO DE INQUÉRITO. FALTA DE JUSTA CAU-
SA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PAGAMENTO
DO TRIBUTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº
9.249/95. IMPOSSIBILIDADE.
I - O trancamento de inquérito por ausência de justa
causa, conquanto possível, cabe, apenas, nas hi-
póteses em que evidenciada, de plano, a atipicida-
de do fato ou a inexistência de autoria por parte da
paciente. (Precedentes).
II - A Lei nº 9.249/95 é taxativa ao estabelecer no
caput do art. 34 a extinção da punibilidade do agente
que promover o pagamento do tributo ou contribui-
ção social, inclusive acessórios, antes do recebi-
mento da denúncia, apenas em relação aos crimes
definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de
1990, e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, não
podendo, por isso mesmo, ser aplicada ao delito de
descaminho previsto no art. 334 do Código Penal.
Recurso desprovido.”
(RHC 16.109/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 18.10.
2004).

Nego, portanto, provimento à apelação de Alberto Brandão Tei-
xeira da Silva.
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II. APELAÇÃO DE WALTER DA SILVA VIEIRA FILHO (fls. 483/
497):

Considera o apelante que a sentença padece dos seguintes
defeitos:

1) condenação baseada em responsabilização objetiva, vez
que a sentença não indica as elementares do delito praticadas pelo
recorrente, de tal modo que sua conclusão decorre apenas e tão-
somente do fato de ser sócio da empresa importadora; e

2) deixou de atentar para o desconhecimento, por parte do
recorrente, da natureza falsa dos documentos entregues à Recei-
ta Federal, mormente porque desconhecia a operação e sua ativi-
dade na empresa ocorre apenas na parte financeira.

Não cabe, aqui, rediscutir a falsidade documental, nem a ma-
terialidade do delito, pois essas matérias foram apreciadas quan-

tum satis no julgamento do apelo anterior, não tendo sido, ade-
mais, objetos do presente recurso.

Dispenso, pelas mesmas razões, as considerações doutriná-
rias que teci acerca da prova do dolo do agente, no delito em co-
mento, e também a exposição do contexto mais abrangente do
negócio efetuado entre a Papelmax e a ASA Enterprises.

O que disse no apelo de Alberto Brandão, a respeito de todas
essas questões, serve de moldura para a análise dos fatos que,
ao contrário do que pretende Walter da Silva Vieira Filho, indicam a
sua participação efetiva, voluntária, e, porque não, consciente, no
delito pelo qual foi condenado. Senão vejamos.

A sentença cuidou de demonstrar que ao apelante competia
averiguar os documentos de importação da Papelmax Distribuido-
ra Ltda. (cf. interrogatório de fls. 19/20), valendo dizer que ele de-
veria ter o pleno conhecimento de toda a operação que envolveu a
sua empresa e a ASA Enterprises.

Mais do que isso, o apelante, na condição de sócio da impor-
tadora, foi o interlocutor direto de Antônio Sérgio Aguiar Bayma,
titular da ASA, e com este acertou as “providências” para o de-
sembaraço aduaneiro das mercadorias que negociaram, sobretu-
do a elaboração de documentação visando a atestar, falsamente,
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a regularidade da exportadora americana. É o que se vê no trecho
que destaco do e-mail que lhe foi enviado por Sérgio Aguiar Bayma
Filho (cf. PAC, fl. 138, apenso I):

“O que eles querem é atrapalhar nossas vidas. (...)
Nosso advogado preparou documento Amended and

Restated Articles of Incorporation of Asa Enterpri-

ses Inc., com fins específicos para atender a esta
demanda. O referido documento já foi ‘encaminha-
do’ através de uma empresa de despachos que con-
tratamos, para que consigamos um Atestado de Re-
gularidade de Status, que a empresa encontra-se
em boas condições de funcionamento junto ao Es-
tado e ao mesmo tempo tenhamos um Certificado
de Evidência sobre o documento encaminhado, que
seja carimbado pelo Departamento de Estado da
Flórida, em Tallahassee.
A empresa nunca foi declarada à Receita Federal
Americana, primeiro porque as ações são ao porta-
dor. E são ao portador por essa mesma razão.
Somente em caso de transmissão, caso haja lucro
na venda, este valor deverá ser levado ao conheci-
mento da Receita para pagamento de imposto. A
Invoice do fornecedor não vamos apresentar, e os
motivos já foram citados. (...)”

Com tais considerações, o dolo da prática delitiva restou evi-
dente, com a conduta deliberada do apelante de apresentar os re-
feridos documentos à autoridade alfandegária, sabendo que eram
falsos.

À maneira de conclusão, tenho que nenhuma das razões
apresentadas nos apelos de Walter da Silva Vieira Filho e Alberto
Brandão Teixeira da Silva abala a correta e ponderada fundamen-
tação da r. sentença, que, reconhecendo a autoria e a materialida-
de do delito, impôs aos réus a condenação de rigor.

Timbro em registrar que não houve irresignação dos acusa-
dos quanto à aplicação das penas. Há, no entanto, a possibilidade
de conhecimento ex officio, por parte do Tribunal, das nulidades
absolutas. A sentença não merece reparos quanto às sanções pri-
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vativas de liberdade, pois as fixou no mínimo legal de um ano de
reclusão, em regime aberto, substituindo-as, depois, por penas
restritivas de direito.

Já no que se refere às penas de multa, correspondentes, cada
uma, a 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 1/10 (um décimo) do
salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, impõe-se a refor-
ma do decisum, ante a ausência de previsão legal desse tipo de
sanção penal, para o tipo em que foram incursos os réus, ora ape-
lantes (art. 334, § 1º, d, do CP).

Tudo isso posto, rejeito as preliminares, nego provimento às
apelações, e, de ofício, excluo da condenação as penas de multa,
mantendo-se a sentença nos seus demais aspectos.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 4.374-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA
Apelantes: JOSÉ LUIZ MOURA, ANTONIO PEREIRA INÁCIO E

FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE ARAÚJO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Advs./Procs.: DRS. JOÃO DA MATA MEDEIROS FILHO, FRANCIS-

CO GOMES DA SILVA E FRANCISCO CAVALCAN-
TE FILHO (APTES.)

EMENTA: PENAL. CRIME CONTRA EMPRESA
PÚBLICA FEDERAL. ROUBO BIQUALIFICADO.
PROVA DA AUTORIA. CONFISSÃO DO ACUSA-
DO EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELE-
MENTOS PROBATÓRIOS. EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. INCIDÊN-
CIA DAS MAJORANTES PREVISTAS NOS INCS.
I E II DO § 2º DO ART. 157 DO CP. POSSIBILIDA-
DE DE CUMULAÇÃO COM O DELITO PREVIS-
TO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO.
- Assalto a uma Agência da ECT mediante em-
prego de arma de fogo e concurso de pessoas.
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- Autoria e materialidade provadas. Confissão,
perante autoridade policial, da participação em
evento criminoso, corroborada pelas declara-
ções dos co-réus e pelos depoimentos das tes-
temunhas.
- Cumulação do crime de roubo qualificado pelo
emprego de armas (art. 157, § 2º, inciso I) com o
de quadrilha armada (art. 288, parágrafo único,
do CP), pois o porte de arma que qualifica a qua-
drilha ou bando é figura de perigo abstrato, en-
quanto o efetivo emprego de arma que qualifica
o roubo tem a natureza de perigo concreto (pre-
cedentes do col. STF).
- Pena aplicada de acordo com os parâmetros
do art. 59 do Código Penal.
- Apelações improvidas.

ACÓRDÃO

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

Recife, 13 de julho de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA:

O Ministério Público Federal denunciou José Luiz Moura, Antô-
nio Pereira Inácio, Rivonaldo Bezerra Leite e Francisco das Cha-
gas Dantas de Araújo como incursos nas penas do crime tipifica-
do no art. 157, § 2º, I, II, IV e V, do CP, e no art. 10 da Lei nº 9.437/97,
porque, no dia 12 de abril de 2002, em concurso de agentes, medi-
ante uso de armas de fogo, praticaram assalto contra a Agência
dos Correios na Cidade de Boa Ventura/PB, subtraindo a quantia
de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).
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Esclarece que os denunciados roubaram e utilizaram um car-
ro Escort azul do qual foram retiradas as placas a fim de impossi-
bilitar a identificação, e, em seguida, investiram contra a Agência
de Correios de Boa Ventura/PB, rendendo os dois policiais de guar-
da, apoderando-se de algemas, de revólveres e do dinheiro desti-
nado ao pagamento dos benefícios previdenciários do Município,
fugindo em seguida, levando o soldado Ernandes Vieira Vilar como
refém, libertando-o cerca de 1 (um) km do centro da cidade. Em
seguida, na localidade denominada Triângulo de Curral Velho, aban-
donaram o carro e utilizaram um Fiat Uno deixado para a fuga pelo
denunciado José Luiz de Moura e, na propriedade “Sítio Catinguei-
ra”, dividiram o produto do roubo.

No sítio, policiais civis, militares e federais, alertados por um
telefonema anônimo, prenderam o adolescente Tiago Gomes da
Silva, encarregado da vigilância do esconderijo e da guarda das
armas usadas pela quadrilha, encontrando também parte do di-
nheiro roubado, algemas e capuzes usados no assalto e, em se-
guida, efetuaram a prisão dos outros integrantes da quadrilha, to-
dos ainda com valores correspondentes à divisão do roubo.

A sentença julgou procedente, em parte, a denúncia, conde-
nando José Luiz Moura e Francisco das Chagas Dantas de Araújo
às penas privativas de liberdade de 23 anos e 8 meses de reclu-
são e 270 dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime
fechado, em face do roubo do automóvel e do assalto à Agência da
ECT, do crime de quadrilha e do porte ilegal de arma de fogo, e
Antônio Pereira Inácio e Rivonaldo Bezerra Leite às penas privati-
vas de liberdade de 22 anos e 8 meses de reclusão e 180 dias-
multa e de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão a ser cum-
prida inicialmente em regime fechado, e à pena pecuniária de 150
(cento e cinqüenta) dias-multa, em face do roubo do automóvel e
do assalto à agência da ECT e do crime de quadrilha.

Fundamenta-se na prova da autoria e da materialidade dos
crimes, esclarecendo que no roubo do veículo utilizado no assalto
à Agência o proprietário narra com detalhes o roubo, reconhecen-
do os integrantes da quadrilha como responsáveis pelo crime.
Quanto ao assalto à agência da ECT, salienta que o adolescente e
os outros réus presos em flagrante relataram toda a trama crimi-
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nosa com riqueza de detalhes, esclarecendo a organização e a
distribuição das atividades entre os membros da quadrilha, salien-
tando que foram encontrados no poder da quadrilha parte do equi-
pamento, armas e dinheiro decorrentes do assalto. Ao final, escla-
rece que os réus José Luiz Moura e Francisco das Chagas Dan-
tas de Araújo, ao serem presos, estavam na posse de armas de
fogo sem registro, incidindo no caput do art. 10 da Lei nº 9.437/97.

Em suas apelações, José Luiz Moura, Antônio Pereira Inácio e
Francisco das Chagas de Araújo argúem a ausência de provas da
autoria e da materialidade do crime, salientando que, em seus in-
terrogatórios judiciais, negaram a prática dos fatos delituosos, sa-
lientando que ninguém os reconheceu como autores do roubo à
agência dos correios.

Alegam que a sentença os condenou em duplicidade, pois o
roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de
arma de fogo é incompatível com a condenação pelo crime de
quadrilha armada, resultando em violação ao princípio que proíbe
a dupla condenação pelo mesmo fato, requerendo, alternativamen-
te, ao final, a absolvição em face da ausência de provas da autoria
e da materialidade do crime ou a redução da pena.

Em suas contra-razões, o MPF salienta que a materialidade
delitiva restou provada pelo auto de apreensão do material encon-
trado no esconderijo da quadrilha e pelo exame de eficiência das
armas portadas pelos apelantes, que narraram os fatos delituosos
com riqueza de detalhes no interrogatório policial. Salienta a ino-
corrência de violação ao princípio non bis in idem, em face da di-
versidade de bens jurídicos, dos momentos consumativos e das
condutas dissociadas, pois a punição dos agentes pela associa-
ção em quadrilha ofende a sociedade, como crime de perigo abs-
trato, e o roubo com duas ou mais pessoas é crime de perigo
concreto que ofende pessoa determinada e o crime de porte de
arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, ao
passo que o crime de roubo por grupo armado é crime material,
requerendo, ao final, a manutenção da condenação.

A douta Procuradoria Regional da República, em parecer, opi-
na pelo improvimento dos recursos, argumentando que a confis-
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são extrajudicial mantém seu valor probante quando em harmonia
com as outras provas constantes dos autos. Salienta que, ainda
que conflitantes, os interrogatórios dos acusados, analisados sis-
tematicamente, provam a participação voluntária de todos no fato
delituoso.

Salienta a possibilidade de coexistência entre o crime de qua-
drilha armada e o de roubo em concurso de agentes com empre-
go de armas de fogo, porque distintos os bens jurídicos tutelados e
autônomos e independentes os delitos. Ao final, salienta que os
apelantes tiveram a pena-base fixada no mínimo legal e as cir-
cunstâncias judiciais desfavoráveis não autorizam a alteração da
pena em benefício deles.

É o relatório.

Peço revisão.

VOTO

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

Os apelantes foram condenados pela prática do delito tipifica-
do nos arts. 157, § 2º, incs. I e II, e 288 do CPB e no art. 10 da Lei
nº 9.437/97:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou
para outrem, mediante grave ameaça ou violência a
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio,
reduzido à impossibilidade de resistência:
(...)
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I. se a violência ou ameaça é exercida com empre-
go de armas;
II. se há concurso de duas ou mais pessoas;
(...).”

“Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em
quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:
Pena - reclusão, de um a três anos.
Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se a
quadrilha ou bando é armado.”
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“Art. 10. Possuir, deter, portar, fabricar, adquirir, ven-
der, alugar, expor à venda ou fornecer, receber, ter
em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuita-
mente, emprestar, remeter, empregar, manter sob
guarda e ocultar arma de fogo, de uso permitido,
sem a autorização e em desacordo com determi-
nação legal ou regulamentar.
Pena - detenção de um a dois anos e multa.”

Resta suficientemente provada a materialidade e a autoria do
roubo do veículo utilizado no assalto à agência da ECT, conforme
se depreende do depoimento do proprietário do veículo roubado,
que, além de descrever o modo de agir da quadrilha, ainda reco-
nheceu os réus à época dos fatos:

“Que chegava à cidade de Caicó, pela BR que liga à
cidade de Serra Negra, quando viu um homem ao
lado da estrada, o qual disparou um tiro de pistola
em sua direção; que o tiro não acertou o carro; que
viu uma luz de um laser usado em instrumentos de
pontaria brilhando na testa do seu companheiro de
viagem; que acelerou o carro mas outro homem um
pouco adiante atirou, acertando o tiro no teto do car-
ro; que  parou o veículo; que todos os quatros ho-
mens se aproximaram, todos encapuzados; que
todos os quatro usavam luvas e roupas pretas; que
apenas um não estava com o capuz; que eles o fi-
zeram tirar a roupa, bem como seu companheiro
de viagem, e levaram o carro; (...) que cerca de dez
dias depois esteve na Delegacia de Polícia onde viu
umas fotografias, tendo dito que reconhecia um dos
assaltantes” - depoimento de Paulo Diniz, fls. 213.

O crime de roubo de veículo para utilização posterior em as-
salto é delito autônomo, não sendo absorvido pelo crime posterior,
posição consagrada na jurisprudência, conforme demonstra o se-
guinte precedente:

“No caso de roubo de um automóvel para sua pos-
terior utilização na prática de assalto, não é possível
a absorção de um crime pelo outro, pois isto só é



341

viável quando um fato, que possa tipificar delito au-
tônomo, integre a ação física de outro, complexa e
de tipo abrangente (TACRIM - SP - AC - Rel. Abreu
Machado - RJD 17/60)”. (Franco,  Alberto Silva e ou-
tros, Código  Penal  e  sua  Interpretação Jurispru-

dencial, Editora Revista dos Tribunais, 6ª edição,
1997, pág. 2.490)

O veículo fora efetivamente utilizado no assalto pelos réus e
identificado por diversas testemunhas, de forma que restam pro-
vadas a materialidade e a autoria quanto ao roubo do automóvel.

Com relação ao roubo à Agência dos Correios, a materialida-
de do delito foi provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, no
qual constam, entre outros objetos, as algemas e as armas dos
policiais que faziam a segurança da agência de correios assalta-
da, além de dinheiro fruto do assalto, capuzes usados para ocultar
a identidade dos assaltantes e celulares usados para a comunica-
ção entre os integrantes do bando – fls. 34/37 do inquérito policial.

O Laudo de Exame das Armas de Fogo prova a sua eficiência,
esclarecendo que as armas e as munições estão em plenas con-
dições de uso – fls. 148/154 do inquérito policial.

Como prova da autoria do delito há as confissões extrajudi-
ciais dos co-réus. Destaco alguns trechos para exame desta eg.
Turma:

“(...) que o interrogado estava na Fazenda Catinguei-
ra, em São Bento-PB, há cerca de quatro dias, acom-
panhado de seu colega, também assaltante, conhe-
cido como RIVA, quando foram procurados, no dia
11.04.2002, pelo indivíduo conhecido como Caboco
para participarem do assalto à Agência dos Cor-
reios de Boa Ventura-PB; que Caboco, em 12.04.
2002, chegou com um Escort azul, quando o inter-
rogado, Caboco, Riva e o Soldado PM Moura saí-
ram para a prática do assalto na cidade de Boaven-
tura-PB; que o Soldado PM Moura se incorporou ao
grupo já nas proximidades da cidade de Boaventu-
ra-PB; que, lá chegando, renderam os 3 (três) poli-
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ciais militares, tomando suas armas de fogo, e exe-
cutaram o assalto; que manteve um soldado PM de
fora como refém, levando-o após o assalto, liber-
tando-o já fora da cidade; que o soldado PM Moura
deixou seu Fiat Uno dentro do mato, fora do asfalto,
de modo que depois do assalto da agência dos Cor-
reios abandonaram o Escort, cor azul, e pegaram o
Fiat Uno; que se dirigiram à Fazenda Catingueira,
em São Bento-PB, onde lá foi dividido o dinheiro do
assalto, cabendo a cada um a importância de R$
900,00 (novecentos reais)” – Antônio Pereira Inácio
– fls. 12/13.

“que, na quinta-feira (11.04.2002), estavam na Fa-
zenda Catingueira o Nego Bá e Riva; que o interro-
gado e Riva tinham roubado o Escort, cor azul, na
cidade de Caicó-RN, fato ocorrido em 07.04.2002,
durante a madrugada, que ocorreu fora da via urba-
na daquela cidade; que o interrogado foi quem diri-
gia o Escort e esconderam o carro dentro do mato,
próximo à cidade de São Bento-PB; que esse carro
era para ser utilizado na prática de qualquer outro
assalto; (...) que, voltando para Boaventura, o inter-
rogado dirigindo o Escort, e, por volta das 10:00 ho-
ras do dia 12.04.2002, foram praticar o assalto à
Agência dos Correios de Boaventura-PB, quando,
de logo, renderam os 3 (três) policiais militares que
lá faziam a segurança do pagamento dos aposen-
tados, tomando suas armas de fogo, e executaram
o assalto; que o assalto fora praticado todos utili-
zando capuz; que manteve um soldado PM de fora
da agência como refém, levando-o após o assalto,
libertando-o já fora daquela cidade; que, depois do
assalto trocaram o Escort azul e pegaram o Fiat Uno
do Soldado PM Moura; que, os quatro assaltantes,
se dirigiram em direção à Fazenda Catingueira, em
São Bento-PB, onde lá foi dividido o dinheiro do as-
salto, cabendo a cada interrogado apenas a impor-
tância de R$ 400,00 (quatrocentos reais)” – Fran-
cisco das Chagas Dantas de Araújo, fls. 15/16.
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Interrogados em Juízo, os réus negaram a participação nos
fatos delituosos e, em suas apelações, alegam que as confissões
feitas no inquérito policial não podem ser consideradas para efeito
de prova da autoria dos fatos delituosos porque não reafirmadas
em Juízo.

Ora, é praxe entre os acusados de um crime que confessam
seus delitos durante o inquérito policial negar, em Juízo, a prática
do delito a fim de se verem beneficiados com uma suposta falta de
provas para a condenação.

No entanto, o fato é que os réus, no inquérito policial, descre-
veram a conduta delituosa, com a participação de todos os envol-
vidos, com detalhes que a Polícia não tinha conhecimento à época
do fato.

É certo que a confissão, considerada isoladamente, não cons-
titui prova suficiente para a condenação. No entanto, a descrição
feita pelos réus no inquérito policial coincide exatamente com as
descrições das testemunhas, especialmente do soldado Vilar, que
fora levado como refém pelos meliantes. Destaco trechos de seu
depoimento para o exame desta eg. Turma:

“que, aproximadamente, entre as 9 e 10 horas do
dia 12 de abril de 2002, os meliantes chegaram em
um Escort azul, o qual ouviu dizer que tinha sido
roubado; que desceram os quatro assaltantes e ren-
deram todos os policiais de imediato, apontando ar-
mas de grosso calibre para a cabeça dos milicia-
nos; que as armas que os assaltantes possuíam
eram pistolas e uma arma longa; que mediante gra-
ve ameaça determinaram que dois policiais aden-
trassem na agência de correios e telégrafos, acom-
panhados de dois assaltantes; que a grave ameaça
consistia em apontar o revólver para a cabeça dos
policiais e na informação de que, com qualquer rea-
ção, eles morreriam; que, na agência, além dos me-
liantes que ameaçavam os policiais, entrou um ou-
tro sozinho, que foi o responsável de recolher o nu-
merário disponível na agência para o pagamento dos
aposentados; que viu quando este terceiro meliante



344

estava com o pacote de dinheiro subtraído da Agên-
cia de Correios e Telégrafos, ameaçando a teste-
munha e resguardando a empreitada criminosa, para
dar fuga a seus comparsas; que, após ter realizado
o roubo, colocaram a testemunha dentro do carro,
restringindo sua liberdade por aproximadamente 10
minutos e com o objetivo de resguardar a fuga do
local do fato; que, após os 10 minutos acima men-
cionados, foi liberado no carro, na estrada que liga
Boa Ventura a Diamante, no trevo que dá acesso a
Curral Velho, local onde abandonaram o Escort; que
não sabe informar se já tinha alguém esperando eles
na referida estrada ou se já havia alguém à espera
deles para levar para lugar ignorado; que, no outro
dia após o fato, foi convocado pelo comandante da
3ª Companhia para prestar depoimento na Polícia
Federal, superintendência de João Pessoa, onde lá
reconheceu uma algema sua que tinha sido rouba-
da no dia do fato e o mosquetão da Polícia Militar;
que não chegou a ver mais os revólveres subtraí-
dos” (depoimento de Ernanes Vieira Vilar, Policial
Militar, fl. 240).

Apresenta-se, portanto, evidente a consonância entre a con-
fissão extrajudicial e o depoimento das testemunhas, de forma que
restam provadas a autoria e a materialidade dos fatos delituosos
narrados na denúncia.

Também não assiste razão aos apelantes quanto à existência
de bis in idem, alegando que a condenação por roubo qualificado
pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo é in-
compatível com a condenação pelo crime de quadrilha armada.

É perfeitamente possível a cumulação do crime de roubo, agra-
vado pelo emprego de armas (art. 157, § 2º, inciso I), com o de
quadrilha armada (art. 288, § único do CP), pois o porte de arma
que qualifica este delito é de perigo abstrato, enquanto o emprego
efetivo de arma que qualifica o roubo tem natureza de perigo con-
creto.

Tal afirmativa fica mais clara quando se admite a possibilidade



345

da quadrilha ser armada (perigo abstrato), mas não fazer uso efe-
tivo da arma no momento do roubo (perigo concreto), o que não é
o caso em questão, já que em ambas as ocasiões a quadrilha
portava as armas que possuía.

Sendo as qualificadoras dos arts. 157, § 2º, inciso I, e 288,
parágrafo único, do CP circunstâncias de agravamento de nature-
za diversa, não há violação ao Princípio da Não Cumulatividade.

Nesse mesmo sentido vem entendendo a Jurisprudência pá-
tria:

“Pode haver concurso entre roubo qualificado por
uso de armas e quadrilha qualificada pelo uso de
armas, não havendo bis in idem porque “o porte de
arma que qualifica a quadrilha (perigo abstrato) não
é equivalente ao emprego efetivo de arma que qua-
lifica o roubo (perigo concreto)”. (STF, Pleno, mv,
RHC 64.772, DJU 10.08.89, p. 12.910; mv, RTJ 128/
325; STJ, JSTJ e TRF 2/246)

“A jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal
Federal é firme no sentido de que é possível a cu-
mulação da qualificadora do roubo mediante o uso
de arma com a qualificadora da quadrilha armada
prevista no parágrafo único do art. 288”. (HC 70.843-9
DJU de 1-7-94, p. 17.498)

Ressalte-se, ainda, que, seguindo a posição contrária, seria
mais favorável ao delinqüente praticar o roubo armado enquanto
integrante de quadrilha armada do que sozinho, ante a pena me-
nor que lhe seria aplicada com relação àquele delito na primeira
hipótese.

Ante o exposto, nego provimento às apelações.

É como voto.
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APELAÇÃO CRIMINAL N° 4.403-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, JOSÉ ROBER-
TO FÉLIX DE ARAÚJO (RÉU PRESO) E JEAN CAR-
LOS DA COSTA E SILVA SANTOS (RÉU PRESO)

Apelados: OS MESMOS E EDUARDO DE ARRUDA GUEDES
(RÉU PRESO)

Adv./Proc.: DR. EVANDRO DA FONSECA VASCONCELOS FI-
LHO (APTES.)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EX-
TORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO E ROUBO.
MATERIALIDADE DOS ILÍCITOS AFERIDA POR
PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS. AUTO-
RIA IDENTIFICADA POR PROVAS TESTEMU-
NHAIS. SENTENÇA QUE CONDENA POR TIPO
NÃO CONSTANTE NA DENÚNCIA. INEXIS-
TÊNCIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DO ARTI-
GO 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONFISSÕES OBTIDAS NA ESFERA INQUISI-
TORIAL E DEPOIS RETRATADAS. INSUFICIÊN-
CIA PARA CONDENAR OUTRO AGENTE NOS
ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATE-
RIALIDADE DO CRIME DE QUADRILHA POR
NÃO HAVER IDENTIFICAÇÃO DE SEUS AGEN-
TES. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DA PENA-
BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EXTREMA-
MENTE DESFAVORÁVEIS. QUANTITATIVO QUE
DEVE SE SITUAR PRÓXIMO AO MÁXIMO LE-
GAL. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DOS
RÉUS. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
- Demonstrado através de laudo pericial, por tes-
temunhos dos funcionários que trabalhavam na
instituição financeira lesada e por testemunhos
das vítimas da extorsão, não há que se falar em
ausência de materialidade dos ilícitos em que
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foram condenados os réus.
- A autoria que foi inicialmente contestada, já que
foi obtida por meio de confissão posteriormente
retratada, restou inconteste por força dos reco-
nhecimentos dos agentes pelas vítimas.
- Nos exatos termos do artigo 383 do Código de
Processo Penal, “O juiz poderá dar ao fato defi-
nição jurídica diversa da que constar da queixa
ou da denúncia, ainda que, em conseqüência,
tenha de aplicar pena mais grave.”, não sendo
de se aplicar ao caso concreto o disposto no ar-
tigo 384 do Código de Processo Penal, visto que
as circunstâncias elementares analisadas na sen-
tença estão contidas explicitamente na denún-
cia.
- Não pode haver decreto condenatório baseado
apenas em confissão retratada ou em indícios
de autoria. Assim, não há que se acolher a tese
de crime de quadrilha bem como da participa-
ção de outro agente no ilícito.
- Se as circunstâncias judiciais são extremamen-
te desfavoráveis aos réus, a pena-base não deve
ser fixada próximo ao grau médio.
- Apelação dos réus improvida.
- Apelação do Ministério Público Federal parcial-
mente provida.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação
dos réus e dar parcial provimento à apelação do Ministério Público
Federal, 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, 11 de abril de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

Cuidam os autos de apelações interpostas pelo Ministério Pú-
blico Federal, José Roberto Félix de Araújo e Jean Carlos da Costa
e Silva Santos, irresignados com a sentença da lavra da Dra. Aman-
da Torres de Lucena Diniz Araújo, MMa. Juíza Federal Substituta
da 13ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco que, entendendo
provadas a materialidade e autoria criminosas, condenou os réus
José Roberto Félix de Araújo e Jean Carlos da Costa e Silva San-
tos, a dezoito anos e seis meses de reclusão e multa, por extor-
são mediante seqüestro em concurso material com o crime de
roubo e, na mesma sentença, inocentou Eduardo de Arruda Gue-
des por insuficiência de provas.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Federal afirma
que há provas da participação do agente inocentado, já que, nas
confissões dos outros agentes dos ilícitos, há a indicação expres-
sa de que Eduardo de Arruda Guedes também praticou os crimes,
além de que, em conversas telefônicas ouvidas pelas vítimas, os
criminosos falavam com alguém de apelido “Du”, afirmando o Mi-
nistério Público que esse alguém é o réu inocentado. Entende a
acusação, ainda, que não pode prevalecer a tese de que Eduardo
de Arruda Guedes tinha trabalho definido, não podendo ter partici-
pado dos crimes, visto que o mesmo trabalhava próximo ao local
do ilícito, sendo razoável supor, ao seu entender, que poderia ter
se deslocado com facilidade do trabalho para o local do ilícito.

O Ministério Público Federal requer a reforma da sentença tam-
bém no que pertine ao crime de formação de quadrilha. É que na
sentença atacada afirma-se que a única prova da formação de
quadrilha obteve-se com depoimentos que foram posteriormente
retratados, não havendo como se condenar apenas com base
nesses elementos, no que discorda o apelante, ao argumento de
que a riqueza de detalhes, bem como as épocas diferentes em
que os depoimentos foram prestados, tornam-nos absolutamente
verossímeis, hábeis a provar a existência de um grupo estruturado
e estável, destinado à prática criminosa, além de não ter havido
provas de que as primeiras confissões foram obtidas através de
agressões físicas.
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Requer, ainda, o Ministério Público Federal, que a pena dos
réus seja aumentada, ao argumento de que as circunstâncias ju-
diciais foram extremamente desfavoráveis aos mesmos e, no en-
tanto, a pena não foi fixada no máximo ou próximo ao máximo legal.

Ao final, pede a decretação da prisão preventiva do réu Eduar-
do de Arruda Guedes.

Nas contra-razões ao recurso, os réus afirmam, em síntese,
que não há provas robustas para condenar Eduardo de Arruda
Guedes e que é precipitado o seu pedido de prisão preventiva, além
de faltar elemento essencial ao tipo “quadrilha”, devendo ser a sen-
tença mantida nesse particular.

Apelam, também, José Roberto Félix de Araújo e Jean Carlos
da Costa e Silva Santos, afirmando que há nulidade na sentença
condenatória. É que, segundo afirmam, responderam durante toda
a instrução por um crime e foram condenados por outro, com pena
mais severa, sem que fosse respeitado o rito previsto no artigo
384 do Código de Processo Penal.

Sustentam, ainda, que a pena aplicada foi exagerada, tendo
em vista que a tipificação da sentença foi desvirtuada já que, ha-
vendo condenação, esta deveria ser apenas referente ao tipo do
artigo 157 do Código Penal, visto que todos os demais atos prati-
cados seriam “meros atos de percurso do crime”.

Por ocasião da apresentação das contra-razões ao recurso
dos réus, o Ministério Público Federal pugnou pelo seu improvi-
mento, afirmando serem insubsistentes as suas razões, já que
não se aplicaria ao caso o disposto no artigo 384 do Código de
Processo Penal e sim o 383 do mesmo instituto, podendo o ma-
gistrado, por ocasião da sentença, dar aos fatos definição jurídica
diversa da constante da denúncia, não carecendo de reparos a
tipificação ali contida.

Em Parecer da lavra do Dr. Fábio George Cruz da Nóbrega, a
Procuradoria Regional da República opinou pela reforma da sen-
tença apenas no que pertine ao quantitativo da pena-base, que
entende deva se situar em nível mais próximo ao máximo legal.

É o relatório.

À revisão regimental.
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VOTO

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

Do compulsar dos autos, verifica-se que um funcionário da
Caixa Econômica Federal foi abordado por homens armados no
retorno do seu trabalho, levado sob a mira de armas para a sua
residência, onde o mesmo grupo manteve sua família como re-
fém, sob a ameaça de explodir o imóvel, já que aparentavam estar
de posse de explosivos, além de revólveres e pistolas, exigindo do
funcionário que no dia posterior fosse com o grupo até a agência
onde trabalhava e de lá subtraísse valores.

A ação se desenvolveu como planejaram os seus executores,
havendo ainda a subtração de uma pistola pertencente ao funcio-
nário da Caixa Econômica Federal, além de seu automóvel.

Posteriormente, no vizinho Estado da Paraíba, foram os réus
presos pela prática de outro ilícito, ocasião em que foram colhidos
os seus depoimentos, de onde se extraiu a confissão da prática
dos fatos aqui narrados.

A esses fatos, o Ministério Público Federal atribuiu a prática
dos ilícitos previstos nos artigos 148, 157 e 288 do Código Penal.
No entanto, foram os réus condenados nas penas dos ilícitos des-
critos no artigo 157, § 2º, I e II, em concurso material com o ilícito
do artigo 159, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Os réus apelam, sustentando haver nulidade absoluta na sen-
tença. É que, como narrado, foram denunciados pela prática de
alguns delitos e foram condenados pela prática de outros, sem
que o Magistrado, antes de proferir sentença condenatória por tipo
não ínsito na denúncia, abrisse vista aos mesmos. Dessa forma,
entendem maculado o princípio constitucional da ampla defesa,
estando o processo eivado de nulidade absoluta.

O dispositivo legal que os réus querem ver aplicado é o artigo
384 do Código de Processo Penal, que reza:

“Art. 384.  Se o juiz reconhecer a possibilidade de
nova definição jurídica do fato, em conseqüência de
prova existente nos autos de circunstância elemen-
tar, não contida, explícita ou implicitamente, na de-
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núncia ou na queixa, baixará o processo, a fim de
que a defesa, no prazo de 8 (oito) dias, fale e, se
quiser, produza prova, podendo ser ouvidas até três
testemunhas.”

Perceba-se que a dicção do dispositivo legal transcrito home-
nageia o princípio da ampla defesa, já que, quando há a possibili-
dade de nova definição jurídica dos fatos, faculta ao réu a produ-
ção de prova, ouvida de testemunhas ou um arrazoado sobre o
novo tipo penal vislumbrado. Em que pese essa linha interpretati-
va, a aplicação desse dispositivo legal está explicitamente vincula-
da à existência de prova ou de circunstância elementar não conti-
da, explícita ou implicitamente na denúncia, o que não é o caso
dos autos, pois os fatos contidos na denúncia e esmiuçados du-
rante a instrução processual são os mesmos que serviram de base
para a sentença condenatória, sendo o caso de se aplicar o dis-
posto no artigo 383 do Código de Processo Penal, que preleciona:

“Art. 383.  O juiz poderá dar ao fato definição jurídica
diversa da que constar da queixa ou da denúncia,
ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena
mais grave.”

 Por essas razões, rejeito a argumentação de nulidade da sen-
tença por cerceamento de defesa.

No que pertine à materialidade delitiva, houve prova material
da subtração dos valores da Caixa Econômica Federal, do arma-
mento e do automóvel pertencentes ao seu funcionário, além de
diversas provas testemunhais dos mesmos ilícitos e da extorsão
à qual o cidadão restou submetido.

A autoria também restou inconteste, mesmo desprezando-se
as confissões dos réus, já que foram retratadas, posto que houve
reconhecimento pelas vítimas que ficaram em poder dos réus por
várias horas, cativos em sua residência ou em sua companhia, no
automóvel do funcionário.

Quanto à configuração do crime de quadrilha, bem como a
participação do réu inocentado, não há reparo na sentença, posto
que não há prova da participação do outro réu, bem como das
elementares do tipo quadrilha – associarem-se mais de três pes-
soas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes. É que
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as confissões que serviriam para configurar esse outro ilícito e a
participação de outros agentes foram retratadas, sem que a acu-
sação conseguisse demonstrar, por outro meio de prova, que os
fatos assim ocorreram.

Nesse mesmo sentido é o Parecer da douta Procuradoria
Regional da República, cujo trecho transcrevo abaixo.

“O Ministério Público Federal, por sua vez, nas suas

razões recursais, aduziu que a responsabilidade

penal do réu Eduardo de Arruda Guedes, assim

como a condenação deste e dos demais réus pelo

delito de formação de quadrilha, em sua forma qua-

lificada, estariam suficientemente demonstradas não

apenas pela retro referida confissão extrajudicial,

mas também por outros elementos probatórios, que

reforçariam o conteúdo daquela prova.

Alegou, inicialmente, que a confissão extrajudicial

do réu Eduardo estaria reforçada pelas confissões,

igualmente extrajudiciais, dos demais réus, as quais,

muito embora retificadas, ainda na fase do inquérito

policial, teriam o seu valor probatório assegurado,

em decorrência do surgimento de outras provas, ao

longo da instrução judicial, as quais demonstrariam,

de forma inequívoca, a participação dos mesmos

nos delitos em relação aos quais foram acusados.

Uma dessas provas seria o reconhecimento dos

réus por parte das vítimas dos crimes.

Ora, com o devido respeito, esse primeiro argumen-

to não merece prosperar, uma vez que, se em rela-

ção aos réus José Félix de Araújo e Jean Carlos da

Costa e Silva Santos, o conteúdo de suas confis-

sões extrajudiciais restou reforçado por provas pro-

duzidas na fase do inquérito policial e repetidas em

juízo, tal qual o reconhecimento dos mesmos pelas

vítimas dos delitos, o mesmo não se pode afirmar em

relação ao réu Eduardo Arruda Guedes, contra o

qual não foi carreada aos autos do processo judicial

qualquer evidência de sua participação nos crimes.

Por outro lado, não podemos atribuir valor jurídico
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aos depoimentos do gerente da Caixa (vítima dos

crimes), transcritos, em parte, na apelação do Mi-

nistério Público, porquanto simplesmente limitaram-

se a afirmar a existência de outros bandidos do lado

de fora, pelos contatos telefônicos mantidos, e uma

referência a um desses bandidos pelo apelido ‘Du’.

Provas bastante superficiais para ensejarem um juízo

de condenação.

Também não é suficiente, para suprir a ausência de

provas contra o réu Eduardo, o fato de os réus não

haverem comprovado os motivos alegados para jus-

tificar a confissão extrajudicial realizada, qual seja,

a violência supostamente perpetrada por policiais

civis do Estado da Paraíba. O fato é que, em desfa-

vor do réu Eduardo, temos apenas uma confissão

extrajudicial posteriormente retificada. Nada mais.

O mesmo raciocínio até aqui desenvolvido também

se aplica para afastar, por completo, a tese do co-

metimento do delito de formação de quadrilha, ten-

do em vista que as provas do mesmo também seri-

am, além das mesmas confissões extrajudiciais aci-

ma referidas, depoimentos prestados pelos Senho-

res Rinaldo Almeida do Nascimento e José Wan-

derley, ainda na fase do inquérito, mas não confir-

mados em Juízo, conforme  reconheceu o próprio

Ministério Público em suas razões recursais.

No presente caso, portanto, estamos apenas dian-

te de meros indícios da participação do réu Eduardo

nos delitos a ele imputados, assim como da ocor-

rência do crime de formação de quadrilha, insufici-

entes, em nosso sistema processual penal, de ín-

dole garantista, para justificar um decreto de natu-

reza condenatória.” (Fls. 363/364)

No que tange ao quantitativo da pena-base aplicada aos réus,
entendo que merece reparo a sentença. É que para esse ato, ob-
servando o mínimo e o máximo cominado em lei, o juiz atentará
para as chamadas circunstâncias judiciais, quais sejam: a culpa-
bilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do
agente, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do cri-
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me, bem como o comportamento da vítima, valorando explicita e
objetivamente cada circunstância, e aí então estabelecerá, confor-
me seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, o valor para a pena-base.

Dessa forma, o ato do Juiz é discricionário-vinculado, pois em-
bora deixe ao alvedrio do magistrado a definição do quanto seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime,
exige que esse quantitativo seja valorado a partir da orientação de
critérios objetivos, estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.

No caso dos autos, o Juiz observou que a culpabilidade dos
réus era intensa; que eles possuíam maus antecedentes; que suas
condutas configuravam-nos como de alta periculosidade; que suas
personalidades eram voltadas para o crime; que as conseqüên-
cias dos ilícitos, além das perdas materiais, incluíam traumas psi-
cológicos nas vítimas, além de que as mesmas não contribuíram
para a ação criminosa.

Apesar disso, fixou o Magistrado a pena-base para o crime de
extorsão mediante seqüestro em 10 anos e para o crime de roubo
em 6 anos. Ora, a pena-base para o tipo do artigo 159 do Código
Penal varia entre 8 e 15 anos de reclusão; e para o tipo 157 varia
de 4 a 10.

Dessa forma, não foi observada a vinculação da valoração das
circunstâncias judiciais – desfavoráveis aos réus em grau ele-
vado – ao quantitativo da pena-base a ser aplicada – fixadas em
grau próximo ao médio.

Ante o exposto, tomando como pressuposto a análise das cir-
cunstâncias judiciais efetuadas na sentença apelada, fixo a pena-
base para o crime de extorsão mediante seqüestro em 12 anos e
para o crime de roubo em 7 anos. Não vislumbro circunstâncias
agravantes ou atenuantes, mas reconheço as causas de aumento
da pena para o crime de roubo, na forma e proporção definidas na
sentença, o que importa em aumento de três anos.

Isto posto, fixo as penas dos réus em 12 anos de reclusão
para o crime de extorsão mediante seqüestro e em 10 anos de
reclusão para o crime de roubo, mantendo-se a pena de multa
para este último no patamar fixado na sentença.

É como voto.
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APELAÇÃO CRIMINAL N° 4.499-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA
DE ALMEIDA FILHO

Apelante: MINA ESTRELA MACHADO HOLSTI (RÉ PRESA)
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Adv./Proc.: DRA. GEANE MONTEIRO GUIMARÃES (APTE.)

EMENTA: PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL
DE ENTORPECENTES. ART. 12, CAPUT, C/C
ART. 18, I, DA LEI 6.368/76. AUTORIA E MATE-
RIALIDADE COMPROVADAS. PENA  DE 11
(ONZE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES E MULTA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CIR-
CUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CP. RE-
DUÇÃO PARA 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO)
MESES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. POS-
SIBILIDADE.
- Presentes nos autos provas da materialidade,
autoria e da culpabilidade.
- Na aplicação da pena, o MM. Juiz  a quo não
sopesou as chamadas circunstâncias judiciais
que livremente, mas alicerçado nas provas dos
autos, competia-lhe analisar para a fixação da
pena-base, qual as prevê o art. 59 do CP, que-
dando-se a enfatizar, tão-só, a culpabilidade da
apelante, pelo que se assoma a pena por demais
recrudescida.
- Ponderando a primariedade da apelante e, mais
que isto, a ausência de  maus antecedentes em
sua vida pregressa e, ainda, a conduta social e a
sua personalidade, revelada nos autos como pro-
fessora aposentada, possuindo razoável renda
própria para conservação de vida honesta, ins-
trução de nível superior, sendo sexagenária, qua-
se septuagenária (nascida em 28/01/1939), por-
tanto, maior de 67 anos, não se coadunando o
seu perfil pessoal e/ou social com o exercício
marginal e delinqüente das denominadas “mu-



356

las” do tráfico internacional de entorpecentes.
- Apelação parcialmente provida para reduzir a
condenação da apelante a 5 (cinco) anos e 4 (qua-
tro) meses de reclusão e multa de 60 (sessenta)
dias-multa à razão de 1/2 (meio) salário mínimo
por dia-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo tombado
sob o número em epígrafe, em que são partes as acima identifica-
das, acordam os Desembargadores Federais da Segunda Turma
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sessão realizada
nesta data, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas
que integram o presente, por unanimidade, dar parcial provimento
à apelação, para reduzir a pena, nos termos do voto do Relator.

Recife, 30 de maio de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA DE ALMEI-
DA FILHO - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTIS-
TA DE ALMEIDA FILHO:

Cuida-se de apelação criminal que desafia sentença da lavra
do MM. Juiz Federal da 13ª Vara da Seção Judiciária de Pernam-
buco que, acolhendo a denúncia, julgou procedente a Ação Penal
nº 2005.83.00.007170-3, condenando a ré Mina Estrela Machado
Holsti, canadense, às penas de reclusão de 11 (onze) anos e 4
(quatro) meses e multa por infração ao art. 12, caput, c/c art. 18, I,
da Lei 6.368/76.

Os autos informam que a apelante, que naquele momento
contava com 66 (sessenta e seis) anos, foi presa em flagrante
delito em 13/02/2005, por agentes da Polícia Federal no Aeroporto
Internacional dos Guararapes em Recife, depois que foi encontra-
da no fundo falso de uma mala, que se soube pertencer à mesma,
a quantidade aproximada de 5,047 Kg (cinco vírgula quarenta e
sete quilogramas) de cocaína. A referida mala chegou desacom-
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panhada de sua dona num vôo da empresa Gol, procedente de
São Paulo, esta não embarcou por problemas de saúde, ficando a
Polícia Federal informada que a apelante chegaria em Recife na
mesma noite e assim que chegasse pretendia embarcar para Lis-
boa-Portugal num vôo da TAP.

A razões de recurso (fls. 178/191) foram apresentadas nesta
Corte alegando, em síntese: a) a inexistência de provas que a con-
denem, pois a prova da materialidade não induz à prova de autoria,
não havendo nos autos certeza da autoria; b) que a pena deve ser
diminuída por se tratar de mero transportador, devendo ser consi-
derada a sua primariedade e a colaboração para a prisão e identi-
ficação dos verdadeiros traficantes; c) redução da pena de multa e
d) em se mantendo a condenação, que seja substituída a pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

Foram apresentas contra-razões (fls. 193/202) rebatendo as
alegações da ré, salvo no tocante à redução das penas privativa
de liberdade e de multa, requerendo a manutenção parcial da sen-
tença.

O Procurador Regional da República ofertou parecer (fl. 204)
adotando os fundamentos das contra-razões (fls. 193/202).

Submeto os autos ao eminente Revisor.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTIS-
TA DE ALMEIDA FILHO (Relator):

A autoria e a materialidade da conduta criminosa no tráfico
internacional de drogas estão sobejamente demonstradas nas pro-
vas colhidas à instrução criminal.

A existência da materialidade repousa nos laudos periciais que
positivam a substância entorpecente (fls. 09, 48/50 do IPL) e no
exame do material apreendido (mala de viagem com o fundo falso
para acondicionamento da droga). Os referidos laudos apontam
que a substância apreendida foi identificada como cocaína, no peso
total de 5.047 (cinco mil e quarenta e sete) gramas.
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Os depoimentos da apelante, tanto na fase do inquérito poli-
cial, quanto na instrução processual, constatam ser ela a dona da
mala em que foi encontrado o entorpecente, evidenciando, portan-
to, a autoria do crime de tráfico internacional, eis que a apelante
estaria transportando a droga em sua bagagem com destino a Lis-
boa.

Assim, à fl. 21 do IPL, declara a apelante:

“... que, um dia antes de ser presa, no sábado, na
noite de 12 de janeiro, Alex passou no hotel em que
a interroganda estava e solicitou sua mala para co-
locar a ‘documentação’ e que entregaria a mala no
dia seguinte; que, na manhã do dia 13, Alex retor-
nou ao hotel onde estava hospedada a interroganda
com uma outra mala, dizendo que a mala da inter-
roganda era muito pequena e que a ‘documentação’
iria ficar enrugada, por tal motivo, Alex entregou uma
mala maior para a interroganda; que a interroganda
não desconfiou nem teve curiosidade em saber o
que tinha dentro da mala; que acreditou na historia
de Alex, o qual disse que os ‘documentos’ estavam
no fundo da mala com uma toalha por cima para
não se enrugarem e as roupas da interroganda tam-
bém; que, logo em seguida, Alex levou a interrogan-
da e a mala para o aeroporto em São Paulo para
que ela viesse para Recife, onde embarcaria num
vôo da TAP para Lisboa, Portugal; que esclarece
que chegou ao aeroporto e despachou a bagagem
e, logo em seguida, passou mal e foi levada ao cen-
tro de saúde do aeroporto de São Paulo; que, ques-
tionada sobre o motivo de ter passado mal seria o
nervosismo, uma vez que estava trazendo cocaína
na mala, respondeu que não estava nervosa, pois
não sabia que tinha cocaína na mala; (...)

(...) que, no centro médico do aeroporto, recebeu a
mala do funcionário da empresa aérea; que, neste
momento, a Polícia Federal pediu autorização para
abrir a mala da interroganda, sendo autorizados pela
interroganda, informado-os de que tudo o que tinha
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na mala era de sua propriedade; que os policiais
encontraram em sua mala, sob um fundo falso, dois
pacotes grandes envoltos em fita adesiva, conten-
do uma substância branca; que os policiais infor-
maram que aquele pó branco tratava-se de cocaí-
na, dizendo que a interroganda estava presa por trá-
fico de drogas; que deseja esclarecer que a cocaí-
na existente em sua mala, ela pensou que era a do-
cumentação enviada por Alex; (...)”. (Grifos)

No interrogatório judicial, reconhecendo a propriedade da mala,
entretanto, questiona a ausência do cadeado (fl. 82 do IPL):

“(...) que indicou à funcionária da empresa aérea so-
bre a mala, tendo a funcionária dito que estava no
escritório da empresa; que alguém levou a mala
enquanto a interroganda estava deitada no centro
médico do aeroporto; que, a uma pessoa da Polícia
Federal, pediu para verificar a mala, sendo que a
sua mala possuía um cadeado, estava sem o ca-
deado, sem sua etiqueta de identificação e com mui-
tas roupas que não eram da interroganda; que, ao
abrir a mala, foi verificada a presença de suas rou-
pas, logo abaixo de roupas que não eram suas, e,
embaixo, dois  pacotes (...)”. (Grifos)

As testemunhas arroladas pela acusação, tanto no inquérito
policial quanto no interrogatório judicial, afirmam que a apelante
reconheceu ser a dona da mala em que foi encontrada a droga, e
que esta foi aberta em sua presença.

Depoimento da testemunha Gutemberg Menezes Silva Júnior,
agente de Polícia Federal (fls. 04/05):

“(...) que, durante os trabalhos de fiscalização no
aeroporto, por volta das 20:30 h, chegou um vôo da
empresa Gol Linhas Aéreas, proveniente de São Pau-
lo/SP, sendo que, no citado vôo, chegou uma mala
desacompanhada; que o depoente entrou em con-
tato com a supervisão da empresa Gol para saber
maiores informações da bagagem desacompanha-
da; que, lhe foi informado que a mala era de uma



360

passageira que tinha perdido o vôo em razão de pro-
blemas de saúde antes do embarque no acima re-
ferido vôo, mas que a passageira tinha embarcado
no vôo seguinte, e chegaria por volta das 22:30 h;
que, de posse do nome da passageira, o depoente
diligenciou junto a outras empresas aéreas e des-
cobriu que a passageira/conduzida, iria embarcar,
ainda ontem à noite, num vôo da TAP com destino a
Lisboa/Portugal; que, diante do fato da bagagem vir
desacompanhada, somado ao problema de saúde
da passageira, além do embarque da mesma para
Europa via Recife, levantou suspeitas por parte dos
policiais, uma vez que não é comum um passagei-
ro embarcar de São Paulo para a Europa via Recife/
PE; que a bagagem desacompanhada da passa-
geira/conduzida ficou retida na Supervisão da Gol,
sendo que o depoente também permaneceu na sala,
até a chegada do vôo da conduzida; que, por volta
das 22:40 h, a conduzida, conforme previsto e infor-
mado pela empresa Gol, chegou no vôo de São
Paulo/SP; que foi informado pelo rádio utilizado pe-
los funcionários da Gol. (...)

(...) que, em razão do pedido da conduzida/passa-
geira, um funcionário da Gol responsável pelas ba-
gagens foi levar a mala da mesma para o posto de
saúde onde ela se encontrava; que, todo percurso
entre a Supervisão da Gol até o posto de saúde onde
se encontrava a conduzida/passageira, foi acompa-
nhado pelo depoente; que, ao chegar no posto de
saúde, a conduzida já esperava por sua mala; que,
a mala foi aberta pela funcionária da Gol de nome
Cibelle na frente da conduzida e do depoente; que
o depoente iniciou uma busca na mala da conduzi-
da e encontrou, num fundo falso, dois pacotes gran-
des em forma retangular envoltos em fita adesiva,
semelhantes aos usados pelos traficantes para
transportar cocaína; que os pacotes estavam reche-
ados de uma substância em pó branca; que foi dado
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voz de prisão em flagrante à conduzida; (...)”. (Gri-
fos)

Na audiência de instrução (fl. 24):

“(...); que os funcionários da Gol levaram a mala para
a gerência, tendo o procedimento sido acompanha-
do pelo depoente, sendo que ninguém abriu a mala
até o momento em que foi levada até a presença da
srª Mina; que a mala foi levada então até a presença
da srª Mina até o ambulatório do aeroporto, tendo a
referida senhora pedido à funcionária da Gol que
abrisse a mala para que ela pudesse pegar uma
roupa já que a dela estava suja; que, quando a fun-
cionária da Gol abriu a mala, o depoente e um outro
agente da PF identificaram-se como agentes da
Polícia Federal, pedindo autorização  para verificar
o conteúdo da mala, tendo sido autorizado pela srª
Mina; que a srª Mina não demonstrou nervosismo,
apesar de se encontrar doente; que o depoente
achou dois pacotes dentro da mala, mostrou para a
srª Mina, tendo ela afirmado que não sabia do que
se tratava; que fez um furo no pacote, demonstran-
do ser cocaína (...)”. (Grifos)

Depoimento da testemunha Joelson José Colares Monteiro,
agente de Polícia Federal (fl. 06), no inquérito policial:

“(...) que o funcionário da Gol que levou a mala da
conduzida até o posto médico onde ela se encon-
trava, também foi o mesmo que conferiu o ticket da
bagagem trazido pela passageira/conduzida com o
existente na mala; que, chegando ao posto médico,
a mala foi entregue à conduzida, que solicitou que a
funcionária da Gol de nome Cibelle retirasse algu-
mas roupas para trocá-las, uma vez que a conduzi-
da tinha se urinado; que a funcionária da Gol de nome
Cibelle abriu a mala da conduzida, no posto médi-
co, oportunidade em que o condutor iniciou uma
busca na mala; que foram encontrados, num fundo
falso da mala, 2 (dois) grandes pacotes, envoltos
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em fita adesiva, contendo uma substância branca
com odor e características de cocaína; que, o con-
dutor deu voz de prisão à conduzida, (...)”. (Grifos)

Da testemunha Cibelle Lucatelli Albuquerque (fls. 06/07):

“(...) que a conduzida autorizou a depoente a abrir
sua mala para que pudesse pegar uma calça e uma
blusa, uma vez que a conduzida havia se urinado e
precisava trocar de roupa; que a Polícia Federal che-
gou ao posto médico, questionando sobre a proprie-
dade da mala à conduzida; que a Polícia Federal
abriu a mala da conduzida, tendo encontrado dois
pacotes envoltos em fita adesiva, contendo uma
substância branca; que (...)” (Grifos)

Na audiência no juízo (fls. 26/27):

“(...) que a Srª Mina chegou a conversar com a de-
poente, perguntando sobre a possibilidade de reser-
var hotel, já que perdera a conexão para Lisboa pela
TAP; que, perguntou sobre a mala; que seu nervo-
sismo decorria da situação de estar adoentada; que
a depoente perguntou à srª Mina se gostaria de tro-
car de roupa, tendo sido pedida a mala; que a mala
não tinha cadeado; que, a srª Mina, do local onde
estava, conseguia observar o conteúdo da mala, in-
dicando quais seriam as roupas; que a srª Mina, no
momento em que a depoente abriu a mala, não apa-
rentou mais nervosismo que a situação, já que es-
tava doente; que os agentes indagaram à srª Mina
se todo o conteúdo da mala era dela, tendo sido con-
firmado; que os agentes pediram para fazer uma
averiguação; que havia um fundo falso, tendo sido
rasgado; que não se recorda da expressão da de-
nunciada no momento em que os pacotes foram
mostrados (...)”. (Grifos)

Como se vê da transcrição dos excertos supracitados, é clara
a responsabilidade da apelante sobre o fato que lhe é imputado,
pois, tanto o seu primeiro depoimento na Polícia Federal, quanto
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os depoimentos das testemunhas de acusação, são categóricos
em confirmar a propriedade da mala onde acondicionava-se a dro-
ga, restando evidenciada a subsunção da conduta ao tipo penal
descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, nas modalidades de trans-
portar e trazer consigo.

A responsabilidade sobre a droga trazida na mala da apelante,
no contexto dos autos, não pode ser atribuível a outrem que não à
apelante, cuja evasiva dos fatos não se mostra verossímil, pois a
versão ingênua de que apenas fazia um favor a um amigo, que
depois afirmou mal conhecer, não é nada convincente.

Portanto, além da materialidade e da autoria, a culpabilidade
também restou demonstrada.

Entretanto, na aplicação da pena, o MM. Juiz  a quo não sope-
sou as chamadas circunstâncias judiciais, que, livremente, mas
alicerçado nas provas dos autos, competia-lhe analisar para a fi-
xação da pena-base, qual as prevê o art. 59 do CP, quedando-se a
enfatizar, tão-só, a culpabilidade da apelante, pelo que se assoma
a pena por demais recrudescida.

Tenho, assim, por levar em consideração as demais diretrizes
do art. 59 do Código Penal, ponderando a primariedade da apelan-
te e, mais que isto, a ausência de  maus antecedentes em sua
vida pregressa e, ainda, a conduta social e a personalidade da
apelante, revelada nos autos como professora aposentada, pos-
suindo razoável renda própria para conservação de vida honesta,
instrução de nível superior, sendo sexagenária, quase septuage-
nária (nascida em 28/01/1939), portanto, maior de 67 anos, não se
coadunando o seu perfil pessoal e/ou social com o exercício mar-
ginal e delinqüente das denominadas “mulas” do tráfico internacio-
nal de entorpecentes.

Com estas considerações, a redução da pena privativa de li-
berdade aplicada ajustar-se-á melhor às finalidades legais, como
retribuição ao ilícito, delimitando a pena-base ao quantum ideal.

Pondero que a redução é implicitamente postulada às contra-
razões do dominus litis (fls.196/197), quando observa que na apli-
cação da pena-base o Juiz reconheceu uma única circunstância
judicial desfavorável em grau intenso, a culpabilidade, e, que tal,
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não teria o condão de autorizar a aplicação da pena-base muito
acima do mínimo previsto para o crime: três anos.

Outrossim, a pena de multa deve ser igualmente reduzida, haja
vista o conjunto probatório e a condição sócio-econômica da ape-
lante.

Nada obstante recente decisão do STF que, por apertada
maioria, em recurso extraordinário, entendeu possível a progres-
são carcerária em crime hediondo, quanto ao pedido de substitui-
ção da pena privativa de liberdade, penso não ser possível por ex-
pressa proibição legal.

Merecendo o tráfico ilícito de entorpecentes o mesmo trata-
mento dispensado aos crimes ditos hediondos, como vaticinado
no art. 5º, XLIII, da Constituição e na Lei 8.072/90, reputando tais
delitos como inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia, deven-
do o cumprimento da pena corporal ser cumprido em regime inte-
gralmente fechado.

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 12 DA LEI Nº
6.368/76. DESCLASSIFICAÇÃO. VERBETE SUMU-
LAR Nº 7 DO STJ. CRIME EQUIPARADO A HEDI-
ONDO. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO.
SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão recursal de desclassificação do cri-
me de tráfico de entorpecentes para o delito previs-
to no art. 16 da Lei n.º 6.368/76 implicaria no reexa-
me do conjunto fático-probatório, o que é vedado na
via eleita, consoante o Verbete Sumular nº 7 do STJ.
2. O crime de tráfico de entorpecentes impõe a apli-
cação de pena privativa de liberdade e regime prisi-
onal integralmente fechado, por ser equiparado aos
delitos hediondos pela Lei nº 8.072/90, não se admi-
tindo a substituição de pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos.
3. Recurso não conhecido”. (Acórdão Unânime da
Quinta Turma no Resp 769374/MG, Relatora Minis-
tra Laurita Vaz, julgado em 20/10/2005, publicado em
14/11/2005, p. 404) (Grifos)
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Passo à aplicação da pena.

Aproximo a pena-base ao mínimo previsto, aplicando-a em 4
(quatro) anos de reclusão, por constatar a culpabilidade da ré na
reprovabilidade da sua conduta em confronto com as considera-
ções acima expendidas, de acordo com o art. 59 do Código Penal.

Não vislumbro circunstâncias agravantes, nem atenuantes,
mas apenas a causa especial de aumento da pena do art. 18, I, da
Lei 6368/76 (tráfico com o exterior), em razão da qual majoro em
1/3 (um terço) a pena-básica, ou seja, de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses, perfazendo a condenação, que torno definitiva, em 5 (cin-
co) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regi-
me fechado, conforme art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

Em relação à pena de multa, reduzo-a para 60 dias-multa, à
razão de 1/2 (meio) salário mínimo por cada dia-multa.

Em conclusão, dou parcial provimento à apelação para redu-
zir a condenação da apelante a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/2
(meio) salário mínimo por dia-multa.

É como voto.

APELAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA N° 92.667-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Apelante: INSTITUTO DE PEDAGOGIA NATURAL LTDA.
Apelada: FAZENDA NACIONAL
Advs./Procs.: DRS. ALFREDO ALEXSANDRO CABRAL LINHA-

RES PORDEUS E OUTRO (APTE.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUI-
ÇÕES (SIMPLES). LEI 9.317/96. SÓCIO QUE PAR-
TICIPA DE CAPITAL DE OUTRA EMPRESA DE
FORMA A EXTRAPOLAR O LIMITE MÁXIMO
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GLOBAL PERMITIDO EM LEI. EXCLUSÃO DO
PROGRAMA DE OFÍCIO. ATO DECLARATÓRIO.
ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RETROA-
TIVIDADE À DATA DO EVENTO QUE DEU CAU-
SA À EXCLUSÃO.
- Não logrou a apelante infirmar as declarações
prestadas nas informações mandamentais, no
sentido de que determinada sócia da empresa
apelante participa com mais de 10% (dez por cen-
to) do capital de outra empresa, de forma a, so-
mando-se as receitas brutas auferidas em ambas
as pessoas jurídicas, extrapolar o limite global
de R$ 1.200.000,00, justificando-se a exclusão da
apelante do programa.
- A legislação do SIMPLES autoriza a exclusão
de ofício, em casos como o da espécie. Tendo a
formalização sido levada a efeito por ato admi-
nistrativo de caráter declaratório, do qual a ape-
lante tomou ciência para impugnação, não há que
se falar em violação aos princípios do contradi-
tório e da ampla defesa.
- Nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 9.317/
96, a exclusão do SIMPLES surte efeitos a partir
do mês seguinte à ocorrência do fato que deu
causa à exclusão.
- Como é de sabença doutrinária, o princípio da
irretroatividade impede a cobrança de tributos
em relação a fatos geradores ocorridos antes do
início da vigência da lei que os houver instituído
ou aumentado, hipótese distinta da dos autos,
em que o contribuinte passou a não preencher,
a partir de determinado marco temporal, os re-
quisitos para a concessão do favor legal, nada
obstando ao Fisco o reconhecimento retroativo,
de cunho declaratório, da nova situação em que
se enquadrava a empresa apelante, aplicando-
se, por conseguinte, todos os efeitos previstos
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no ordenamento jurídico.
- Na situação versada nos autos, o evento
excludente se deu em 31/12/2001, razão pela qual
afigura-se justa a exclusão a partir do mês sub-
seqüente, qual seja, 01/01/2002, sem que, com
isso, esteja configurada qualquer ofensa ao alu-
dido princípio.
- Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, decide a Primeira Turma do egrégio Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apela-
ção, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constan-
tes dos autos, que integram o presente julgado. Custas, como de
lei.

Recife, 29 de junho de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA:

Trata-se de apelação de sentença denegatória da segurança
impetrada pelo Instituto de Pedagogia Natural Ltda. contra ato do
Sr. Delegado da Receita Federal em Campina Grande(PB), com o
fito de obter a reinclusão no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES.

Aduz a impetrante, na peça exordial, que a sua exclusão do
SIMPLES ocorreu com violação aos princípios da ampla defesa e
do contraditório e com ofensa ao princípio da irretroatividade da lei
tributária.

O MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido (fls. 45/47),
para considerar válida a exclusão levada a efeito pela autoridade
coatora.
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Nas razões recursais (fls. 50/61), a apelante reitera os argu-
mentos traçados na peça exordial, pedindo a reforma da senten-
ça.

Alega que a exclusão em tela ocorreu com efeitos retroativos
a partir de 1° de janeiro de 2002, o que, a seu ver, ofende o princí-
pio da irretroatividade.

Contra-razões, às fls. 68/79.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

Relatei.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA (Relator):

A pretensão recursal formulada não logra perspectiva de êxito.

Estabelece o artigo 9º da Lei nº 9.317/96,  in verbis:

“Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa
jurídica:
(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10%
(dez por cento) do capital de outra empresa, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do art. 2°;
(...)”

Na hipótese dos autos, consoante dito pela r. sentença recor-
rida, a apelante não logrou infirmar as declarações prestadas nas
informações mandamentais, no sentido de que a sócia Gisele Bi-
anca Nery Gadelha participa com mais de 10% (dez por cento) do
capital da empresa CESED – Centro de Ensino Superior e Desen-
volvimento Ltda., CNPJ nº 02.108.023/0001-40, de forma a, so-
mando-se a receita bruta que aufere naquela empresa com a em-
presa ora apelante, extrapolar o limite global de R$ 1.200.000,00.

Também a legislação do SIMPLES autoriza a exclusão de ofí-
cio, em casos como o da espécie:

“Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante
comunicação pela pessoa jurídica ou de ofício.



369

Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pes-
soa jurídica dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:

a) incorrer em qualquer das situações excludentes

constantes do art. 9°;
b) ultrapassado, no ano-calendário de início de ati-
vidades, o limite de receita bruta correspondente  a
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados
pelo número de meses de funcionamento nesse
período.
(Redação dada pela Lei nº 11.307, de 2006)
§ 1° A exclusão na forma deste artigo será formali-
zada mediante alteração cadastral.
§ 2º  A microempresa que ultrapassar, no ano-ca-
lendário imediatamente anterior, o limite de receita
bruta correspondente a R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais) estará excluída do Simples nes-
sa condição, podendo, mediante alteração cadas-
tral, inscrever-se na condição de empresa de pe-
queno porte.
(Redação dada pela Lei nº 11.307, de 2006)
 § 3° No caso do inciso II e do parágrafo anterior, a
comunicação deverá ser efetuada:
a) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente àquele em que se deu o
excesso de receita bruta, nas hipóteses dos incisos
I e II do art. 9°;
b) até o último dia útil do mês subseqüente àque-
le em que houver ocorrido o fato que deu ense-
jo à exclusão, nas hipóteses dos demais incisos
do art. 9° e da alínea b do inciso II deste artigo.
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a
pessoa jurídica incorrer em quaisquer das se-
guintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e
§ 2° do artigo anterior, quando não realizada por
comunicação da pessoa jurídica;
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(omissis)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições
de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá efeito:
(...)
II - a partir do mês subseqüente ao que for incorrida
a situação excludente, nas hipóteses de que tratam
os incisos III a XIV e XVII a XIX do caput do art. 9°
desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)
§ 3º  A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato de-
claratório da autoridade fiscal da Secretaria da Re-
ceita Federal que jurisdicione o contribuinte, asse-
gurado o contraditório e a ampla defesa, observada
a legislação relativa ao processo tributário adminis-
trativo. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.1998)
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES su-
jeitar-se-á, a partir do período em que se processa-
rem os efeitos da exclusão, às normas de tributa-
ção aplicáveis às demais pessoas jurídicas.”

Tendo a formalização sido levada a efeito por via do Ato Decla-
ratório DRF/CGD nº 519.453, de 02 de agosto de 2004, do qual a
apelante tomou ciência, não há que se falar em violação aos prin-
cípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, visto que,
como consta do próprio ato administrativo, foi oportunizada ao con-
tribuinte a possibilidade de impugnação no trintídio legal, ex vi do
Decreto nº 70.235/72.

Por fim, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 9.317/96, a
exclusão do SIMPLES surte efeitos a partir do mês seguinte à ocor-
rência do fato que deu causa à exclusão.

Na situação dos autos, o evento excludente se deu em 31/12/
2001 (vide documento à fl. 19), razão pela qual afigura-se justa a
exclusão a partir do mês subseqüente, qual seja, 01/01/2002, sem
que, com isso, esteja configurada qualquer ofensa ao princípio da
irretroatividade, que, como é de sabença doutrinária, impede a
cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos an-
tes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumenta-
do, hipótese distinta da dos autos, em que o contribuinte passou a
não preencher, a partir de determinado marco temporal, os requi-
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sitos para a concessão do favor legal, nada obstando ao Fisco o
reconhecimento retroativo, de cunho declaratório, da nova situa-
ção em que se enquadrava a empresa apelante, aplicando-se, por
conseguinte, todos os efeitos previstos no ordenamento jurídico.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Assim voto.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 1.176-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO
DE OLIVEIRA LIMA

Suscitante: JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE ALAGOAS (MA-
CEIÓ) - COMPETENTE P/ EXEC. FISCAIS

Suscitado: JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE ALAGOAS (MA-
CEIÓ)

Parte Autora: ETELVINO TAVARES ARAÚJO
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL
Adv./Proc.: DR. JOAQUIM PONTES DE MIRANDA NETO

(PARTE A.)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPE-
TÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ORDINÁ-
RIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO COMUM, SUSCITADO.
- A Resolução n° 05/99, do TRF, é impertinente
para a solução do conflito, posto que nela estão
elencadas as causas normalmente afetas à com-
petência do juízo das execuções fiscais. E aqui
se cuida de pretensa competência decorrente de
conexão, é dizer-se, de competência excepcio-
nal, vinda por acréscimo, eis que a conexão é
causa modificativa da competência natural.
- Não há conexão entre a execução fiscal e a ação
ordinária de indenização, ainda que a segunda
tenha sido ajuizada com arrimo no pretenso abu-
so decorrente da agitação da primeira.
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- As ações referenciadas têm causas de pedir e
pedidos peculiares e inconfundíveis. Por isso
mesmo, e aqui reside toda a riqueza da disputa,
a contradição somente apanharia os fundamen-
tos das decisões, suas premissas, seus porquês.
A contradição, se houvesse, seria restrita ao mun-
do lógico, não apanhando os dispositivos das
sentenças respectivas. Assim, ainda que o juiz
da execução reconhecesse a condição do exe-
cutado de responsável, enquanto que o juiz da
ação ordinária não pensasse do mesmo modo e
deferisse a indenização, ambas as sentenças
seriam plenamente exeqüíveis. O indigitado só-
cio pagaria o tributo na execução e ganharia a
indenização na ação ordinária. Há contradição?
Sim. Mas não há contradição essencial e incom-
possibilidade da realização material das senten-
ças.
- O Direito Processual, em geral, e o instituto da
conexão, em particular, somente se preocupam
com a contradição invencível, com a que com-
promete a exeqüibilidade dos julgados envolvi-
dos. Se assim não fosse, seriam conexas e sub-
metidas ao julgamento pelo mesmo juiz, v.g.,
todas as ações relativas à mesma questão de
Direito, tal como o índice de 28,86%. Se a preo-
cupação do instituto fosse com a boa imagem
do Judiciário, evitando decisões conflitantes, ain-
da que o conflito se desse entre suas premissas,
sempre haveria conexão entre as várias causas
relativas ao mesmo dispositivo legal, pena de se
ter interpretações peculiares da norma e, neces-
sariamente, contradições e conflitos lógicos. Mas
não é assim. O âmbito em que se inscrevem as
contradições geratrizes de conexão é muito mais
restrito.
- Competência do juízo comum suscitado.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que fi-
guram como partes as acima indicadas, decide o Pleno do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, reconhecer a
competência do juízo comum, suscitado, nos termos do voto do
Relator e das notas taquigráficas, que passam a integrar o pre-
sente julgado.

Recife, 26 de julho de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLI-
VEIRA LIMA - Relator

RELATÓRIO

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

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
ilustre Juízo da 5a Vara, especializado em execuções fiscais, da
Seção Judiciária de Alagoas, nos autos de ação ordinária de inde-
nização de danos morais, proposta por Etelvino Tavares de Araújo,
contra a Fazenda Nacional.

O conflito é suscitado diante do não menos ilustre Juízo da 3a

Vara, da mesma Seção Judiciária, e pode ser assim resumido:

A Fazenda Nacional ajuizou execução fiscal, distribuída à 5a

Vara, contra a Distribuidora Mundaú Ltda., bem assim contra Etel-
vino Tavares de Araújo, este na pretensa qualidade de sócio e ge-
rente da primeira. Irresignado, o sócio indigitado, afirmando sua
condição de pessoa absolutamente estranha aos quadros socie-
tários da primeira executada, e realçando os padecimentos e cons-
trangimentos que da indevida inclusão resultaram, propôs a ação
de indenização que restou distribuída à 3a Vara.

O Juiz da 3a Vara enxergou conexão entre as duas demandas,
daí porque determinou a remessa da ação ordinária para o Juízo
das Execuções. Para ele, julgadas em separado as ações, pode-
ria resultar contradição invencível na hipótese do Juiz da Execu-
ção entender que o sócio indicado era efetivamente o gerente do
empreendimento, condenando-o a pagar o tributo, e o Juiz da ação
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ordinária entender de deferir a indenização, negando a qualidade
de sócio do autor.

Já o Juízo da Execução Fiscal afasta a conexão ao argumento
de que esta somente seria possível nos casos previstos na Reso-
lução n° 5/99 do TRF, que disciplina a competência da Vara de
Execução Fiscal, e ali somente há referência a mandados de se-
gurança e ações anulatórias de lançamento fiscal.

O Ministério Público Federal, forte em que não haveria identi-
dade quer entre os pedidos quer entre as causas de pedir, opina
por que seja dado como competente o Juízo da 3a Vara.

É o relatório.

VOTO

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

A matéria não é de simples desenlace.

Por primeiro, registre-se a impertinência da Resolução n° 05/
99 do TRF, para a solução do conflito, posto que ali estão elenca-
das as causas normalmente afetas à competência do Juízo das
Execuções Fiscais. E aqui se cuida de pretensa competência de-
corrente de conexão, é dizer-se, de competência excepcional, vin-
da por acréscimo, eis que a conexão é causa modificativa da com-
petência natural.

Por isso mesmo, o presente conflito deve ser solucionado tendo
em vista apenas as regras insculpidas no Código de Processo
Civil. Para resolvê-lo, basta solucionar a premissa básica: há ou
não conexão entre as causas envolvidas?

Doutra banda, nunca é demasia realçar a seriedade das ques-
tões relativas à competência, posto que se deve primar pela ma-
nutenção do juiz constitucional ou natural. Assim, não há poder
discricionário de quem resolva conflitos de competência e é míni-
ma a maleabilidade que os processos de hermenêutica conce-
dem, aqui, ao intérprete.

Fixadas estas premissas, penso que não há conexão entre as
ações elencadas, o que significa dizer dever ser o conflito resolvi-
do com o pronunciamento da competência do ilustrado juízo da 3a
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Vara.

As ações referenciadas têm causas de pedir e pedidos pecu-
liares e inconfundíveis. Por isso mesmo, e aqui reside toda a ri-
queza da disputa, a contradição, que o digno Juízo da 3a Vara en-
xergou, somente apanharia os fundamentos das decisões, suas
premissas, seus porquês. A contradição, se houvesse, seria res-
trita ao mundo lógico, não apanhando os dispositivos das senten-
ças respectivas. Assim, ainda que o Juiz da execução reconhe-
cesse a condição do executado de responsável, enquanto que o
Juiz da ação ordinária não pensasse do mesmo modo e deferisse
a indenização, ambas as sentenças seriam plenamente exeqüí-
veis. O indigitado sócio pagaria o tributo na execução e ganharia a
indenização na ação ordinária. Há contradição? Sim. Mas não há
contradição essencial e incompossibilidade da realização material
das sentenças.

Ora, o Direito Processual em geral e o instituto da conexão
em particular, somente se preocupam com a contradição invencí-
vel, com a que compromete a exeqüibilidade dos julgados envolvi-
dos. Se assim não fosse, seriam conexas e submetidas ao julga-
mento pelo mesmo juiz, v.g., todas as ações relativas à mesma
questão de Direito, tal como o índice de 28,86%. Se a preocupa-
ção do instituto fosse com a boa imagem do Judiciário, evitando
decisões conflitantes, ainda que o conflito se desse entre suas
premissas, sempre haveria conexão entre as várias causas relati-
vas ao mesmo dispositivo legal, pena de se ter interpretações pe-
culiares da norma e, necessariamente, contradições e conflitos
lógicos. Mas não é assim. O âmbito em que se inscrevem as con-
tradições geratrizes de conexão é muito mais restrito.

Demais disso, e aqui também se tem fundamento pertinente,
não há notícia de que a execução haja sido embargada, e jamais
haverá conexão entre qualquer ação de conhecimento e execução
não embargada, dado que o objetivo do instituto é evitar sentenças
contraditórias e nas execuções não embargadas não haverá sen-
tença, salvo a que declara a extinção pura e simples do processo.

Em face do exposto, conheço do conflito e sou por que seja ele
resolvido, pronunciada a competência do juízo suscitado (3a Vara).

É como voto.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N° 303.124-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE
CAVALCANTE

Embargante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E RE-
FORMA AGRÁRIA - INCRA

Apelantes: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E RE-
FORMA AGRÁRIA - INCRA E SEVERINO FERNAN-
DO MENDES CAMINHA

Apelados: OS MESMOS
Advs./Procs.: DRS. MARIA TEIXEIRA MARANHÃO E OUTROS E

MÁRIO GIL RODRIGUES NETO E OUTROS

EMENTA: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESA-
PROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PREVISÃO DO ART. 27, § 1º, DL 3.365/41, E NÃO
DO ART. 15-B DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
MERO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO OU OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO,
AINDA QUE NÃO INTEGRAL, DO LAUDO DO
VISTOR OFICIAL POR ESTA CORTE. POSSIBILI-
DADE (ART. 436, CPC). JUROS COMPENSATÓ-
RIOS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
- Trata-se de embargos de declaração em apela-
ção cível, opostos contra o acórdão de fls. 486-
488, prolatado por esta 1ª Turma do e. TRF da 5ª
Região.
- Quanto aos honorários advocatícios na desa-
propriação, os mesmos devem obedecer aos
percentuais aplicáveis à verba honorária estipu-
lados pelo art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/
41, com a nova redação dada pela Medida Provi-
sória nº 1.577/97, e suas reedições, e não pelo
art. 15-B da mesma norma, que disciplina o pa-
gamento de juros de mora. Ou seja: os valores
deverão ser fixados entre 0,5% e 5% (STJ, AGA
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464508/SP, DJ 02/06/03). Assim, se a correção pre-
tendida é apenas na topografia do DL nº 3.365/
1941 em que se fundamenta a condenação em
honorários advocatícios (do art. 15-B para o art.
27, § 1º), bem assim se o percentual de 5% (cin-
co por cento) da verba honorária resta mantido,
não há falar em obscuridade ou omissão, res-
tando afastados tais vícios.
- Da leitura textual do art. 436 do CPC se infere
que o juiz “pode” formar sua convicção com
outros elementos ou fatos provados nos autos
(faculdade) e, não, “deve” formar sua convicção
(obrigatoriedade). Assim, não há nenhuma im-
propriedade em o magistrado acolher integral-
mente o laudo do vistor oficial. Demais disso,
como o próprio embargante assentiu, tal acolhi-
mento não foi feito por completo, eis que foi ex-
cluído o pagamento da cobertura vegetal em se-
parado, conforme também determinado na sen-
tença monocrática.
- Os juros compensatórios, na desapropriação,
remuneram o capital que o expropriado deixou
de receber desde a perda da posse, e não os pos-
síveis lucros que deixou de auferir com a utiliza-
ção econômica do bem expropriado.
- A Primeira Seção do STJ, na assentada do dia
8.2.2006, encerrou o julgamento do REsp 437.577/
SP, de relatoria do eminente Ministro Castro
Meira, adotando o entendimento, à luz do princí-
pio tempus regit actum, de que: “(...)(a) as alte-
rações promovidas pela MP 1.577/97, sucessiva-
mente reeditada, não alcançam as situações já
ocorridas ao tempo de sua vigência; (b) para as
situações posteriores à vigência das referidas
medidas provisórias devem prevalecer as novas
regras ali definidas, até a publicação do acórdão
proferido no julgamento da MC na ADIn 2.332-2/
DF (13.9.2001), de que trata o caso concreto.
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- “(...) Na desapropriação direta, os juros com-
pensatórios são devidos desde a antecipada
imissão na posse e, na desapropriação indireta,
a partir da efetiva ocupação do imóvel, nos exa-
tos termos da Súmula 69/STJ (...)” (STJ - 1ª Tur-
ma - REsp 587474/SC; Recurso Especial  2003/
0163450-6 - J. em 04.05.2006 - DJ 25.05.2006 p.
154 - Rel. Minª. Denise Arruda).
- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDAO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indi-
cadas, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
na forma do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 8 de junho de 2006 (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 em apelação cível, opos-
tos pelo INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria contra o acórdão de fls. 486-488, prolatado por esta 1ª Turma
do e. TRF da 5ª Região.

Nas razões de seu recurso (fls. 490-495), o embargante argu-
mentou que:

(a) ainda que a Turma julgadora tenha mantido o percentual
dos honorários de advogado contra a pretensão recursal do expro-
priado, o fundamento para tal decisão foi o art. 15-B da Lei Geral
de Desapropriações (Decreto-Lei nº 3.365/41), que disciplina o
pagamento de juros de mora. Assim, requer seja fundamentado o
percentual de honorários advocatícios nos limites do art. 27, § 1º,
do Decreto-Lei nº 3.365/1941;
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(b) quanto à sua irresignação relativa ao acatamento integral
pelo MM. Juízo a quo do laudo do vistor oficial, foi omitido pronun-
ciamento a respeito do art. 436 do CPC, que prevê que “O juiz não
está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção
com outros elementos ou fatos provados nos autos”. Assim, re-
quer pronunciamento expresso acerca do acatamento integral do
laudo do vistor oficial;

(c) o acórdão embargado, ao tratar dos juros compensatórios,
prevê que estes serão devidos a partir da imissão de posse e no
percentual de 6% (seis por cento), quando tal incidência já vem
sendo reiteradamente afastada nas hipóteses de desapropriação
para fins de reforma agrária, pela Instância Superior. No caso dos
autos, aduziu-se que não há prova da “perda de renda” da parte
adversa, mas do estado de abandono das culturas ali existentes,
concluindo-se que o imóvel em tela só foi desapropriado por ser
improdutivo e que a desapropriação por interesse social represen-
ta sanção estatal pelo descumprimento da função social da pro-
priedade, portanto a justa indenização não deve contemplar juros
compensatórios.

É o relatório.

VOTO

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

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando pre-
sente uma das hipóteses legais autorizadoras para oposição in-
sertas no CPC (art. 535), quais sejam, a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão ou sentença vergastada.

A primeira insurgência do embargante não se trata de obscuri-
dade a eivar o decisum vergastado, mas de mero erro material,
corrigível a qualquer tempo ou grau de jurisdição. De fato, quanto
aos honorários advocatícios na desapropriação, os mesmos de-
vem obedecer aos percentuais aplicáveis à verba honorária esti-
pulados pelo art. 27, § 1°, do Decreto-Lei n° 3.365/41, com a
nova redação dada pela Medida Provisória n° 1.577/97, e suas
reedições, e não pelo art. 15-B da mesma norma, que disciplina o
pagamento de juros de mora. Ou seja: os valores deverão ser fixa-
dos entre 0,5% e 5% (STJ, AGA 464508/SP, DJ 02/06/03).
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Assim, se a correção pretendida é apenas na topografia do DL
nº 3.365/1941 em que se fundamenta a condenação em honorá-
rios advocatícios (do art. 15-B para o art. 27, §1º), bem assim se o
percentual de 5% (cinco por cento) da verba honorária resta man-
tido, não há falar em obscuridade ou omissão, ficando afastados
tais vícios.

Sobre o tema, confira-se precedentes do c. STJ e desta e.
Corte, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535. DE-
FICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. ADMINISTRATIVO. DESAPRO-
PRIAÇÃO DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍ-
CIOS. ART. 27, DL 3.365/41I. INCIDÊNCIA.
1. É pressuposto de admissibilidade do Recurso Es-
pecial a adequada indicação da questão controver-
tida, com informações sobre o modo como teria
ocorrido a violação a dispositivos de Lei Federal (Sú-
mula 284/STF).
2. ‘A sucumbência rege-se pela Lei vigente à
data da sentença que a impõe’ (REsp 542.056/
SP, 1ª Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 22.03.2004;
REsp 487.570/SP, 1ª turma, Min. Francisco fal-
cão, DJ de 31.05.2004; REsp 439.014/RJ, 2ª tur-
ma, Min. Franciulli netto, DJ de 08.09.2003). As-
sim, na fixação dos honorários advocatícios, em
desapropriação direta, devem prevalecer as re-
gras do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41, com a
redação dada pela Medida Provisória 1.997-37,
de 11.04.2000, sempre que a decisão for proferi-
da após essa data.
3. Recurso Especial a que se dá parcial provimen-
to.”
(STJ - REsp 200501581724 - (783208 SP) - 1ª T. -
Rel. Min. Teori Albino Zavascki - DJU 21.11.2005 - p.
00168) (grifos nossos)

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA
FINS DE REFORMA AGRÁRIA. IMÓVEL DE
1.545,2912 HECTARES. PREVALÊNCIA DO LAU-
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DO OFICIAL VEZ QUE ELABORADO POR PERI-
TO AUXILIAR DO JUÍZO, DOTADO DE IMPARCIA-
LIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO
QUANTO À VERBA HONORÁRIA DE 15% PARA 5%.
DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU OBRIGA-
TÓRIO. CONDENAÇÃO INFERIOR A CINQÜENTA
POR CENTO SOBRE O VALOR OFERECIDO NA
INICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
1. É de ser mantida a sentença proferida em ação
de desapropriação que definiu (a) o valor da terra
nua com base no valor encontrado pelo INCRA em
seu laudo, (b) a indenização da cobertura vegetal/
florestal em conformidade com precedente do STF
(RE 267.817- SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU

21.11.02, p. 42) e em conformidade com o laudo do
Perito Oficial, (c) os juros compensatórios de acor-
do com a decisão proferida na ADINMC 2.332-DF,
(d) os juros moratórios nos termos do art. 15-B do
DL 3.365/41, acrescido por força da MP 2.027-38,
(e) a cumulação de juros compensatórios e mora-
tórios, nos termos da Súmula 102 do STJ, (f) o valor
das benfeitorias de acordo com o laudo de revisão
para o valor de açudes, cuja elaboração serviu para
dirimir dúvida sobre o valor das referidas benfeito-
rias, (g) o valor das demais benfeitorias de acordo
com o laudo elaborado por Perito Oficial, ante a dis-
crepância dos laudos ofertados pelas partes e face
à isenção do Perito, (h) a inconstitucionalidade do
art. 14 da LC 76/93 em conformidade com os se-
guintes precedentes: STF, Pleno, RE 247.866-CE,
Rel. Min. Ilmar Galvão, data de julg. 09.08.00; TRF5R,
AC 179.130-CE, Rel. Des. Federal Ridalvo Costa,
data de julg. 14.11.00.
2. Não há a necessidade do duplo grau obrigatório
para a sentença que condenar o expropriante em
quantia inferior a cinqüenta por cento sobre o valor
oferecido na inicial, à luz do preceito inserto no pa-
rág. 1º do art. 13 da LC 76/93.
3. Quando não há razão para se afastar os seus
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cálculos, deve prevalecer o laudo elaborado pelo
Vistor Oficial, em face da presunção de sua impar-
cialidade em relação aos interesses das partes liti-
gantes.
4. É devida a indenização da cobertura vegetal exis-
tente no imóvel expropriado, desde que tenha pro-
dutividade econômica, ou pelo menos que o laudo
especifique a viabilidade de sua exploração.
5. A correção monetária das benfeitorias deve inci-
dir a partir da data do laudo pericial adotado pela
sentença.
6. A teor do verbete da Súmula 12 do egrégio STJ,
são acumuláveis os juros compensatórios e os
moratórios, sendo os primeiros fixados no limite de
6% ao ano.
7. A decisão liminar do STF na ADIN 2.332/DF, que
suspendeu a expressão “não podendo os ho-
norários ultrapassar R$151.000,00”, não alterou
os limites percentuais estabelecidos no art. 27
do DL 3.365/41, sendo o caso, portanto, de re-
duzi-los para o percentual de 5% do valor da di-
ferença entre o valor oferecido pelo INCRA e o
fixado pelo Juízo Planicial.
8. Apelação a que se dá parcial provimento, redu-
zindo os honorários advocatícios de 15% para 5%
sobre o valor da condenação, em respeito ao art.
27, parág. 1º, do DL 3.365/41 (alterado pela Medida
Provisória nº 2.027-38, de 04.05.00, reeditada por
último sob o número 2.183-56, de 24.08.01), bem
assim definido o termo inicial da incidência da cor-
reção monetária das benfeitorias a partir da data de
cada laudo utilizado como parâmetro para o cálculo
dos valores devidos a título de indenização (a partir
de agosto/2001, quanto ao valor dos açudes, em vir-
tude do laudo oficial de revisão, lavrado às fls. 692/
850, e a partir de maio/1999, quanto ao valor das
demais benfeitorias, por ser este o mês em que foi
lavrado o laudo oficial, seguindo-se o parecer do
douto MPF.
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9. Não conhecimento da remessa oficial.”
(TRF 5ª R. - AC 2003.05.00.025455-4 - 2ª T. - CE -
Rel. Des. Fed. Napoleão Nunes Maia Filho - DJU

11.01.2006 - p. 747) (grifos nossos)

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUROS
COMPENSATÓRIOS EM 1% AA. TERMO A QUO

DOS JUROS MORATÓRIOS. ART. 15-B DO DE-
CRETO-LEI 3.365/41. HONORÁRIOS ADVOCATÍ-
CIOS. 5% SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFER-
TA E O PREÇO FINAL.
1. Trata-se de remessa oficial e apelações interpos-
tas por Walbert de Sá Gonçalves do Nascimento
Filho, fls. 426/435, e pelo INCRA, fls. 439/451, em
face da sentença de fls. 400/422, da lavra do MM.
Juiz Federal da 2º Vara-PB, que julgou procedente
em parte o pedido: a) acolhendo os valores defini-
dos no laudo elaborado pelo perito oficial (terra nua +
benfeitorias = R$ 330.694,30), corrigidos desde o
laudo da avaliação e acrescidos de; b) juros de mora,
em 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado; c)
juros compensatórios de 1% a.m., a partir da imis-
são na posse; d) honorários advocatícios de 5% (cin-
co por cento) sobre a diferença corrigida entre a ofer-
ta e o preço final da indenização.
2. O expropriado insurge-se contra a não inclusão,
como benfeitoria indenizável, da plantação de cana-
de-açúcar existente na época da intervenção gover-
namental para a desapropriação do imóvel. O perito
judicial (fl. 175, quesito nº 7) dá conta do abandono
da plantação, por ocasião da avaliação do INCRA,
bem assim, da inexistência de qualquer vestígio des-
sa cultura no local, no momento da sua vistoria.
3. O Vistor Oficial realizou a perícia com suporte em
informações de órgãos legalmente habilitados da
região onde está situado o imóvel em questão, tais
como Cartório do Registro, Prefeitura e Sindicato
dos Trabalhadores Rurais (fls. 183/186), refletindo o
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preço mais justo, praticado no mercado, em conso-
nância com o parágrafo 2º do art. 125 da Lei nº 8.629/
93.
4. Juros compensatórios, fixados em 1% ao mês,
na sentença, a partir da imissão na posse, a teor do
entendimento sumulado pelos colendos STF (Sú-
mula 618) e STJ (Súmula 113).
5. Incidência dos juros moratórios, consoante o dis-
posto no artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41,
acrescido pela MP 2.183-56/2001, à razão de 6%
ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguin-
te àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos
termos do art. 100 da Constituição.
6. Os honorários advocatícios, tendo sido a sen-
tença proferida em março/2005 (fl. 451), após a
edição da MP 1.997-37/2000, que deu nova re-
dação ao parágrafo 1° do art. 27 do DL 3.365/41
e definiu os limites entre 0,5% e 5%, foram fixa-
dos em percentual compatível ao grau de com-
plexidade da demanda (5% sobre a diferença
corrigida entre a oferta e o preço final), não ul-
trapassando o limite pecuniário estabelecido no
referido dispositivo legal. (R$ 151.000,00).
7. Remessa oficial e apelação do INCRA parcialmen-
te providas, somente para determinar a incidência
dos juros de mora, à razão de 6% (seis por cento)
ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguin-
te àquele em que o pagamento deveria ser feito (art.
15-B10 do DL nº 3.365/41). Apelação do expropria-
do improvida.
(TRF 5ª - 1ª Turma - AC 365344-PB - Processo nº
2005.05.00.027305-3 - J. em 20.10.2005 - DJ 22/
03/2006 - Página: 933 - Nº: 56 - Ano: 2006 - Rel.
Des. Federal Ubaldo Ataíde Cavalcante) (grifos nos-
sos)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRO-
CESSUAL CIVIL. NULIDADE DO PROCESSO. AU-
SÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MPF. REMESSA
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OBRIGATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR INTE-
RESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁ-
RIA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR SUPERIOR
AO OFERTADO PELO INCRA. CONCORDÂNCIA
EM RELAÇÃO À ÁREA A SER INDENIZADA. BEN-
FEITORIAS. MÉTODO DE AVALIAÇÃO ESPECIFI-
CADO NO LAUDO. JUROS COMPENSATÓRIOS.
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DO EX-
PROPRIANTE. REDUÇÃO.
- Sendo o valor da condenação superior a 50% do
ofertado na inicial, impõe-se, nos termos do art. 13,
parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 76/93, o ree-
xame da matéria, em face da remessa obrigatória.
- Não merece guarida a alegação de nulidade do pro-
cesso, eis que, diversamente do que foi sustentado
pela apelante, o Parquet Federal foi chamado a se
pronunciar nos presentes autos sempre que se fez
necessário, conforme provam os pareceres junta-
dos às fls. 1157/1158 e 1243/1244.
- Ao adentrar na avaliação da terra nua, o insigne
Juiz desconsiderou o valor atribuído pelo perito ofi-
cial, eis que apontado como superavaliado, em com-
paração com terras desapropriadas na mesma re-
gião e época. Utilizou, assim, o quantum fixado pelo
INCRA, o qual teria se baseado em dados técnicos,
sendo, portanto, impassível de críticas. Excluiu do
montante da indenização o valor imputado pelo Vis-
tor Oficial à cobertura vegetal, restando, assim, a
indenização pela terra nua estabelecida em R$
141.862,45 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e
sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos),
valor este correspondente ao ofertado pelo INCRA
na petição inicial.
- Ao valorar as benfeitorias reprodutivas e não re-
produtivas, o Vistor Oficial fez uma análise acurada
e bastante detalhada da situação delas, assim como
demonstrou a contento o método utilizado – ‘custo
de reprodução’ – para se chegar ao resultado final.
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- Em relação às benfeitorias não reprodutivas, não
há reparos a serem feitos em relação ao quantum

fixado no laudo pericial e confirmado na sentença.
Já em relação às reprodutivas, acompanho também
o Ilustre Sentenciante, para rechaçar o valor do lau-
do técnico, por ter sido calculado com base no valor
de venda dos produtos ao consumidor, quando de-
veria ser considerado o preço do produtor. O mais
justo seria o valor resultante da média dos montan-
tes indicados pelo Perito Oficial e pelo INCRA so-
mado ao quantum atribuído ao pasto artificial, o qual
totalizaria R$ 1.290.155,00 (um milhão, duzentos e
noventa mil, cento e cinqüenta e cinco reais), con-
forme fixado no decisum.
- Em relação aos juros compensatórios, ‘é irrele-
vante o fato de o imóvel ser ou não produtivo para a
fixação dos juros compensatórios na desapropria-
ção, vez que estes são devidos tendo em vista a
perda antecipada da posse que implica na diminui-
ção da garantia da prévia indenização constitucio-
nalmente assegurada’ (AGREsp 426.336/PR, Rel.
Min. Paulo Medina, DJU 02.12.2002), à razão de 12%
ao ano, nos moldes da Súmula nº 618 do e. STF.
- No que tange aos juros de mora, carece a autar-
quia apelante de interesse para recorrer, tendo em
vista que os juros moratórios foram fixados no deci-

sum conforme o pedido constante na apelação, a
saber: somente deverão incidir, à taxa de 6% ao ano,
sobre a diferença entre o montante da condenação
e o que foi arbitrado pela autarquia expropriante na
sua peça vestibular, e a partir de 1º de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento de-
veria ser feito, nos termos do art. 100 da Constitui-
ção.
- A teor da Súmula nº 12 do e. STJ, são perfeitamen-
te cumuláveis, em desapropriação, juros compen-
satórios e moratórios.
- Em relação à correção monetária, também não
merece reparo a douta sentença, eis que deverá in-
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cidir, por configurar mera atualização do valor da
moeda, mas apenas sobre a diferença entre o valor
da condenação e o ofertado pelo INCRA, atualizado
até a data do laudo pericial (agosto de 2003), em
conformidade com a jurisprudência predominante no
e. STJ e neste Tribunal.
- Há que se reduzir o valor dos honorários ad-
vocatícios fixados na sentença para 5% (cinco
por cento) sobre a diferença entre o valor ofer-
tado na inicial e o estabelecido no decisum a
título de indenização, por se adequar ao dispos-
to no art. 27, parágrafo 1º, do Decreto-Lei n°
3.365/41, com a redação determinada pela Medi-
da Provisória n° 2.183-56/2001 e no art. 19, pará-
grafo 1°, da Lei Complementar n° 76/93.
- Por força da ADIn nº 2.332-2/DF, a parte final do
retrocitado dispositivo – não podendo os honorários
ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um
mil reais) – teve a sua eficácia suspensa através de
liminar.
- Preliminar rejeitada.
- Apelação e remessa obrigatória parcialmente pro-
vidas.”
(TRF 5ª - 1ª Turma - AC 205357-CE - Processo nº
2000.05.00.007271-2 - J. em 01.09.2005 - DJ 29/
09/2005 - Página: 659 - Nº: 188 - Ano: 2005 - Rel.
Des. Federal Augustino Chaves (Substituto)) (grifos
nossos)

A segunda insurgência do embargante igualmente improcede.
Ela se refere à irresignação quanto ao acatamento integral por esta
1ª Turma do laudo do Vistor Oficial, oportunidade em que foi omiti-
do pronunciamento a respeito do art. 436 do CPC, que prevê que
“O Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua
convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos”.

Realmente, da leitura textual do art. 436 do CPC se infere que
o juiz “pode” formar sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos (faculdade) e, não, “deve” formar sua convic-
ção (obrigatoriedade). Assim, não há nenhuma impropriedade em
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o Magistrado acolher integralmente o laudo do Vistor Oficial. De-
mais disso, como o próprio embargante assentiu, tal acolhimento
não foi feito por completo, eis que foi excluído o pagamento da
cobertura vegetal em separado, conforme também determinado
na sentença monocrática.

Por fim, quanto à aplicação dos juros compensatórios, há co-
piosos precedentes do STJ e desta 1ª Turma que a confirmam.
Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESA-
PROPRIAÇÃO INDIRETA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE NATU-
REZA REAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMU-
LA 119/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCI-
DÊNCIA. MP 1.577/97 E REEDIÇÕES. INAPLICA-
BILIDADE ÀS SITUAÇÕES JÁ CONSOLIDADAS.
JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL APLICÁ-
VEL. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SO-
BRE OS COMPENSATÓRIOS. SÚMULA 102/STJ.
1. Não viola o art. 535 do CPC, nem nega prestação
jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter exami-
nado individualmente cada um dos argumentos tra-
zidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamenta-
ção suficiente para decidir de modo integral a con-
trovérsia.
2. A ação indenizatória por desapropriação indireta,
de natureza real, sujeita-se ao prazo prescricional
vintenário, a teor do disposto na Súmula 119/STJ.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
MC na ADIn 2.260/DF, ao examinar a norma contida
no parágrafo único do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/
41, com a redação dada pela MP 2.027-40/2000 –
‘extingue-se em cinco anos o direito de propor ação
de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem como ação que vise a
indenização por restrições decorrentes de atos do
Poder Público’ –, deferiu, em parte, a medida caute-
lar para suspender a eficácia da expressão ‘ação
de indenização por apossamento administrativo ou
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desapropriação indireta, bem como’, tanto é assim
que a redação do mencionado preceito foi substan-
cialmente alterada nas reedições posteriores.
4. Os juros compensatórios, na desapropriação,
remuneram o capital que o expropriado deixou
de receber desde a perda da posse, e não os
possíveis lucros que deixou de auferir com a
utilização econômica do bem expropriado.
5. A Primeira Seção desta Corte, na assentada
do dia 8.2.2006, encerrou o julgamento do REsp
437.577/SP, de relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, adotando o entendimento, à luz
do princípio tempus regit actum, de que: (a) as
alterações promovidas pela MP 1.577/97, suces-
sivamente reeditada, não alcançam as situações
já ocorridas ao tempo de sua vigência; (b) para
as situações posteriores à vigência das referi-
das medidas provisórias devem prevalecer as
novas regras ali definidas, até a publicação do
acórdão proferido no julgamento da MC na ADIn
2.332-2/DF (13.9.2001), que suspendeu, dentre ou-
tras coisas, a eficácia da expressão ‘de até seis por
cento ao ano’, contida no art. 15-A do Decreto-Lei
3.365/41.
6. Na desapropriação direta, os juros compen-
satórios são devidos desde a antecipada imis-
são na posse e, na desapropriação indireta, a
partir da efetiva ocupação do imóvel, nos exa-
tos termos da Súmula 69/STJ. A data da imissão
na posse, no caso da desapropriação direta, ou
a ocupação, na indireta, deverá, portanto, ser
posterior à vigência da MP 1.577/97 para que as
novas regras ali definidas, em relação aos juros
compensatórios, sejam aplicáveis.
7. Ajuizada a reivindicatória em julho/95 – posterior-
mente convertida em ‘ação de desapropriação indi-
reta’ –, com a ocupação efetivada em data pretérita,
não deve incidir, na hipótese, o novo percentual dos
juros compensatórios de que trata o art. 15-A do
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Decreto-Lei 3.365/41, inserido por intermédio das
mencionadas medidas provisórias.
8. Afastada a aplicação das referidas MPs, incidem
os juros compensatórios no patamar de doze por
cento (12%) ao ano, a teor do disposto na Súmula
618/STF, assim redigida:‘ Na desapropriação, direta
ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de
12% (doze por cento) ao ano’.
9. O acórdão recorrido, ao fixar o percentual dos ju-
ros moratórios, não violou a regra contida no art.
15-B do Decreto-Lei 3.365/41, que determina sejam
eles estipulados à razão de até seis por cento ao
ano.
10. ‘A incidência dos juros moratórios sobre os com-
pensatórios, nas ações expropriatórias, não consti-
tui anatocismo vedado em lei’ (Súmula 102/STJ).
11. Recurso especial desprovido.”
(STJ - 1ª Turma - REsp 587474/SC; Recurso Espe-
cial  2003/0163450-6 - J. em 04.05.2006 - DJ 25.05.
2006 p. 154 - Rel. Minª. Denise Arruda) (grifos nos-
sos)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESA-
PROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPEN-
SATÓRIOS E MORATÓRIOS. BENFEITORIAS IN-
DENIZÁVEIS. FORMA DE PAGAMENTO. FIXAÇÃO.
- Correta a sentença que na indenização da terra
nua e das benfeitorias adotou os valores encontra-
dos no laudo técnico do perito judicial, consideran-
do a eqüidistância deste em relação às partes e,
ainda, a presunção de imparcialidade das suas con-
clusões.
- Juros moratórios fixados em 6% ao ano, inciden-
tes ‘a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte
àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos
termos do art. 100 da Constituição’, de acordo com
o disposto no art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41,
na redação que lhe deu a MP 1.901-30/99, já em
vigor quando da propositura da ação.
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- Juros compensatórios calculados no percen-
tual de 12% ao ano, sobre a diferença apurada
entre os 80% do preço ofertado em juízo e o valor
do bem fixado na sentença (ADInMC 2.332-DF,
STF, DJU 13.09. 2001).
- Redução da verba honorária para 5% (cinco por
cento) sobre o valor da diferença entre a oferta e a
indenização fixada pela sentença.
- O Plenário do STF declarou a inconstitucionalida-
de no art. 14 da Lei Complementar nº 76/93 da ex-
pressão ‘em dinheiro, para as benfeitorias úteis e
necessárias, inclusive pastagens e culturas artifi-
ciais’, por contrária ao ‘Sistema de Pagamento das
Condenações Judiciais, pela Fazenda Pública, de-
terminado pela Constituição Federal no art. 100 e
parágrafos’ (RE 247866/CE, j. em 09.08.2000).
- A sentença não se encontra submetida ao duplo
grau obrigatório. O valor fixado não foi superior a 50%
do montante oferecido pelo expropriante. Inteligên-
cia do disposto no art. 13, parágrafo 1º, da LC nº 76/
93.
- Remessa oficial não conhecida. Apelação da ex-
propriada improvida e apelação do INCRA provida
em parte.”
(TRF 5ª - 1ª Turma - AC 370818-SE - Processo nº
2002.85.00.000637-4 - J. em 23.02.2006 - DJ 22/
03/2006 - Página: 947 - Nº: 56 - Ano: 2006 - Rel.
Des. Federal Francisco Wildo) (grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SO-
CIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS
COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. PER-
CENTUAL. ART. 15-A DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
1.577/97. ADIN 2.332/MC-DF. OMISSÃO VERIFICA-
DA. EFEITOS INFRINGENTES.
- Se a imissão do INCRA na posse do imóvel ex-
propriado ocorreu ainda na vigência da Medida
Provisória n° 1.577/97 – Precisamente em
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29.12.1999 –, os juros compensatórios devem ser
computados à base de 6% (seis por cento) ao
ano, sobre a diferença existente entre o valor
ofertado pela autarquia expropriante na petição
inicial e o quantum total da indenização fixado
no decisum. A partir da data da decisão proferi-
da pelo e. STF, em sede de liminar, na ADINº 2332-
DF – 05.09.2001 –, os juros compensatórios inci-
dirão à razão de 12% (doze por cento) ao ano
sobre a diferença eventualmente apurada en-
tre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado
em juízo e o valor do bem fixado na sentença, a
teor da nova interpretação dada pela mais alta
Corte de Justiça do país, ao suspender a eficá-
cia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’,
contida no art. 15-A, daquela medida provisória,
e por força da interpretação conforme à Consti-
tuição sobre a base de cálculo dessa espécie
de juros nas ações de desapropriação para re-
forma agrária. Precedente do STJ (REsp n°
591656-PA, Primeira Turma, Relator: Ministro
Teori Albino Zavascki, DJU de 30.08.2004, pág.:
217, unânime).
- Considerando que, na presente demanda, o mon-
tante final estabelecido pelo Juiz para fins de indeni-
zação foi o mesmo oferecido pelo INCRA ao ajuizar
a ação, tendo sido, inclusive, confirmado por este e.
Tribunal, não haveria diferença a servir como base
de cálculo para incidência dos juros compensató-
rios, por força da interpretação dada pelo art. 15-A
da Medida Provisória nº 1577/97. Somente a partir
do momento em que o e. STF julgou, em sede limi-
nar, a ADIn nº 2332/DF, é que se torna viável, na si-
tuação posta a julgamento, aplicar-se juros compen-
satórios, à razão de 12% (doze por cento) ao ano,
eis que se passou a entender que a base de cálculo
seria a diferença apurada entre 80% (oitenta por
cento) do valor ofertado em juízo pela entidade ex-
propriante e o montante da indenização estabeleci-
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do na sentença. Embargos de declaração parcial-
mente providos.”
(TRF 5ª R. - AC 2004.05.00.007946-3 - 1ª T. - SE -
Rel. Des. Fed. José Maria de Oliveira Lucena - DJU

25.01.2006 - p. 449) (grifos nossos)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos
pelo INCRA, forte na fundamentação acima lançada.

É como voto.
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Ct e Prev Fundo de Participação dos Municípios. Pos-
sibilidade da União e suas autarquias rete-
rem seus créditos quando do repasse do
FPM. Acordo de parcelamento de débitos
firmado entre o Município e o INSS. Desne-
cessidade de autorização legislativa para
que o Gestor Municipal renuncie a créditos
e confesse débitos da municipalidade.
AGTR 63794-AL ........................................ 32

I

Cv Indenização. Danos morais e materiais.
Morte em decorrência de queda em bueiro
sem tampa de proteção. Falta de sinaliza-
ção indicativa. Culpa concorrente da vítima
em face do estado de embriaguez. Res-
ponsabilidade civil do DNER. AC 381240-
RN ............................................................. 259

Pen e PrPen Introdução de informações falsas no siste-
ma do INSS. Existência de prova da falsifi-
cação. Inaplicabilidade do princípio da con-
sunção entre os delitos de corrupção pas-
siva e falsidade ideológica. Admissibilidade
do estelionato contra pessoa jurídica. Ine-
xistência de erro de tipo no tocante à ele-
mentar “vantagem indevida”. Continuidade
delitiva entre os delitos de corrupção ativa
e corrupção passiva. ACr 4099-PE ........... 282

M

Adm Militar. Pensão especial. DL 9.689/46, art.
110. Prescrição. Inocorrência. Moléstia ad-
quirida no serviço. Tuberculose. Verba de
natureza alimentar. Juros de mora devidos
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na razão de 1% ao mês. Prescrição qüin-
qüenal. AC 342323-RN .............................. 157

Adm e PrCv Militar. Reforma para o posto de terceiro sar-
gento. Necessidade de comprovação de in-
validez para o exercício de atividade labo-
rativa. Antecipação do julgamento de méri-
to. Princípio do ônus probatório. Fatos su-
pervenientes. Inexistência de pronuncia-
mento judicial declaratório de direitos em
sede cautelar. AC 356535-RN ................... 177

Ct e Adm Município. Faltas praticadas pelo ex-gestor.
Inscrição do Município no SIAFI/CAUC. Não
aplicação dos percentuais obrigatórios em
educação e saúde. Impossibilidade de cum-
primento pelo Prefeito atual. Pendência do
Relatório de Gestão Fiscal. Possibilidade de
regularização pela administração sucesso-
ra. Manutenção da restrição. Não realiza-
ção de auditoria pelo Tribunal de Contas.
Ausência de informações sobre valores a
serem ressarcidos. Representação pela
gestão atual perante o Ministério Público.
Suficiência. AgTr 66304-PE ....................... 39

O

Trbt Objeção de inexecutividade. Sócio da pes-
soa jurídica devedora. Deferimento para
exclusão do pólo passivo da execução. Res-
ponsabilidade solidária dos sócios. Inadmis-
sibilidade. AgTr 61857-RN ......................... 13

P

Ct, Adm e Prev Pensão por morte. Prescrição do fundo de
direito. Não ocorrência. Prestação de trato
sucessivo. Ex-servidor celetista. Pensão
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concedida antes da edição da Lei nº 8.112/
90. Conversão para estatutário. Impossibi-
lidade. Aplicabilidade da CF, art. 40, § 5º,
apenas aos servidores estatutários. Revi-
são do percentual para 100% do salário-de-
benefício. Pensão concedida em data an-
terior à edição da Lei nº 9.032/95. Possibili-
dade em respeito ao princípio da isonomia.
AC 344155-AL ........................................... 170

Trbt e PrCv Procedimento especial de fiscalização. IN/
SRF 228/02. Retenção de mercadorias im-
portadas. Indícios de interposição fraudulen-
ta de terceiros. Exigência de garantia. Le-
galidade. Preliminares de intempestividade
do recurso e de não atendimento ao art.
526, parágrafo único, do CPC. Rejeição.
AgTr 63030-CE .......................................... 23

Adm Professor de Universidade Federal – UFAL
– em estágio probatório. Afastamento para
realização de doutorado na Universidade de
Auckland, Nova Zelândia. Indeferimento pela
Universidade. Legalidade da negativa. Au-
torização concedida judicialmente pelo Tri-
bunal. Consolidação da situação fática. Re-
conhecimento. AC 328866-AL ................... 146

S

Cv Separação consensual. Partilha. Doação do
casal aos filhos menores. Homologação por
sentença. Ausência de registro no cartório
de imóveis. Irrelevância. Doação posterior
a irmão. Ausência de boa-fé. Nulidade do
ato. Cancelamento do registro. Prescrição.
Incapaz. Inocorrência. AC 359066-SE....... 205
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Trbt Sistema Integrado de Pagamento de Impos-
tos e Contribuições – SIMPLES. Sócio que
participa de capital de outra empresa de
forma a extrapolar o limite máximo global
permitido em lei. Exclusão do programa de
ofício. Ato administrativo de caráter decla-
ratório. Abertura de prazo para impugnação.
Ausência de violação aos princípios do con-
traditório e da ampla defesa. AMS 92667-
PB ............................................................. 365

T

Ct e Prev Tempo de serviço especial. Motorista de
ônibus. Frentista. Presunção legal. Conta-
gem qualificada devida. Juros de mora. Ina-
plicabilidade da Selic. AC 375727-RN ....... 249

Pen Tráfico internacional de entorpecentes. Au-
toria e materialidade comprovadas. Pena de
11 anos e 4 meses de reclusão e multa.
Redução da pena. Possibilidade. Análise
das circunstâncias judiciais.  Apelante pri-
mária e sem maus antecedentes. Redução
da pena de multa. Possibilidade. ACr 4499-
PE ............................................................. 355


