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O DESENVOLVIMENTO GLOBALIZADO E O BRASIL.
A RECONSTRUÇÃO DE UM PROCESSO1

1 Hélio Silvio Ourem Campos. Juiz Federal; Juiz da Turma Nacional de

Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais em Brasí-

lia; Juiz da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciá-

ria do Estado de Pernambuco; Professor da Escola Superior da Magistratura

do Estado de Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco (Adjun-

to); Doutorado pela Faculdade Clássica de Direito de Lisboa; Doutor pela Uni-

versidade Federal de Pernambuco; Mestre pela Universidade Federal de Per-

nambuco e pela Faculdade Clássica de Direito de Lisboa – equivalência; Ex-

Procurador do Estado de Pernambuco e do Município do Recife.
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NOÇÕES PRELIMINARES

“No hay apologista del passado o profeta de infortu-
nios que no haya tenido oportunidad de discutir so-
bre la crisis espiritual de nuestro tiempo, indicando
sus causas, describiendo sus efectos, apuntando las
medidas para remediarla. Pero hay  una interrogan-
te que más que ninguna outra incita a la discusión y
fomenta el desacuerdo: cuando comenzó la crisis
de nuestro tiempo?” (BOBBIO, NORBERTO. El Exis-
tencialismo. Tradução de OCTAVIO G. BARREDA.
Versão de LORE TERRACINI. 90ª reimpressão. Mé-
xico. Fondo de Cultura Económica. 1994, p. 16)

Hoje em dia, um dos temas mais instigantes é o do desenvol-
vimento sustentado frente ao fenômeno da globalização.

Por um lado, as empresas, inclusive as transnacionais, pre-
tendem um direito do trabalho flexível, um sistema tributário que
custe pouco, uma política de empréstimos com juros baixos, um
reduzido gasto com as despesas dos processos, etc. Uma espé-
cie de santíssima trindade social: paz, tributação leve e confiável
administração da justiça a implementar a santíssima trindade eco-
nômica: comércio, investimento e liberdade de movimento de ca-
pitais.

Neste sentido, há uma forte pressão para as mudanças cons-
titucionais e subconstitucionais2.

2 Costuma-se afirmar que o processo de globalização econômica vem sen-

do orientado pelo denominado “Consenso de Washington”, que, em suma,

defenderia a necessidade de limitação do Estado nas áreas econômicas e

sociais. Vê-se a atuação estatal como um entrave ao mercado, concluindo

pela necessidade de desregulamentação dos mercados, flexibilização do di-

reito do trabalho, desconstitucionalização, deflação legislativa, etc. A mesma

ênfase, contudo, precisaria ser imposta em favor da internacionalização dos

direitos humanos, não permitindo que a “economia-mundo” solape os direitos

fundamentais nos países economicamente menos desenvolvidos. De fato, o

decálogo de JOHN WILLIAMSON, chamado de “Consenso de Washington”,

não recomenda a liberação do movimento de capitais, talvez um dos pontos

mais difíceis de serem enfrentados na era da globalização. São estas as suas
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Contudo, para que um País apresente perspectivas de desen-
volvimento, faz-se necessário um grau considerável de estabilida-
de em seu direito.

O imediatismo não conduz positivamente o direito de um País.

De certo modo, é por isto que a desmotivação de investimen-
tos na economia real, levando os empreendedores a buscarem os
lucros fáceis e de momento, através do sistema financeiro, traz
um capital volátil, cuja tendência é a de aprofundar a crise na eco-
nomia real.

A proposta que defendo é a de um planejamento de médio e
longo prazos quer no campo constitucional, quer no da legislação
que lhe é subalterna.

Pode-se dizer que isto seja difícil, mas, em minha ótica, a prin-
cipal dificuldade está na forte crise de valores que a civilização
contemporânea atravessa.

A economia brasileira cresceu, mas parece que a ênfase mai-
or foi no quantitativo, e não no qualitativo. Ou seja, o País cresceu,
mas não se desenvolveu na mesma medida.

Insistindo no campo do sistema financeiro, a atual Constitui-
ção do Brasil, no Título da Ordem Econômica e Financeira, e mais
particularmente no Capítulo do Sistema Financeiro Nacional, pro-
põe que ele seja regulado pela via da lei complementar, que, após
cerca de quatorze anos de Constituição, ainda não veio3.

recomendações: 1. a exigência da disciplina fiscal (relação dívida/PIB); 2. a

conceitualização como investimentos, e não como despesas, da educação e

da saúde; 3. uma reforma tributária que amplie a base de contribuintes; 4. a

liberação ao mercado da fixação da taxa de juros; 5. uma taxa de câmbio

flexível; 6. uma redução tarifária e não tarifária de modo a não prejudicar a

indústria, o comércio e a agricultura; 7. um tratamento amigável para o investi-

mento estrangeiro; 8. a utilizaçao de recursos das privatizações para pagar as

dívidas; 9. a criação de agências em áreas estratégicas, como as da energia

elétrica e petróleo; 10. um reforço ao direito de propriedade.

3 Constituição do Brasil. “Art. 192. O sistema financeiro nacional, estrutura-

do de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos

interesses da coletividade, será regulado em lei complementar (...).”
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É mais um exemplo daquilo que disse anteriormente. Se, de
um lado, há uma inflação normativa; por outro, há uma apatia ou
desinteresse por legislar.

Neste tema, é impossível esquecer da interpretação, oficial-
mente predominante, de um outro dispositivo deste mesmo Capí-
tulo, que foi no sentido de que ele não era auto-aplicável; e, até
hoje, ainda não teve aplicação.

Sem discorrer analiticamente sobre o previsto, apenas o trans-
creverei para que se retire uma interpretação, e se a compare com
a negativa de eficácia.

Refiro-me ao § 3º do art. 192 da atual Constituição: “As taxas
de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras re-
munerações direta ou indiretamente referidas à concessão de cré-
dito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a co-
brança acima deste limite será conceituada como crime de usura,
punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei de-
terminar.”

Este limite dos doze por cento não vem sendo cumprido.

Na verdade, é diante de uma perversa concentração de ren-
das e de riquezas que precisa ser analisado o direito brasileiro.

Há um crescente distanciamento entre os ricos e os pobres,
tal como fiz questão de demonstrar desde o início, ao tratar do
Brasil e da sua realidade.

Se isto ocorre em todo o mundo, no Brasil, infelizmente, os
números são também fortemente contundentes.

Se mudar o direito fosse a solução, não nos defrontaríamos
com vergastantes índices de violência de todos os tipos.

Veja-se a comparação entre as vítimas de violência no Brasil e
os mortos nas guerras do Vietnan e da Bósnia: “O fato é que não
se pode mais conviver com um modelo de civilização que, no Bra-
sil, ‘desperdiça’ US$ 5 bilhões só em energia; já destruiu 15% da
Floresta Amazônica e 91% da Marta Atlântica, e em que se morre
mais gente nas grandes cidades que nas últimas guerras regio-
nais. O número de policiais assassinados no Rio de Janeiro é 27
vezes maior do que em Nova Iorque. Em São Paulo, duas pes-
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soas são mortas a cada 24 horas. Ainda em São Paulo, em 1998,
subiu em 278% a denúncia de assassinatos por parte da polícia
(em relação a 1997). O número de pessoas assassinadas vítimas
de violência no Brasil, só em 1997, foi superior aos mortos das
guerras do Vietnan e da Bósnia. Com relação às condições sani-
tárias (que têm estreita relação com saúde pública), apenas 5%
do volume de esgoto coletado é tratado. O restante é lançado bru-
to no meio ambiente (geralmente no mar e nos cursos d’água).”4

A questão é que se com um direito e uma situação geral tão
instável o Brasil está apto a enfrentar este mundo em acelerado
processo de globalização, de natureza socialmente excludente.

É preciso pensar até que ponto as mudanças constantes na
nossa legislação não decorrem dos interesses das grandes em-
presas internacionais, das potências estrangeiras e dos blocos
econômicos mais consistentes, vindo mais em prejuízo da nossa
população do que em seu benefício.

Este debate tem caráter nitidamente interdisciplinar, mas creio
que quando se fala em uma nova gestão da economia mundial, é
preciso ter em conta o direito e a ética.

Nesta necessidade de intersecção, vem o homem demons-
trando a sua engenhosidade de descobrir novos meios de afronta
a valores; e, às vezes, fazendo surgir situações fronteiriças.

Dois rápidos exemplos do que digo.

O primeiro está estampado no mundo da “Internet”, quando
veio a Polícia Federal brasileira a prender os donos de uma em-
presa, e apreender equipamentos de informática, que teriam sido
usados para invadir os sistemas de computação da Universidade
de Brasília (UnB) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA).

4 Extraído de Sustentabilidade do Desenvolvimento. Fundamentos Teóri-

cos e Metodológicos do Novo Paradigma. CAVALCANTE, ENOQUE GOMES.

Editora Universitária. Universidade Federal de Pernambuco. Recife – Pernam-

buco. 1998, p. 12.
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A acusação foi a de que os invasores assim procederam com
o exato motivo de, provando a vulnerabilidade dos sistemas, virem
a vender proteção às duas Instituições.

Uma espécie de “segurança virtual”, envolvendo intercepta-
ção telefônica e suspeita de estelionato.5

O segundo exemplo refere-se à venda de informações a es-
critórios de advocacia sobre um certo reajuste que foi concedido
aos militares, em 1993; e, só após uma tórrida batalha judicial,
começou a ser admitido para os servidores civis que litigaram em
Juízo.

O problema é que o Governo não permitia o acesso aos servi-
dores não litigantes sobre a forma como o cálculo destes valores
estava sendo feito.

A quantia só seria mostrada para aqueles que fizessem opção
por receber os atrasados administrativamente, sem recorrer à Jus-
tiça.

Assim, para apurar os valores, recorreram alguns advogados
e clientes à venda de informações sobre o chamado “reajuste de
28,86%”.6

Enfim, talvez este novo mundo da globalização e da informáti-
ca tenha reduzido o espaço de liberdade do Poder Executivo, e
quase eliminado a separação entre este Poder e o Legislativo, res-
tando ao Judiciário a difícil tarefa de fazer cumprir uma Constitui-
ção sem antes ter de ouvir o Ministério da Fazenda, grupos de
empresas ou blocos transnacionais, para saber como deve, ou
pode, decidir.

Trata-se de discutir ou harmonizar o dilema entre a consciên-
cia de pátria e um provável processo de dominação, que caminha
por meio da liberdade de movimento de capitais. É o chamado
“comportamento de manada”.

5 Extraído da Sinopse do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Diário de Pernambuco. 10.07.99. Caderno “Últimas Notícias”, p. A-9.

6 Extraído da Sinopse do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Diário de Pernambuco. 10.07.99. Caderno “Últimas Notícias”, p. A-9.
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A globalização possui várias faces, que merecem análise cri-
teriosa, imparcial e madura: o comércio, os investimentos, mas,
principalmente, a perigosa liberdade de movimento de capitais.

Com o mercado interno que possui, o Brasil chegou a crescer
6,7% (seis vírgula sete por cento) ao ano, durante quarenta e qua-
tro anos. Naturalmente, isto não foi por acaso.

Ocorre que, no século XX, até os anos 80 (oitenta), embora
um País desigual, o Brasil crescia. Agora, continua desigual; mas
não cresce como antes.

Certamente, não basta lamentar e obedecer, é preciso procu-
rar uma nova mensagem. Criar uma civilização não baseada na
cópia, superando os obstáculos práticos.

Para o desenvolvimento, não se pode instalar uma guerra en-
tre o utópico e o trivial. Uma utopia pode ser construída de peque-
nas coisas. É um sofisma imaginar que um conjunto de pequenas
coisas não podem compor uma grande conquista.

O brasileiro, como qualquer povo, precisa acreditar em si
mesmo, eliminar o sentimento de inferioridade. Precisa imaginar-
se grande, e trabalhar para isto.

A democracia participativa7, em razão da qual raciocino, não é
desenhada pelo sono e pela falta de energia. Ela é enérgica e ana-
lítica. Para isto, é necessária uma vanguarda de educação, auto-
estima, trabalho e responsabilidade.

Para atingir o equilíbrio na incerteza do processo democráti-
co, não há o condicionalismo de um único fator, quer seja o econô-
mico, o cultural, ou a fusão entre a aristocracia e a burguesia. Afi-
nal, a realidade não tem apenas uma face objetiva. Ela é objetiva e
subjetiva.

7 Há quem defenda que o processo de desnacionalização da economia

traria como conseqüência inevitável uma redução do alcance da democracia,

que, em muito pouco, poderia afetar as decisões econômicas. A lógica do

capital especulativo confluiria para o ponto de vista ditatorial. O retorno à dita-

dura e o esvaziamento da democracia seriam destinos inexoráveis. Uma es-

pécie de anemia reativa frente à lógica de mercado, à lógica do mais forte.
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É fundamental uma identidade emocional do brasileiro com o
Brasil.

Se, e quando ela houver, não seria uma momentânea crise de
oferta política, ou o exagero e a simplificação jornalística (mídia),
que esquematizariam a ruptura da serenidade e o pessimismo.

Este é um longo processo pedagógico, o de parar de falar em
nome do povo, e passar a governar com ele. É um projeto difícil, e
que não se resume aos políticos, pois é uma questão de cultura e
de disciplina geral.

As Constituições e os discursos jurídicos precisam aliar a se-
mântica à realidade material. Se, na Europa, o caminho para isto
pode vir a ser um Conselho europeu, como uma forma de estágio
para a aceitação de um País na União européia, outros meios po-
dem ser surgeridos sem a pretensão de constituírem verdades
exclusivas e definitivas.

A cultura de integração não pode resumir-se a um pequeno
espaço de mundo, não deve implicar em substituição ou convivên-
cia de uma opressão de classes por ou com uma opressão de
Países ou blocos econômicos.

A liberdade de trânsito das pessoas não pode ser algo subsidi-
ário neste mundo que se pretende demonstrar mais evoluído. Afi-
nal, no ocaso do século XIX e na aurora do século XX, em que
pese as limitações tecnológicas, a rejeição pelo estrangeiro talvez
fosse menor; ao menos nas Américas8.

No período que vai de 1870 a 1914, interrompido pela brutali-
dade de uma Grande Guerra, ocorriam grandes fluxos de migra-
ção, inclusive de pessoas, o que poderia concorrer para a criação
de um sentimento ou cultura de integração dos povos. Atualmente,
porém, ao passo em que o capital pode correr o mundo, o trabalho

8 Vale a pena observar que os Países da América Central tornaram-se

independentes em 1821, ficando, primeiramente, anexados ao México. Poste-

riormente, formaram as “Províncias Unidas da América Central”. Esta união

manteve-se por pouco tempo, surgindo os Estados Federais de El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicarágua e Costa Rica.
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parece detido, caprichosamente, fora dos Países ou blocos da
vanguarda econômica.

É preciso encontrar uma maneira de fazer com que haja liber-
dade para o trabalho mover-se pelo mundo com a mesma dignida-
de entre estrangeiros e autóctones.

Países como o Brasil, a China, a Rússia, a Índia, a Indonésia e
outros não podem ser condenados à marginalidade. De fato, se se
pretende uma cultura integracionista, ela precisa ser mundial, não
sendo possível reduzir as culturas nacionais a uma condição de
subcultura.

Talvez, por enquanto, isto seja uma utopia: um projeto desen-
volvimentista da espécie humana.

Globalizar não pode significar uma forma de fazer surgir uma
nova “guerra fria”; agora, entre blocos econômicos, ou entre Paí-
ses singulares ricos ou pobres e blocos consolidados.

Da Paz romana à Paz inglesa. Da Paz inglesa à Paz america-
na. Da Paz americana da ideologia de mercado à Paz de um ou
dois blocos de Países9.

Decididamente, isto não é paz; é opressão.

Capacitação e educação para todos. Globalizar as riquezas
culturais, os museus, a assistência às crianças de todos os Paí-
ses.

A globalização da dignidade humana.

No entanto, isto parece estar distante, e cada vez mais.

Segundo dados da ONU10, e vale a pena repetir, a população
mundial atinge, aproximadamente, 6 (seis) bilhões de pessoas.
Destas, 20 % (vinte por cento) habitam a América do Norte e a
Europa ocidental, mas detêm 86 % (oitenta e seis por cento) do
PIB mundial; 82 % (oitenta e dois por cento) das exportações; 68%

9 A “Paz positiva” não se restringe à ausência de guerra (non war), pois é

preciso pensar em solidariedade entre os povos, substituindo a fome, a misé-

ria e as discriminações pela cooperação e pela justiça social.

10 Vide www.onu.org.
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(sessenta e oito por cento) dos investimentos produtivos diretos e
74 % (setenta e quatro por cento) das linhas de telefone. Contudo,
para os 20 % (vinte por cento) mais pobres, sobram apenas 1%
(um por cento) de todos os itens apontados, salvo os 1,5 % (um e
meio por cento) de linhas telefônicas.

Contra estes números alarmantes, poder-se-ia argumentar que
sempre foi assim.

Parece incrível, mas, no último século e meio, tem havido pio-
ra. Observe-se. Em 1870, os 20 % (vinte por cento) dos mais ricos
no mundo detinham renda sete vezes maior do que a dos 20 %
(vinte por cento) mais pobres. Em 1997, a diferença subiu de 30
(trinta) para um (1).

Sendo, portanto, a globalização pautada em um forte grau de
liberdade de capitais, e particularmente do financeiro, creio que
seja natural a proposta de conectá-lo com um certo compromisso
social.

Mas este compromisso social não deve ser retórico ou de uma
aparente índole caritativa. É preciso objetivá-lo.

É preciso lançar debates com o objetivo de constituir um con-
senso, ou algo próximo disto, na comunidade internacional, no
sentido de fixar uma tributação humanitária sobre o capital espe-
culativo11.

A distribuição desta receita poderia ficar ao encargo de algum
órgão já existente na ONU, ou mesmo ser constituída uma nova
estrutura executiva, que trataria da administraçao e da fiscaliza-
ção dos recursos.

11 Em dezembro de 1997, o jornal francês “Le Monde Diplomatique”, publi-

cou um artigo de IGNACIO RAMONET: “Desarmar os mercados”, conclamando

a sociedade em favor da criação da Taxa Tobin. Houve um inicial e aparente

apoio entre os franceses. A taxação das transações financeiras internacionais

é um tema sobre o qual deve haver debates e reflexões. Ora, já que o capital

não se compadece com fronteiras, seria necessária uma legislação internaci-

onal sobre o assunto, a ser fiscalizada e cumprida, independente de se estar

na África, no Oriente próximo, na Ásia, nas Américas ou na Europa. Seriam

debates, em última instância, sobre uma cidadania global. Uma militância

internacional pelos direitos humanos.
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Quanto a sugerir qual a alíquota a ser aplicável, creio que não
deveria, ou precisaria, ser elevada. Afinal, é tão alto o volume de
dinheiro migrante, nas instituições financeiras, que mesmo uma
alíquota relativa pequena provocaria uma arrecadação absoluta
capaz de dar início a um efetivo combate à miséria e à fome.

Note-se que não se está, aqui, tentando substituir por políticas
compensatórias a grave situação estrutural por que passa o mun-
do. Ou substituir uma economia real por outra virtual.

É que, por vezes, não basta ensinar a pescar, se não há tem-
po hábil para isto.

No Brasil, os encontros realizados nos Estados de São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Brasília vêm
envolvendo muitas pessoas, que até procuram incorporar as pro-
postas ao âmbito parlamentar, sindical, científico.

Afinal, as discussões devem ser interdisciplinares para produ-
zirem melhores resultados.

Mas, para que uma conjunção de fatores concretos possa re-
cuperar o otimismo, é necessária a mídia. É necessário que os
meios de comunicação, uma área fundamental na sociedade de
hoje, adote esta bandeira.

Contudo, isto também não é fácil. Afinal, no Brasil, e provavel-
mente em todo o mundo, são uns poucos os que controlam as
televisões e as rádios. E não provocaria surpresa que estes novos
detentores de Poder estivessem em desacordo com a iniciativa
de uma tributação internacional humanitária.

É como venho dizendo. Provavelmente, a maior crise não seja
a econômica, e nem mesmo a financeira; mas a crise ética, uma
crise de valores.

A mobilização pela melhoria de vida da população mundial
poderia trazer a conseqüência de um futuro onde as massas po-
pulares passassem a ter um espírito mais analítico, projetando a
história por mudanças estruturais, onde um novo modelo econô-
mico poderia provocar uma real cultura de integração.

E nada é mais radical do que educação, saúde, comida e tra-
balho.
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GLOBALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

“La primera consulta debe ser a la fuente primaria, es de-
cir, el texto constitucional. Se debe determinar si los actos
que supuestamente conforman la costumbre están prohi-
bidos en forma expresa por un precepto constitucional. Lo
que se debe probar es si existe o no una base racional que
apoye más de una interpretación.” (GLENNON, MICHAEL.

J. Diplomacia Constitucional. Tradução de FRANCISCO J.

DE ANDREA. 1ª edição em espanhol. México. Fondo de

Cultura Económica.1996, p. 105)

Globalização, pelo menos para o brasileiro médio, traz, imedi-
atamente, a idéia de globalização econômica.

Para isto, é preciso que se tenha consciência da necessidade
das mudanças, inclusive legislativas.

Ocorre que estas mudanças precisam ter limites, de modo a
se preservar a identidade nacional.

Não sendo a globalização um fenômeno linear, e sendo o nome
que, ultimamente,  vem propulsionando uma economia de exten-
são mundial, é preciso tomar em conta que a sua escala é bastan-
te acelerada, produzindo, por um lado, interdependência e integra-
ção; mas, por outro, fragmentação e antagonismo.

Com ela, as fronteiras nacionais vêm tendo transformadas as
suas importâncias.

Reformas tributárias, judiciárias, previdenciárias etc. podem,
na verdade, estar vindo a ser feitas em favor da conquista de no-
vos espaços para as grandes empresas.

Estímulos fiscais, empréstimos a juros baixos e por longo pra-
zo, por vezes, são a elas concedidos, sob a justificativa de ser
este o melhor caminho para o desenvolvimento.

Por outro lado, evitando a implacabilidade ou a arrogância pri-
márias, não se pode deixar de reconhecer como oportuno e ne-
cessário que o Brasil não se torne um barco à deriva em um mun-
do organizado em blocos. Não se pode deixar de refletir sobre os
mais de dez anos de MERCOSUL, sobre a aproximação com o
Caribe e com a África, além, naturalmente, sobre a possibilidade
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de aproximação equitativa com a União Européia, com a ALCA12 e
com a Ásia.

É um tema que precisa ser tratado sem fanatismos, de um
modo sincero e prático.

E é dentro deste espírito pragmático que alarma, entre outras
questões, o balanço tributário entre o Brasil e os Países do Norte,
havendo um forte desequilíbrio contrário ao Brasil13.

12 No mercado norte-americano, cerca de 130 produtos brasileiros sofrem

tributação acima de 35% (trinta e cinco por cento). Segundo o Embaixador

brasileiro em Washington, RUBENS BARBOSA, esse patamar seria o limite

máximo de taxação consolidado pela Organização Mundial de Comércio (OMC).

Merecem destaque alguns casos. Por exemplo, o suco de laranja. Aqui, a alí-

quota máxima imposta sobre o produto brasileiro chega a 44,7% (quarenta e

quatro vírgula sete por cento). As exportações nacionais de cana de açúcar e de

tabaco, embora estejam liberadas para o mercado norte-americano, enqua-

dram-se no sistema de cotas. Excedendo a cota, sofrem taxação de 236%

(duzentos e trinta e seis por cento) e 350% (trezentos e cinqüenta por cento),

respectivamente. Acrescente-se, ainda, que, a despeito de os Estados Unidos

serem um País com um déficit de aproximadamente US$ 400 bi (quatrocentos

bilhões de dólares) anuais, registram um superávit comercial com apenas 12

(doze) parceiros, entre eles o Brasil. Mesmo neste quadro, 60% (sessenta por

cento) das exportações brasileiras sofrem algum tipo de barreira quando en-

tram naquele mercado. Extraído de “www.panoramabrasil.com”.

13 Ainda quanto à ALCA – Área de Livre Comércio das Américas, parece que

a idéia central do Brasil é a de evitar perder investimentos e mercados, o que

ocorreria caso os Estados Unidos da América do Norte fechem um acordo com

os outros Países americanos sem a sua presença. Com a manutenção das

barreiras atualmente existentes contra as nossas exportações, e concorrendo

em um mercado com um volume ascendente de produtos latino-americanos

importados em condições preferenciais, haveria um sério prejuízo para os

interesses brasileiros. Enfim, o isolamento não é a melhor solução. Por outro

lado, não se pode esquecer da peculiaridade de uma negociação entre a

maior potência mundial e 33 Países emergentes, isto mesmo sem subesti-

mar a importância relativa do Brasil, que possui um poder de compra equiva-

lente a 1/3 (um terço) do PIB da América Latina e do Caribe. Contudo, o PIB

norte-americano é cerca de 15 (quinze) vezes maior que o brasileiro, o que, por

si só, demonstra a dimensão do desafio. Há, também, um certo receio de que

as multinacionais norte-americanas deixem de produzir em território brasileiro

para passar a exportar os seus produtos fabricados no próprio País-sede.

Assim, talvez o ideal fosse o de que o desenvolvimento do parque industrial

brasileiro viesse a ser intensificado antes do ingresso na ALCA, mediante uma

política de juros internos mais amenos e se desonerando dos tributos a pro-

dução. A questão é a de se isso é possível na prática.
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Nas palavras do Deputado HÉLIO COSTA, Presidente da Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara
dos Deputados, em intervenção no Seminário “O Brasil e a ALCA”,
Primeiro Painel, “Serviços, Investimentos e Compras Governa-
mentais: serviços financeiros, telecomunicações, padrões traba-
lhistas e ambientais”: “Dos quarenta produtos que mais exporta-
mos, principalmente para os Países do Norte, a média de impos-
tos é de 35% a 40%; dos quarenta produtos que importamos dos
Países do Norte, a média de impostos brasileiros é de 14%. Há
algo de errado nisso.”

E colmata o seu raciocínio, com destaque para a competição
predatória e canibalizante, realçando:

a) o caso Brasil/Canadá e a EMBRAER: “Não sei se chegare-
mos em 2005 com condições reais de competir, porque, quan-
do temos uma empresa montada com dinheiro público e ela
chega à proeminência internacional, consegue estabelecer-
se no mercado internacional como empresa de primeira linha,
a exemplo da EMBRAER, e vai ao mercado internacional ex-
por o seu produto, que é de primeira qualidade, simplesmente
o Canadá diz: ‘Messieurs, vous êtes très competitif!’Aí nós
somos muito competitivos. E ainda dizem que estamos utili-
zando recursos do Governo para ajudar a empresa. Mas nos
esquecemos de que todos os Países do Primeiro Mundo fa-
zem isso: o Canadá, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Fran-
ça, todos fazem a mesma coisa. Quando fazemos, somos
muito competitivos.”

b) a perda brasileira no mercado internacional da soja: “O Brasil
perde 1,2 bilhão de dólares por ano com a venda de soja no
mercado internacional, porque a soja dos outros países está
com o preço tão baixo, de tal maneira que também temos de
jogar nossos preços lá embaixo.”

c) o sobretarifamento: “Se produzimos aço bem, se produzimos
suco de laranja bem, se conseguimos realmente excelência
em alguns produtos, lamentavelmente, somos prejudicados
pela sobretaxa de forma automática.”

d) a lamentável divulgação mundial de que o Brasil havia sido
afetado pela doença da vaca louca, embora mantenha todo
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um rebanho vegetariano: “Isso se deu por que o País, até três
anos, exportava 400 milhões de dólares de carne bovina, e
agora está exportando 1 bilhão e 400 milhões de dólares de
carne bovina. Portanto, passamos a ser muito competitivos –
‘too competitive’, como dizem os americanos, ingleses e fran-
ceses. Uma vez que somos competitivos, somos forçados a
recuar.”

e) o mercado internacional das telecomunicações: “imaginem que
um único investidor no setor de telecomunicações do mundo,
por exemplo, o Sr. RUPERT MURDOCK, decide investir no
Brasil. Se abrirmos o mercado – está no Congresso Nacional
proposta para que seja aberto o mercado internacional –, a
compra das três redes de televisão do Brasil não causará o
mínimo impacto na fortuna pessoal desse único investidor in-
ternacional.”

f) as enormes diferenças no mercado hemisférico americano:
“os Estados Unidos, o Canadá e o México, por exemplo, re-
presentam mais de 80% do Produto Interno Bruto -PIB, e o
Brasil representa apenas 7% do PIB, como vamos nos prepa-
rar para competir até 2005? (...) Ainda não discutimos ampla-
mente o que vamos fazer com nossos trabalhadores – e digo
trabalhador mesmo; quando falo das profissões liberais, es-
tou falando do médico, do advogado, do arquiteto, do enge-
nheiro; todas elas são citadas aqui. Como o advogado vai fa-
zer para prestar seu serviço nos outros países? O arquiteto
vai mandar seu projeto pela Internet ou vai pessoalmente?
Como o pedreiro, o eletricista, o trabalhador têxtil vão poder
criar as fronteiras? Sequer entramos na análise do fluxo de
pessoas. Vamos acabar com os vistos de todos os países do
Hemisfério? Será que os Estados Unidos concordam com
isso?”

g) preocupações dos países em desenvolvimento com o uso pro-
tecionista, pelos países desenvolvidos, de normas ambientais
e de direito do trabalho14. No caso do Brasil, as normas exis-

14 O Brasil possui dificuldades não tanto com a criação destas normas, e,

muito mais, com a implementação das mesmas.
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tem, e são relativamente avançadas, o que, paradoxalmente,
termina-lhe criando problemas; ao menos no sentido de fazer
cumprir a legislação doméstica. No caso dos Estados Unidos
da América do Norte, eles mantêm um evidente esforço para
vincular diretamente o comércio a normas trabalhistas e am-
bientais. Enfim, é nítida a pressão dos países desenvolvidos
para inserir, nas negociações internacionais, esse tema, sob
a aparência de uma ética de legitimidade social e política. Uma
incógnita parece ser a entrada da China na OMC15, isto por-
que este País vem sendo alvo de várias acusações de viola-
ção a normas trabalhistas e ambientais. É preciso estar aten-
to ao que vai ocorrer.

Por outro lado, os pontos positivos são também realçados,
dizendo-se que são maiores as chances de mitigar estas diferen-
ças participando do processo negocial da ALCA. Aponta-se o caso
da Alemanha, acreditando-se que foi generosa, dada a força da
sua economia, na formação da União Européia, haja vista as trans-
formações que beneficiaram Portugal, Espanha e Grécia.

Assim, para o Brasil, acaso os Estados Unidos da América do
Norte removessem as suas restrições, isto já significaria um avan-
ço, mesmo que isto se proceda de um modo gradual e por conse-
qüência de uma luta permanente.

O desenvolvimento de um programa de mercados de capi-
tais, ao lado das exportações, poderia significar uma espécie de
luz no final do túnel.

A ALCA poderia servir para atrair capitais, e, talvez, para con-
dicionar a entrada de novas empresas, permitindo ao Brasil expor-
tar mais. Afora o fato de que a implementação da ALCA sem o

 15 A diplomacia brasileira vem procurando na OMC uma solução para o

protecionismo norte-americano e de países europeus no campo dos produtos

agrícolas. Há uma expectativa de que o País aumentaria em US$ 6 bilhões as

exportações de seus produtos apenas no primeiro ano subseqüente à redu-

ção das barreiras (Dados extraídos do Jornal do Senado – órgão de divulgação

das atividades do Senado Federal. Ano VII, nº 1.394, Brasília, 05.11.2001, p.

07). Parece que esta é uma questão fundamental não apenas para o Brasil,

mas também para outros países emergentes e pobres: a abertura do mercado

internacional para a produção agrícola.
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Brasil, poderia levá-lo a uma perda de posição competitiva para
outros Países da região que houverem firmado uma relação co-
mercial mais favorável com os Estados Unidos da América do
Norte.

   Mais: atualmente, em 2001, são cerca de trinta vôos diários
entre o Brasil e os Países que compõem o MERCOSUL16 (Argen-
tina, Uruguai, Paraguai). É bem verdade que há os opositores que
argumentam que, antes dele, o Brasil era superavitário no comér-
cio com estes Países, sendo, agora, deficitário. Ocorre que esta é
a região do mundo onde menos se compram armas, havendo a
vantagem de haver sido interrompida a corrida atômica. De fato,
antes do MERCOSUL17, o 3º Exército brasileiro era posicionado
nestas fronteiras.

   Outra reclamação importante é a de que, em face da popu-
lação, da riqueza e do espaço brasileiros, o voto unitário, no Cone
Sul, não seria justo com o Brasil.

Enfim, o importante é que o tema vem recebendo reflexões
cada vez mais sérias, inclusive no âmago do Congresso Nacional,
que, em face da sua composição eleitoral18, costumava abdicar
da profundidade nestes assuntos.

16 Em contrapartida ao NAFTA, procurou-se criar o SAFTA, uma idéia do

ITAMARATY e de seguimentos da sociedade brasileira; mas a conjuntura inter-

nacional não se demonstrou favorável.

17 No Brasil, há uma Comissão Parlamentar conjunta (Senado Federal e

Câmara dos Deputados) do MERCOSUL. Em outubro de 2001, foi aprovado

um acordo que prevê a cooperação entre as Forças Aéreas do Brasil e do

Paraguai para promover a integração das forças repressivas contra as ativida-

des ilícitas praticadas com o uso de aviões. Os dois Países, para levar a efeito

este acordo, poderão promover o intercâmbio de informações, treinamento

técnico ou operacional, fornecimento de equipamentos ou recursos humanos

e assistência técnica mútua.

18 Explico melhor o que digo. Grande parte dos congressistas foram eleitos

como candidatos de organizações profissionais (professores, policiais civis,

policiais militares, funcionários públicos), candidatos de mídia (crônica espor-

tiva, assistencialismo), evangélicos, políticos com influência para obter verbas

orçamentárias. Assim, precisavam atender às suas bases eleitorais, que deti-

nham interesses bem específicos e precisos. Logo, temas como o da globali-

zação, comércio e direito internacional não eram da pauta imediata de discus-

são.
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Hoje, já se discute, de maneira clara: a importância do perdão
das dívidas de Angola, de Moçambique e de Guiné-Bissau, sem
desconhecer que a pobreza e a miséria também existem no Norte
e no Nordeste do Brasil; sobre as restrições para a entrada de
brasileiros nos Estados Unidos da América do Norte e as vanta-
gens e ameaças da ALCA19; sobre os efeitos de uma má situação
da Argentina, sem parque industrial, e com a sua Companhia de
petróleo comprada pela Espanha; sobre a aproximação com a Lí-
bia, um portal para cerca de 600 milhões de pessoas da África
negra, fazendo surgir fronteiras comerciais novas. A Argélia, Mar-
rocos, África do Sul, etc.

Portanto, não pretende, nem pode, o Brasil isolar-se no mun-
do; o que não se quer é um comércio desequilibrado contra o Bra-
sil, embora admita-se a aproximação dos povos não apenas como
um vetor econômico, mas também político e humanitário.

Se o Peru e a Colômbia podem, e querem, comprar automó-
veis do Brasil, discute-se, aqui, a quase exclusividade das vendas
pelos Estados Unidos da América do Norte.

19 No final de agosto de 2001, ocorreu uma reunião conjunta de duas Co-

missões do Congresso Nacional brasileiro, a de Assuntos Econômicos (CAE)

e a de Relações Exteriores (CRE), com oito Deputados norte-americanos, que

constituíam uma delegação chefiada pelo Deputado DAVID DREIR. A reivindi-

cação apresentada pelo Brasil foi no sentido de que os Estados Unidos da

América do Norte precisariam promover uma maior abertura do seu mercado

interno para produtos brasileiros, abrandando a lei antidumping, reduzindo

subsídios agrícolas e implementando uma nova política destinada a por fim ao

protecionismo, que tem prejudicado não apenas o Brasil, mas também os

demais Países latino-americanos. Exemplificando, cita-se o caso das sobre-

taxas impostas a produtos brasileiros, tais como os calçados, o aço e o suco

de laranja. A resposta dos Deputados norte-americanos, basicamente, foi no

sentido de que 20% (vinte por cento) das exportações brasileiras já são feitas

para os Estados Unidos, sendo muito difícil alterar a lei antidumping. Além disto,

reclamaram contra a morosidade da alfândega brasileira para liberar os seus

produtos, e cobraram um mecanismo eficaz de combate à pirataria de progra-

mas de computador e CDs. À parte tudo isto, o Senador EDUARDO SUPLICY

(Partido dos Trabalhadores – São Paulo) lançou a reflexão de que os Países

latino-americanos teriam mais condições de competir, no mercado norte-ame-

ricano, com o fortalecimento comercial prévio dos integrantes do MERCOSUL.

Extraído do site oficial do Senado Federal brasileiro: www.senado.gov.br

(24.08.2.001).
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Há uma idéia firme de que é preciso exportar para aumentar o
número de empregos e trazer divisas. Há, mesmo, uma idéia de
que seja, perfeitamente, viável instituir uma espécie de Ministério
do Cone Norte, especializando o contacto com o Caribe.

O ferro, a laranja, os calçados brasileiros, além de vários ou-
tros produtos, estão aptos a concorrer no mercado internacional.
Contudo, evidentemente, as barreiras não tarifárias e as sobreta-
xas não são bem-vindas.

No entanto, em um País como o Brasil, cuja Constituição co-
meça tratando dos “Princípios Fundamentais”20, certas diretrizes
não devem ser esquecidas, tais como a dignidade da pessoa hu-
mana, os valores sociais do trabalho, a garantia do desenvolvi-
mento nacional, a redução das desigualdades sociais e regionais,
etc.

A necessidade de mercados cada vez maiores para os seus
produtos vem impelindo o capitalismo para todo o mundo, criando
vínculos em toda a parte, embora precários e transitórios.

Com o declínio do Estado-Nação e a marcha globalizante, o
direito não deve desconhecer estes fenômenos, nem tampouco o
mesmo pode ser feito pelos seus intérpretes.

Parece que se está partindo para um “Mercado Máximo” com
um “Estado Mínimo”. É o neo-liberalismo.

Este objetivo vem sendo bem aceito pelas grandes empresas
em um período da história onde os Estados Unidos da América do
Norte despontam com razoável hegemonia.

Reconheço que, no passado, tem-se alguns exemplos de
empresas com vocações mundiais, tal o caso das Companhias
das Índias, e, de alguma maneira, a presença de “blocos”, tal o
caso da expansão territorial européia, por volta do século XVI.

Por assim dizer, o processo de uniformização e globalização
econômica possui a sua origem na Europa pós-medieval.

20 Título I. Dos Princípios Fundamentais. (arts. 1º a 4º).



32

Ocorre que, agora, o ritmo é extremamente acelerado, e há o
fenômeno intenso do instável capital especulativo, bem como uma
enorme velocidade nas comunicações e nos transportes, tornan-
do fisicamente normal a mobilidade das pessoas pelo mundo.

Em outras palavras, o mundo tornou-se mais rápido; mas as
pessoas não devem se transformar em coisas descartáveis.

Assim também o seja com o direito, com a Constituição e com
as leis, que não podem ser descartáveis, a depender do humor e
dos interesses desta nova ordem mundial, devendo-se combater
a caracterização como inferiores das culturas que não pertençam
às economias das nações industrializadas.

O enfraquecimento dos Estados-Nação atinge, ainda mais
particularmente, os menos desenvolvidos, que precisam se adver-
tir de que não podem ficar submissos às grandes empresas, que,
naturalmente, querem ampliar regiões de influência, definindo polí-
ticas que facilitem o exercício de uma estratégia de dominação.

Não sendo possível se ensimesmar, faz-se necessário esta-
belecer programas de médio e longo prazos, de modo a manter
um norte de harmonia perante a atuação da “aldeia global”, embo-
ra, do ponto de vista espacial, a falta de homogeneidade deste
modelo de desenvolvimento termine por deixar à parte imensas
regiões do mundo, e grande parcela da população mundial, na Áfri-
ca, em grande parte da América Latina e em parte da Ásia.

Não se deve permitir à dinâmica do capital que manipule as
Constituições e a legislação subalterna, criando estruturas de po-
der sem uma localização nítida, destruindo laços históricos com
os quais não mantém qualquer compromisso.

Se assim não se fizer, este tipo de globalização lançará o gér-
men do fragmentário, facilitando o predomínio de uma dominação
cujos desígnios faz desaparecer as identidades, acentuando des-
níveis econômicos, sociais e culturais.

A conseqüência é a de ampliar uma população de excluídos,
que, se já é grande, pode tornar-se ainda maior.

Pode-se pensar que, sendo a globalização uma realidade, e
tendo ela o potencial de manter excluída grande parte da popula-
ção mundial, não haveria alternativas a apontar.
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Discordo.

Com um arsenal jurídico bem posto e estável, e com o merca-
do potencial que tem o Brasil, não se defende, aqui, que se busque
deter o processo avassalador da globalização.

Não é isto.

Pode-se tentar reorientá-lo, tornando-o mais civilizado e hu-
mano.

O movimento de regionalização (União Européia, MERCOSUL,
etc.) pode melhor resolver a equação de forças, encontrando inte-
resses comuns entre os blocos mundiais.

Um exemplo do que digo é o meio ambiente.

Embora o Brasil encontre dificuldades práticas de conservá-
lo, e querendo manter a sua soberania territorial e a independência
nacional (art. 1º, inc. I, e art. 4º, inc. I, ambos da atual Constituição
da República) sobre ele, poderá contar com modelos de desenvol-
vimento que atraiam empreendimentos estrangeiros preocupados
com a sua conservação.

A nossa legislação constitucional preocupa-se com este as-
sunto, havendo todo um Capítulo da Constituição da República dis-
ciplinando a matéria21.

Se a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, o Panta-
nal Mato-Grossense, etc, constituem patrimônio nacional (art. 225,
§ 5º, da atual Constituição da República), nem por isto o mundo
globalizado deve deixar de colaborar com a nossa economia, de
maneira a fortalecê-la, e, conseqüentemente, criando trabalho para
que o nativo evite a depredação e o exaurimento destas riquezas
como única fonte de subsistência.

É preciso que convivam a economia tradicional com a criação
de novas condições de sobrevivência para os excedentes popula-
cionais.

Não se deve destruir sem criar.

21 Vide o Capítulo VI – Do Meio Ambiente. Título VIII – Da Ordem Social. Art.

225.
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O Brasil convive com uma democracia política, que tem a im-
portante missão de implementar um contexto que propicie uma
real democracia social e econômica.

A qualidade de vida cotidiana das pessoas, com o respeito à
identidade e à cultura das mesmas, é o caminho para o qual é
essencial que se dirija a globalização.

O direito funciona como um importante instrumento neste sen-
tido.

Dito de outra maneira. O poder político não deve deixar que a
globalização e os interesses das grandes empresas fixem, ao seu
bel-prazer, as normas jurídicas e as suas alterações.

Para combater que assim o seja, é essencial que o Estado
estabeleça um planejamento para o seu desenvolvimento a médio
e longo prazos, fazendo emergir uma consciência pelos caminhos
do desenvolvimento nacional.

Anteriormente, referi-me à importância do plano plurianual, da
lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais brasilei-
ros.22

Agora, insisto nas suas relevâncias em um mundo globaliza-
do, inclusive de maneira a reduzir as graves desigualdades regio-
nais e sociais.

Portanto, um dos caminhos para reorientar internamente o
movimento avassalador da globalização é o de fazer com que,

22 Vide “Dos Orçamentos”. Constituição da República brasileira, arts. 165 e

ss. Verificando-se a Lei nº 10.171, de 05 de janeiro de 2001, que trata de

estimar a receita e de fixar a despesa da União para o exercício de 2.001, tem-

se que a Receita Orçamentária brasileira é estimada em R$

950.202.360.392,00 (novecentos e cinqüenta bilhões, duzentos e dois milhões,

trezentos e sessenta mil, trezentos e noventa e dois reais), desdobrando-se

em: a) R$ 272.989.945.741,00, do Orçamento Fiscal, incluída a Receita das

contribuuições sociais desvinculada pela DRU (Em. Constitucional nº 27/

21.03.00, no valor de R $ 17.058.150.755,00; b) R$ 136.951.530.857,00, do

Orçamento da Seguridade Social; c) 540.260.883.794,00, correspondente à

emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional destinados ao

refinanciamento da dívida pública federal, interna e externa, inclusive mobiliá-

ria.
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diretamente, todos os segmentos organizados da sociedade parti-
cipem da confecção das metas e dos investimentos do Estado,
inclusive no campo das renúncias de receitas, dos incentivos e
benefícios fiscais e congêneres.

Cabe dizer que, no Estado de Pernambuco, mais particular-
mente na Capital – Município do Recife, isto começou a ser feito
com relativo sucesso, ao ponto de o anterior Prefeito ser, hoje,
Governador.

Ocorre que a virtude não se esgota com o plano local, sendo
necessário que alguns passos sejam dados no âmbito regional; e,
mais precisamente, no MERCOSUL.

A questão é a de saber se caberia cogitar de um sistema tribu-
tário do MERCOSUL. Se é possível e conveniente falar em um
processo de harmonização das legislações tributárias do Brasil,
da Argentina, do Uruguai23 e do Paraguai, considerando que, por
enquanto, são estes os Países que o compõem24.

Nesta seara, não deve ser esquecido que:

a) no Brasil, há os tributos federais, estaduais/distritais e mu-
nicipais;

b) na Argentina, há os tributos do Estado federal e os provin-
ciais;

c) no Uruguai, há os tributos em espécie e os departamentais;

d) no Paraguai, há os chamados tributos em espécie.

Além disto, é preciso ter em conta que, embora apenas o Uru-
guai e o Paraguai sejam Estados unitários, a Argentina, mesmo
sendo uma Federação, mantém o seu IVA – imposto sobre valor

23 Provavelmente, o maior intercâmbio entre estes Países poderia, ao me-

nos, dificultar escândalos como o da “Operação Uruguai”, um suposto em-

préstimo feito por um ex-Presidente brasileiro para pagar vultosas despesas

pessoais.

24 O Chile e o Paraguai são possíveis integrantes do Mercado Comum do

Sul – MERCOSUL.
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agregado no campo nacional; o que, de algum modo, facilitaria a
homogeneidade25.

É verdade, contudo, que cada um destes três Países diferen-
ciam-se no modo como disciplinam este imposto.

Falo no IVA – imposto sobre valor agregado, porque, procuran-
do ser o MERCOSUL um mercado comum, com a abertura do
comércio aos países que o componham, a harmonização prioritá-
ria parece-me ser a dos tributos incidentes sobre o consumo, dei-
xando-se a tributação patrimonial para os próprios sistemas naci-
onais. A respeito do imposto sobre a renda, talvez bastasse evitar
a dupla tributação, através de Tratados internacionais sobre o as-
sunto.

Ocorre que o MERCOSUL não dispõe de um órgão legislativo
próprio, não detendo, como a União Européia, uma fonte comum
para legislar.

Na realidade, no estágio atual, há o art. 7º, do Tratado de As-
sunção26, que dispõe sobre o princípio da não discriminação, di-
zendo: “Em matéria de impostos, taxas e outros gravames inter-

25 Vale observar o Decreto-lei nº 394-B/84-Portugal, de 26 de dezembro e

alterações posteriores, que aprova o CIVA- Código do Imposto sobre o valor

acrescentado, onde, já no Preâmbulo, destaca-se a chamada 6ª Directiva (77/

388/CEE, de 17 de maio de 1977), que procedeu a uniformização da base

tributável do imposto a aplicar em todos os Estados membros da CEE. Escla-

recendo-se o tributo, afirma-se que o IVA visa tributar todo o consumo em bens

materiais e serviços, abrangendo, na sua incidência, todas as fases do circuito

econômico, desde a produção ao retalho, sendo, porém, a base tributável

limitada ao valor acrescentado em cada fase. O Código do IVA também afirma

sobre a necessidade de se criar e regulamentar uma estrutura centralizada de

cobrança do imposto – o serviço central de cobrança, cujo desenho da estrutu-

ra administrativa deveria ser objeto de legislação especial.

26 A respeito do Cone Sul, e mais especificamente quanto à constituição e

desenvolvimento do MERCOSUL, tome-se em conta: Tratado de Montevidéu

(12.08.1980) – criou a ALALC, Associação Latino-americana do Livre Comér-

cio; Tratado de Assunção (26.03.1991) – criou o MERCOSUL, um mercado

comum estabelecido a 31.12.1994; Acordo MERCOSUL – CEE (29.05.1992) -

instituindo a previsão de uma “cooperação mais estreita possível”, art. 1º; e o

Protocolo de Ouro Preto (17.12.1994) – onde a Argentina, o Brasil, o Paraguai e
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nacionais, os produtos originários do território de um Estado Parte
gozarão, nos outros Estados Partes, do mesmo tratamento que
se aplique ao produto nacional.”

A efetividade deste dispositivo parece fundamental para a com-
posição da iniciativa de um Mercado Comum.

Também é de receber realce a Comissão de Assuntos Tribu-
tários, que vem procurando analisar a legislação de cada um dos
Estados integrantes, de modo a facilitar o fluxo comercial na Re-
gião.

Esta Comissão, em reuniões realizadas entre 24 a 27 de agos-
to, e entre 20 a 23 de outubro de 1993, concluiu que, sendo consi-
derados os impostos sobre o consumo vigentes na Argentina, no
Paraguai e no Uruguai há uma evidente similitude de característi-
cas estruturais. Contudo, no Brasil, não se verifica a mesma coin-
cidência.

Creio que isto ocorra, por um lado, pelo fato de o Brasil ser um
Estado Federal, com a necessidade de Estados, Distrito Federal e
Municípios manterem uma receita própria, de maneira a assegu-
rar-lhes um mínimo de autonomia financeira.

Com isto, o ICMS, um imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de trans-
porte interestadual e intermunicipal e de comunicações, ainda que
as operações e as prestações se iniciem no exterior, termina sen-
do o principal imposto dos Estados federados brasileiros, e com

o Uruguai fixam a estrutura do MERCOSUL, com um Conselho do Mercado

Comum (CMC), um Grupo do Mercado Comum (GMC), uma Comissão de

Comércio do MERCOSUL (CCM), uma Comissão Parlamentar Conjunta (CPC),

um Foro Consultivo Econômico-Social (FCES) e uma Secretaria Administrativa

do MERCOSUL (SAM), além de prever a criação dos órgãos auxiliares que se

fizerem necessários à consecução dos objetivos do processo de integração.

De fato, o Protocolo de Ouro Preto diz, entre os seus Considerandos, que se

está consciente da importância dos avanços alcançados e da implantação da
união aduaneira como uma etapa para a construção do mercado comum. Mais

adiante, diz reafirmar os princípios e objetivos do Tratado de Assunção e aten-

tar para a necessidade de uma consideração especial para Países e regiões
menos desenvolvidos do MERCOSUL.
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uma repercussão importante nos cofres municipais, dado o seu
percentual de repasse para estes últimos entes.

Ora, sendo um imposto tão importante no sistema tributário
brasileiro, é natural que toda alteração que sobre ele se pretenda
fazer receba a desconfiança e o temor de Estados e Municípios,
que costumam alegar inconstitucionalidades nas mudanças, ar-
gumentando que as alterações fulminam a cláusula pétrea da for-
ma federativa de Estado.

A realidade histórica demonstrou que, no Brasil, não podem
Estados e Municípios subsistirem de repasses de receitas fede-
rais. É o que a prática política brasileira convencionou chamar de
“pires na mão”. Isto deu margens a desvios de recursos com evi-
dentes repercussões não apenas no campo tributário, mas tam-
bém no campo ético.

De tal modo que, não sendo viável politicamente federalizar o
ICMS, ou criar uma espécie de IVA federal, haveria a alternativa de
mantê-lo na competência dos Estados-membros da federação
brasileira, mas sob a obediência de uma legislação nacional unifi-
cadora. Seria a exigência de uma lei complementar sobre o ICMS.

Tão-somente de direito ela já existe, no mínimo desde 1975,
ocorre que não vem sendo observada.

Isto provoca o que alguns juristas e a mídia chamam, no Bra-
sil, de “guerra fiscal”.27 É um conflito interno entre os Estados fe-
derados, que procuram, com a concessão de incentivos, benefí-
cios e isenções tributárias, atrair empresas nacionais e estrangei-
ras. É uma concorrência que pode ser predatória.

Talvez este seja o maior obstáculo para uma uniformização
legislativa tributária no MERCOSUL.

Assim, o problema não é o de saber se o IVA argentino incide
sobre a venda de bens móveis corpóreos, implicando em transfe-
rência de domínio a título oneroso, sendo a migração feita por co-
merciante habitual. Ou se o IVA paraguaio incide sobre a aliena-

27 O tema guerra fiscal foi minudentemente tratado. Vide índice de palavras.
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ção de bens quer a título oneroso quer a título gratuito, desde que
haja transferência de propriedade ou provoque a disposição da coisa
como se proprietário fosse. Ou se o IVA uruguaio incide sobre a
alienação ou a circulação de bens móveis, imóveis e direitos, so-
mente a título oneroso, obedecendo, como na Argentina, à situa-
ção do bem.

Não se trata, portanto, de procurar diferenças técnicas aci-
dentais. A questão é de mérito.

Se é possível ao Brasil adequar a sua legislação de ICMS ao
MERCOSUL, permitindo uma uniformidade interna no próprio Bra-
sil.

No momento em que este passo for possível, reduz-se ou eli-
mina-se a “guerra fiscal” interna, e passa a ser possível falar-se
em harmonização da legislação tributária no MERCOSUL.

Não se trata de uma peleja fácil, pois diz respeito à própria
organização do Estado brasileiro. A oposição não seria tal como a
que ocorre com a privatização de uma empresa pública, onde os
maiores antagonistas são os próprios funcionários e uma fração
pequena do povo. E friso que não estou, aqui, posicionando-me a
favor das privatizações, tal como ocorreram no Brasil. Mas me
refiro a uma questão pragmática.

A oposição por uma legislação uniforme para o ICMS sequer
poderia contar com o apoio do atual Texto Constitucional brasilei-
ro, que deixa claro este objetivo (art. 155, § 2º, inc. XII, da atual
Constituição).

É clara a Constituição do Brasil quando predica uma lei com-
plementar para definir a unidade jurídica do ICMS no território na-
cional.

O que, de fato, vem impossibilitando esta iniciativa é um anti-
go problema brasileiro, que parece estar agravando-se. São as
diferenças regionais internas.

Pior do que isto. É que as diferenças não são apenas entre as
regiões, pois, se assim o fosse, poderia-se contrabalançá-las atra-
vés de repasses de recursos, tais como o Fundo de fomento das
regiões menos desenvolvidas (Norte, Nordeste e Centro-Oeste); o
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que já está presente na Constituição brasileira, e poderia ter os
seus percentuais reanalisados.

É que a oposição a isto, no Congresso Nacional, e mais forte-
mente nas diversas governadorias dos Estados mais desenvolvi-
dos, argumenta que, mesmo nestes Estados, existem bolsões de
miséria. E seria discriminatório tratar a pobreza, nos Estados-
membros mais desenvolvidos, de uma forma mais rigorosa do que
aquela presente nos menos desenvolvidos.

A polêmica é daquelas mais intensas. Ou seja, todos afirmam
que pretendem combater a miséria. O problema é saber quem
paga a conta.

Recentemente, a Lei Complementar nº 102, de 11 de julho de
200028, mais uma vez, procurou trilhar por este caminho íngreme,
sem antes haver de relembrar de mais um importante problema.
Um problema operacional. Um problema de administração e de
fiscalização.

É que o sistema de aproveitamento de crédito vem dando
margem a um número grande de fraudes tributárias. Não se trata
somente de falsificações grosseiras de notas fiscais ou de omis-
são na entrega das cotas-partes dos Municípios. Mas de um pos-
sível conluio entre a administração de alguns Estados e certos
contribuintes que procuram ser mais espertos do que outros.

Lamentável, contudo, é observar que quando esta falsa es-
perteza produz resultados pecuniários positivos, isto provoca uma
evidente concorrência desleal, que pode levar à falência o contri-
buinte sério e adimplente.

Insisto, portanto, em dizer que o ponto fundamental em favor
de uma futura harmonização parcial ou plena não está em saber
se o IVA da Argentina, do Paraguai e do Uruguai seja um imposto

28 A Lei Complementar nº 102, de 11 de julho de 2.000, altera dispositivos da

Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o

imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circula-

ção de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadu-

al e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências.
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de consumo, que permite a constituição de créditos quer pela com-
pra e venda de bens, quer pela prestação de serviços em geral; e
que o ICMS do Brasil seja uma espécie de IVA de produto, tendo ao
seu lado o imposto sobre serviços (ISS)29, e não podendo ser com-
pensável com o mesmo.

A questão é se é possível, na prática tributária brasileira, impe-
dir a guerra fiscal, e se o Brasil entende como necessária uma
maior uniformização, em face das diferenças de tamanho das eco-
nomias dos Estados-Partes do MERCOSUL, uniformizando os
critérios de imposição e o volume de tributo imposto.

Para a Comissão de Aspectos Tributários é esta a interpreta-
ção que deveria ser retirada do art. 1º do Tratado de Assunção,
que estabelece, entre os princípios fundamentais e finalidades do
MERCOSUL, a coordenação de políticas fiscais entre os Estados
Partes e a livre circulação de bens entre eles:

“Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum,
que deverá estar estabelecido a 31 de dezembro de 1994, e
que se denominará ‘Mercado Comum do Sul’ (MERCOSUL).

Este Mercado Comum implica:

A livre circulação de bens e serviços e fatores produtivos en-
tre os países, através, entre outros, da eliminação dos direitos
alfandegários ou de qualquer outra medida de efeito equiva-
lente;

O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção
de uma política comercial comum em relação a terceiros Es-
tados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de posi-
ções em foros econômico-comerciais regionais e internacio-
nais;

A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais en-
tre os Estados Partes – de comércio exterior, agrícola, indus-
trial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços, al-

29 A Constituição do Brasil, de outubro de 1988: “Art. 156. Compete aos
Municípios instituir impostos sobre: (...) III- serviços de qualquer natureza, não

compreendidos no art. 155, II (ICMS), definidos em lei complementar.”
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fandegárias, de transportes e comunicações e outras que se
acordem –, a fim de assegurar condições adequadas de con-
corrência entre os Estados Partes; e

O compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas le-
gislações, nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento
do processo de integração.”

Realmente, nos termos do Tratado de Assunção, parece con-
forme que se o interprete pela harmonização dos impostos sobre
o consumo, pois detêm uma íntima conexão com a livre circula-
ção de bens e com a coordenação de uma política fiscal entre os
Estados Partes.

O problema é que, de acordo com o sistema jurídico brasilei-
ro, é o Supremo Tribunal Federal quem decide se um Tratado in-
ternacional tem efetividade no Brasil; ou seja, se foi incorporado ao
direito interno. Atualmente, vem-se entendendo que, para que ocorra
a incorporação, faz-se necessário, além da assinatura por um ple-
nipotenciário, um decreto legislativo do Congresso Nacional e mais
um Decreto do Presidente da República.

Contra esta postura, vêm crescendo as resistências, mas que
estão chocando-se, com desvantagem, em favor daqueles que
postulam pela manutenção do rito que expus.

Outro sério problema de distanciamento entre o ICMS brasilei-
ro e o IVA é que o primeiro tributo combina critérios de imposição
na origem e no destino, evitando que se aplique o critério exclusivo
de destino.

Contudo, neste novo mundo da INTERNET, é bastante possí-
vel que, logo adiante, estes critérios venham a ser relativizados.

Dou um exemplo para justificar o que digo. Imagine-se uma
compra pelo computador30. O comprador, digitando o seu compu-

30 Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a

forma de fornecimento de programa de computador: quando prestado de for-

ma personalizada ao cliente, caracteriza-se uma prestação de serviço e incide

o Imposto sobre serviços – ISS; se o programa é vendido em larga escala para

um sem-número de pessoas, incide o ICMS, porque é vendido como mercado-
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tador no Estado de Pernambuco, faz a compra de um produto que
se encontra na empresa vendedora em São Paulo. De fato, a com-
pra foi feita em São Paulo. Ou em Pernambuco?

Enfim, o direito tributário não pode adotar uma posição apática
frente à nova tecnologia, ao novo mundo.

Talvez, seja tal como aquela história do príncipe e do sapo.
Um modelo teórico pode, no mundo ideal, parecer um príncipe;
mas, quando depara-se com a realidade, mostra a sua real natu-
reza.

Para evitar as surpresas em um campo tão delicado como o
tributário, pode parecer preferível que a harmonização legislativa
seja apenas restrita. Evitando reformas constitucionais, que pode-
riam confrontar cláusulas pétreas, como a Federação, creio que a
gradual eliminação de tratamentos discriminatórios e a efetiva e
estável implantação de uma Tarifa Externa Comum (TEC); tudo
isto aliado à uniformização do ICMS brasileiro, sejam as aparas
necessárias para seguir um curso que se, ao final, não pareça
com o tal príncipe das fábulas, ao menos não provoque inconveni-
entes técnicos, políticos e econômicos que desfavoreçam o co-
mércio no MERCOSUL.

Em continuação a este ponto de vista, tenho que qualquer po-
lítica de desenvolvimento precisa manter compatibilidade de pla-
nos e de ações entre a administração pública e a iniciativa privada.
Precisam o público e o privado estarem articulados.

De certa forma, é o que a Constituição brasileira de 1988 pre-
tende, quando, no art. 174, registra o Estado como agente norma-
tivo e regulador da atividade econômica, exercendo as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo, este último, deter-
minante para o setor público e indicativo para o setor privado.

ria, inclusive armazena-se como tal. Precedentes – do Supremo Tribunal Fe-

deral: Recursos Extraordinários 191.732-São Paulo, Diário de Justiça

18.06.1999 e 176.626-São Paulo, Diário de Justiça 11.12.1998; do Superior

Tribunal de Justiça: Recursos Especiais 39.457-São Paulo, Diário de Justiça

05.09.1994, 123.022-Rio Grande do Sul, Diário de Justiça 27.10.1997, 216.967-

São Paulo, julgado em 28.08.2.001.
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E, ainda no mesmo artigo, diz que a lei deveria estabelecer as
diretrizes e as bases do planejamento do desenvolvimento nacio-
nal equilibrado, devendo-se compatibilizar os planos nacionais e
regionais de desenvolvimento.

Assim, se é preciso planejar conforme as carências de cada
região, é imprescindível concentrar esforços para identificar as
verdadeiras vocações econômicas regionais, conforme o mate-
rial, inclusive o humano, de que se disponha.

Logo, os Ministérios, na Administração federal, e as Secreta-
rias, nas Administrações estaduais e municipais, precisariam fun-
cionar intercomunicantes; o que nem sempre, ou muitas vezes,
não ocorre.

Parece-me, mesmo, que a União, os Estados e os Municípios
brasileiros, em grande parte dos seus funcionamentos, subsistem
como compartimentos estanques; o que, em muito, demonstra-
se prejudicial ao difícil equacionamento da Federação brasileira.

Mas não é só. O êxodo interno no Brasil, o baixo nível de vida
destas populações, a escassa capacitação profissional terminam
provocando um aprofundamento do desequílibrio regional e intra-
regional.

É fundamental formular e executar políticas que permitam ao
homem não sair da sua terra, senão por opção própria, ao invés de
compelido por fatores perante os quais a sua vontade sucumbe.

Reestruturar o mundo rural, estimular o turismo, desenvolver
uma cultura universitária adequada ao País em que se insere, fo-
mentar atividades culturais e esportivas em cada Região, estar
atento às necessidades de infra-estrutura são fatores que preci-
sam ser levados a sério.

Entre eles, destaco o problema da terra; ou melhor, da con-
centração de terras no Brasil. Com cerca de 850 milhões de hec-
tares, e com as áreas que ainda continuam ociosas31, tenho que é

31 O Brasil possui cerca de 390 (trezentos e noventa) milhões de hectares,

consideradas áreas próprias para a atividade agropecuária, e 31% (trinta e um

por cento) delas permanecem ociosas. Dos 3 (três) milhões de imóveis rurais
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impossível falar no desenvolvimento brasileiro sem discutir este
assunto.

Trata-se de uma seqüela nacional. No Brasil, 2,8% dos imó-
veis constituem grandes propriedades. Ocorre que isto represen-
ta 56,7% da área total ocupada pelos cerca de 3 milhões de imó-
veis rurais recadastrados, em 1992. Estes números transformam
o Brasil em um dos primeiros Países do mundo na categoria de
maior concentração da propriedade da terra.

Logo, discutir política agrária é algo que precisa ser aprofun-
dado; e muito.

Veículos como o Banco da Terra, de modo a financiar a baixo
custo o pequeno produtor; o leilão de terras e a tributação progres-
siva do Imposto Territorial Rural (ITR) são elementos importantes
nesta discussão; mas não podem ser excludentes de uma política
de desapropriação.

Veja-se o Imposto Territorial Rural (ITR). Em 1997, arrecadou-
se R$ 145 milhões de reais; ao contrário do que previa o Governo
federal, que estimava arrecadar R$ 1,5 bilhões de reais.

Sobre o leilão de terras, cuja operação iniciou pelos Estados
de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, já ocorreram
denúncias de superfaturamento de preços. Mais: o Governo não
vem conseguindo comprar terras por este mecanismo.

Quanto ao Banco da Terra, algo similar ao Programa “Cédula
da Terra”, inspirado pelo Banco Mundial, estão aí os Projetos-piloto
nos Estados do Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia e norte de
Minas Gerais.

Neste Projeto, anuncia-se que o Banco Mundial destinaria, ini-
cialmente, R$ 250 milhões de reais, por ano. Por um lado, Proje-
tos como este talvez possam reduzir as invasões de terras, e as
mortes daí conseqüentes. Mas vêm sendo muitas as críticas, en-
tre elas:

recadastrados, em 1992, 62,2% (sessenta e dois vírgula dois por cento) ocu-

pavam 7,9% (sete vírgula nove por cento) da área total de 331,4 (trezentos e

trinta e hum vírgula quatro) milhões de hectares.
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1. a reforma agrária seria algo opcional para o dono da terra,
que a venderia apenas se o quisesse;

2. premiaria os donos da terra que, ao invés de receberem
Títulos de Dívida Agrária (TDAs), a serem liquidados em até
20 (vinte) anos, como predica a Constituição brasileira, re-
ceberiam o dinheiro à vista pelas terras vendidas. Passa-
riam as grandes propriedades, embora improdutivas, a cons-
tituir verdadeiros ativos financeiros;

3. haveria o aumento do preço das terras por uma questão
mercadológica e pela formação de cartéis pelos latifundiá-
rios, especulando o aumento de preço;

4. o financiamento da compra da terra e da própria produção
posterior poderiam compor custos proibitivos para os cha-
mados “sem-terra” e minifundiários;

5. o programa poderia estimular a formação de currais eleito-
rais, pois as oligarquias rurais, alimentando a submissão
política, poderiam utilizar do programa, acaso não haja uma
efetiva fiscalização dos compradores e dos meios de aces-
so à compra e ao financiamento da produção daí conse-
qüente. Portanto, poderia funcionar como uma confirmação
do controle poítico pelas antigas lideranças;

6. o fracionamento da média propriedade, estimulando a in-
conveniente formação de novos minifúndios;

7. as terras vendidas costumam possuir baixa qualidade;

8. desarticularia os movimentos sociais que lutam pela terra e
pela reforma agrária, através de campanhas na mídia, jo-
gando a opinião pública contra a reforma agrária.

Enfim, no tema do desenvolvimento brasileiro e da globaliza-
ção, independentemente da postura política que se queira perse-
guir, é destacada a questão da dívida externa e da dívida pública
total.32

32 O assunto da dívida externa começou a preocupar o mundo, mais preci-

samente o Terceiro mundo, na década de 70. Os Países exportadores de

petróleo, por meio da sua Organização (OPEP) não apenas estabeleceram
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De acordo com a Sinopse Macroeconômica do IPEA – Funda-
ção Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculada ao Minis-
tério de Planejamento, Orçamento e Gestão, se, em 1950, a dívida
externa total do Brasil representava 0,6 bilhões de dólares; em
2.000, já representava 236,2 bilhões de dólares.  Se a dívida públi-
ca total representava, em 1999, 49,40% (quarenta e nove vírgula
quarenta por cento) do PIB; em 2.001, já representa 51,92% (cin-
qüenta e um vírgula noventa e dois por cento).

Estes números, certamente, remetem à história de formação
da dívida externa no Brasil, que, se ainda não é dela refém, precisa
acautelar-se.

Pelos dados que apresentarei em seguida, provavelmente,
conclua-se que as políticas dos Governos militares e do Presiden-
te FERNANDO HENRIQUE CARDOSO terminaram por incremen-
tar o endividamento frente às entidades financeiras internacionais.
Evidentemente que isto ocorreu por uma coligação de fatores in-
ternos e externos.33

Eis a cronologia da dívida externa brasileira34:

1822 - Com a independência, o Brasil assumiu uma dívida do
Governo português de cerca de 1 milhão de libras esterlinas, a ser

limites de produção e a explosão de preços, como também investiram nos

Países do Primeiro Mundo, que trataram de conceder empréstimos a vários

governos dos Países menos desenvolvidos, principalmente na América Lati-

na, onde, provavelmente, sofreram com desvios e corrupções. Mas, nos anos

70, os Estados Unidos mergulharam no enfrentamento do problema inflacio-

nário, vindo, em 1979, o então Presidente JIMMY CARTER a indicar PAUL VOL-

CKER para a presidência do Banco Central americano. Como Presidente do

Federal Reserve, tratou de elevar abruptamente as taxas de juros americanas

(de 6 para 20%), fazendo desaparecer a inflação neste País, mas também

fazendo com que o custo da dívida externa explodisse; o que repercutiu direta-

mente, por exemplo, no México, na Argentina e no Brasil. No caso do Brasil, só

obtinha dólares através de exportações e por meio de linhas comerciais.

33 Dos cerca de 243 bilhões de dólares da dívida externa brasileira, o setor

público deve cerca de 95 bilhões e o setor privado cerca de 148 bilhões. Os

credores representados por organismos internacionais e agências governa-

mentais são titulares de apenas 33 bilhões de dólares.

34 A fonte são os Boletins do Banco Central do Brasil.
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paga em parcelas anuais de 300 mil libras. Em garantia, o Brasil
hipotecou as rendas alfandegárias do Rio de Janeiro, Bahia, Per-
nambuco e Maranhão.

1824 - Data do primeiro empréstimo externo, no montante de
3,7 milhões de libras esterlinas.

1889 - Com a Proclamação da República, o valor chegou a
30,4 milhões de libras esterlinas.

1890 - A dívida externa federal encontrava-se em 30,9 milhões
de libras esterlinas, indo, em 1900, para 44,2 milhões; e, em 1913,
para 144,3 milhões.

1931 - A dívida com o exterior era de cerca de 237 milhões de
libras esterlinas. Com a Revolução de 1930,  GETÚLIO VARGAS
declarou moratória, e mandou fazer uma auditoria na dívida. As
conclusões foram as de que 60% (sessenta por cento) da dívida
não existia, pois os valores reais das remessas eram ignorados,
por ausência de contabilidade regular do débito, e as condições de
obtenção dos empréstimos eram demasiadamente onerosas.

1937 - Houve a renegociação da dívida externa.

1964 - O Brasil devia cerca de US$ 2,5 bilhões de dólares.

1970 - Durante o chamado “milagre econômico”, começou o
endividamento externo a recrudescer em grande escala, indo, em
1967, de US$ 3 bilhões, para, em 1973, US$ 12,6 bilhões.

1978 - Chegou à casa dos US$ 43,5 bilhões.

1983 - O Brasil decretou moratória e se assinou a primeira
Carta de intenções com o Fundo Monetário Internacional - FMI,
que exigiu que o Brasil se enquadrasse em Programa de ajuste.

1984 - A dívida era de US$ 91 bilhões.

1985 - De 1985 a 1987, houve a moratória por falta de recur-
sos e de confiança da comunidade internacional na condução da
economia brasileira.

1991 - Outra breve moratória, mas, em outubro deste ano,
com uma política de juros altos, retornaram ao Brasil capitais in-
ternacionais e nacionais aplicados no exterior. Mas, com o aumen-
to dos juros, a dívida externa cresceu aceleradamente.
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1994 - Antes de assumir a Presidência FERNANDO HENRI-
QUE CARDOSO, a dívida externa brasileira era de US$ 119 bi-
lhões. Entre 1995 e 1999, no primeiro mandato deste Presidente,
o Brasil pagou US$ 186 bilhões de juros e amortizações; mas a
dívida subiu para US$ 221 bilhões.

2000 - A dívida externa era do montante de US$ 240 bilhões.

Portanto, registrados os números da dívida, há de se reconhe-
cer que se os recursos internos não eram suficientes, ou não es-
tavam disponíveis para alavancar o desenvolvimento brasileiro, e
daí o endividamento externo, atualmente, a dívida compõe um im-
portante fator de preocupação.

Provavelmente, a intensidade negativa da dependência do ca-
pital financeiro internacional remonta, no Brasil, às suas caracte-
rísticas, entre elas:

1. não houve consulta ou outro tipo de autorização popular para
a sua constituição;

2. o Governo contratou uma dívida sob juros flutuantes, de
acordo com a vontade dos banqueiros credores;

3. o Governo vem assumindo as dívidas contraídas pelas em-
presas, por vezes, porque, sendo idéia do Governo que as
empresas contraíssem empréstimos externos, para, depois,
exportarem produtos manufaturados, com resultados comer-
ciais suficientes para pagar as dívidas contraídas, tratou de
avalisá-las. Logo, na hora do pagamento, a dívida já era es-
tatal;

4. nos últimos 15 (quinze) anos, os valores dos recursos en-
viados ao exterior são superiores aos que se recebe;

5. na última renegociação, não houve auditoria pública;

6. os últimos empréstimos tomados pelo Governo têm o des-
tino de pagar os juros dos empréstimos anteriores.

A dependência que decorre deste processo de endividamento
termina por dificultar, ou mesmo impossibilitar, os investimentos
nos setores de energia elétrica, transporte, saúde, capacitação
profissional, entre outros.
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Não me parece, portanto, que o tema da dívida externa, em
Países como o Brasil, esteja entre aqueles desqualificados, pela
reduzida relação da Dívida Externa com o PIB, ou porque mais de
60% (sessenta por cento) desta dívida seja constituída por em-
préstimos tomados por empresas privadas no mercado financeiro
internacional.

Na verdade, e reconhecendo que esta questão não diz respei-
to a um País isoladamente, computados os cerca de 126 bilhões
de dólares pagos pelo Brasil, desde o final de 1994 até o final de
1998, a título de juros e de amortização do principal, muita coisa
poderia ter sido feita.

Por exemplo, o pagamento de melhores salários mínimos, com
a melhoria da vida das pessoas, estimulando a atividade econômi-
ca e a arrecadação tributária, permitindo um intercâmbio maior
entre os Brasis. Um Brasil federal em ligação direta com os Brasis
estaduais e municipais.

Ou a maior geração de empregos nas montadoras de auto-
móveis, na indústria têxtil, na construção civil, na agricultura, etc.

Ou a construção de milhões de moradias populares, reduzin-
do, ou mesmo acabando, com o déficit habitacional. Ou a multipli-
cação dos gastos com educação, se é que se pode falar em edu-
cação senão como um investimento. Ou aumentar o investimento
per capita com saúde. Ou aumentar sensivelmente os assenta-
mentos e a produção agrária, estimulando a economia, baratean-
do o preço dos alimentos, reduzindo a violência nos grandes cen-
tros urbanos.

Até mesmo o conhecido “ajuste fiscal” não passaria imune.
Afinal, o Governo federal vem cortando os gastos sociais, preten-
dendo obter recursos para o pagamento das dívidas interna e ex-
terna.35

35 Entre 1995 e 1998, entraram, no Brasil, cerca de 66 bilhões e 537 mi-

lhões de dólares de investimentos líquidos estrangeiros. No mesmo período,

126 bilhões de dólares foram ao exterior. Vide os dados relativos à divida

externa brasileira disponíveis no Banco Central do Brasil – www.bc.gov.br.
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Evidentemente que nada disto significa negar a necessidade
de uma integração das economias, respeitando o interesse das
empresas brasileiras; e, sobretudo, das pessoas de todo o mun-
do.

Logo, não é possível falar em desenvolvimento fugindo a te-
mas tão fundamentais como aqueles que acabo de mencionar; e
que, se detêm um conteúdo político ou econômico, não devem
desconhecer o jaez da ética.

Em seguida, vão alguns Quadros econômicos do Brasil, refe-
rentes a36:

1. Dívida líquida do setor público.

2. Dívida interna líquida dos Governos federal, estaduais, mu-
nicipais e das estatais.

3. Reservas internacionais do Brasil.

4. Relação dos Títulos da Dívida Pública Interna e o Produto
Interno Bruto.

5. Arrecadação dos Impostos e Contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, a preços de dezembro
de 2000.

6. Arrecadações do Imposto de Renda, Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (exceto vinculado) e Contribuições –
Janeiro/1997 a Dezembro/2000.

7. Desempenho discriminado da Arrecadação Acumulada no
ano de 2000 em relação ao ano de 1999.

36 É importante destacar que nenhum País do mundo deve tornar-se exces-

sivamente dependente de fluxos de recursos externos, mesmo que na forma

de investimento externo direto, para financiar as suas contas externas. Inde-

pendentemente de haver crises, não há a garantia de que estes investimentos

continuarão existindo no volume necessário. No caso do Brasil, ainda há o

problema da concentração destes investimentos em setores de bens não

comercializáveis e as remessas de lucros e dividendos; o que confirma a idéia

de que, a longo prazo, a expansão contínua de nossas exportações é algo

fundamental.



52



53



54



55

Gráfico II - Arrecadação dos Impostos e Contribuições Admi-
nistrados pela SRF -  (A Preços de Dezembro de 2000 - IGP - DI)

Gráfico III - Arrecadação do I. Renda, IPI (exceto vinculado) e
Contribuições  -  Janeiro/1997 a Dezembro/2000
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Desempenho da Arrecadação Acumulada no ano de 2000
em relação ao ano de 1999 (Tabelas II e II-A):
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Sublinho, enfim, mais alguns importantes levantamentos rela-
tivos à extensão dos problemas econômicos acumulados, no Bra-
sil, desde 1995, embora registrando que os indicadores que com-
param o serviço da dívida externa, ou despesas de juros, ou dívida
externa comparada com o Produto Interno Bruto – PIB restem um
tanto prejudicados pela grande variação da taxa de câmbio real no
período.

São os dados do Banco Central brasileiro:

“O serviço da dívida externa (juros mais amortiza-
ções) representava 46,1%, em 1995. No ano de 2000,
chegou a 101,7%. Os juros, isoladamente, aumen-
taram de 22,4% para 31,8% no mesmo período. Em
1995, seriam necessários 02 (dois) anos de expor-
tações para pagar a dívida externa líquida. Em 2000,
seriam necessários 03 (três) anos e meio. Em 1995,
as reservas do Brasil correspondiam a 31,7% da dí-
vida externa bruta. Em 2000, a apenas 14%.”

Em outras palavras, vem aumentando consideravelmente a
vulnerabilidade externa do Brasil, deteriorando-se os seus indica-
dores econômicos.
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GLOBALIZAÇÃO E ÉTICA

“A função de julgar é a das mais antigas da História
da humanidade. Se o homem é mais o lobo do ho-
mem do que o idílico bom selvagem, e se sempre foi
assim, também sempre houve necessidade de al-
guém que decidisse os conflitos da convivência. As-
sim nasceu a necessidade do juiz.
O juiz já foi sacerdote e já foi rei. Oscila hoje entre
ser poder e funcionário do Estado. Fala-se em juiz
de aluguel e juiz privado. O que acontecerá com o
juiz do futuro?  Ninguém dispõe de condições para
prever com certeza o futuro. A certeza única é que o
próximo milênio terá cenários muito diversos daque-
les em que o julgador tem atuado” (Revista do Cen-
tro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal. nº 07. “Função Judicante. Dez Recados ao
Juiz do III Milênio.” NALINI, JOSÉ RENATO. Brasília.
Jan. / abr. 1999, ps. 132-142).

Também nos Estados modernos, não se pode deixar ao largo
a questão da ética.

É bem verdade que, do ponto de vista individual, é possível
falar-se em sucesso pessoal que haja sido atingido sem noções
de ética.

Contudo, no plano das relações gerais, dificilmente um País
que abandone estes pressupostos pode vir a agregar, entre os
seus atributos, o verdadeiro desenvolvimento humano.

Logo, muito provavelmente, o desenvolvimento humano e a
ética precisam estar juntos.

Mesmo que alguém advogue que eles devam ser dissocia-
dos, opto pela manutenção desta sociedade.

Originariamente, “ética” significa a “morada do homem”37; e é

37 Vide CAVALCANTE, ENOQUE GOMES. Sustentabilidade do Desenvolvi-

mento. Fundamentos Teóricos e Metodológicos. Editora Universitária. Univer-

sidade Federal de Pernambuco. Recife-PE. 1998, p. 20.
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difícil imaginar que se queira adotar por moradia algo em que não
se possa confiar.

Estabilidade e segurança são requisitos básicos de uma mo-
rada.

De fato, a “ética” concebe a conduta do homem considerando
o tempo, adotando como antecedente uma situação temporal an-
terior, e, como conseqüente, um objetivo ou finalidade a alcançar.
De ordem que, ao menos no plano lógico, não se confunde com a
“técnica”, por onde são decididas as ações estruturadas que vão
conduzir à finalidade proposta.38

Também se costuma afirmar que a moral e o direito não são
expressões culturais coincidentes.39

Enquanto, na moral e na tradição, não se poderia intervir direta
e deliberadamente por ato legislativo, quer na criação, quer na re-
vogação; o mesmo não ocorreria com o direito.

38 Vide AFTALIÓN, ENRIQUE R. e VILANOVA, JOSÉ. Introducción al Derecho.

Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1988, ps. 419-420. O exemplo utilizado neste

livro foi o seguinte. Imagine-se que eticamente pretende-se eliminar a tirania,

e  como conduta adequada para atingir este fim propõe-se matar o tirano. Para

isto, convida-se o mesmo para que vá até o Senado, e aí o apunhalam. Seria

este um meio técnico de modo a atingir a finalidade proposta. Daí, a propalada

diferença entre a ética e a técnica. Pessoalmente, entendo que a ética deva ser

encontrada, também, no meio técnico que se utiliza para se atingir o fim preten-

dido.

39 “Uma regra jurídica pode ser considerada pelas pessoas em geral como

não tendo importância suficiente para ser mantida; pode até haver concordân-
cia geral em como deveria ser revogada. Por outro lado, seria absurdo conce-
ber uma regra como fazendo parte da moral de uma sociedade, mesmo que

ninguém a considerasse já importante ou que valesse a pena manter. (...)

Imunidade à alteração deliberada. (...) Boa parte da filosofia moral está consa-
grada à explicação desta característica da moral e à elucidação do sentido de
que a moral é algo que ‘existe’ para ser reconhecido, e não feito por uma opção

humana intencional. (...) O fato de que a moral e as tradições não podem ser
diretamente alteradas por ato legislativo, como sucede com as regras jurídicas,
não deve confundir-se com a imunidade a outras formas de alteração.” Extraído

de HERBERT, HART. O Conceito de Direito. Tradução de A RIBEIRO MENDES.

2ª edição. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian. 1994, p. 191.
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Enfim, na ética, estariam encampadas duas espécies distin-
tas: a moral e o direito (ética = moral + direito).40

Em suma, a ética seria um gênero que abarcaria duas espé-
cies: a moral e o direito.

Logo, pelo que defendo, todo direito precisa ser ético.

Por este raciocínio, poder-se-ia pensar que um homicídio eu-
tanásico poderia ser moralmente justificável; e, juridicamente, não.

Ou, em um outro exemplo, a caridade que se faz a uma pes-
soa pobre teria um enfoque moral e outro jurídico, vislumbrando-
se, nesta atitude, a capacidade jurídica de um eventual donatário
de menor idade, os termos contratuais, etc.

Nesta linha, faço recordar do que disse HERBERT HART, em
seu “O Conceito de Direito”41, ao tratar da obrigação moral e da
jurídica.

É HERBERT HART: “Mas os princípios de justiça não exau-
rem a idéia de moral; e nem toda crítica do direito com fundamen-
tos morais é feita em nome da justiça. Podem condenar-se leis
como moralmente más pela simples razão de que exigem dos
homens ações concretas que a moral proíbe os indivíduos de pra-
ticar, ou porque exigem que os homens se abstenham de praticar
as que são moralmente obrigatórias.”42

40 Vide AFTALIÓN, ENRIQUE R. e VILANOVA, JOSÉ. Introducción al Derecho.

1988. Obra citada, ps. 425-430. As relações entre o direito e a moral são ínti-

mas, ao ponto de, na antiguidade clássica, não haver um critério distintivo,

cientificamente aceito, entre o Direito e a Moral. É verdade que o jurisconsulto

PAULO refletiu dizendo que nem tudo o que é lícito é honesto, expressando que

o Direito nem sempre está de acordo com a Moral. Por outro lado, havia a

máxima de que os preceitos do Direito eram viver honestamente, não lesar a
ninguém e só atribuir a si o que é seu. No Estado Moderno, a partir das idéias

de THOMASIUS, desenvolvidas por KANT, elencou-se a coercibilidade como

um elemento fundamental do Direito, forjando a concepção distintiva.

41 HART, HERBERT L. A. O Conceito de Direito. Tradução de A. Ribeiro

Mendes. 2ª ed. Com um pós-escrito editado por PENELOPE A BULLOCH e

JOSEPH RAZ. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian. 1994, ps. 182 e ss.

42 HART, HERBERT L. A . O Conceito de Direito. 2ª ed. 1994. Obra citada, p.

182.
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E o mesmo autor arremata sobre a dificuldade de conceituar o
que seja a ética e a maior dificuldade de encontrar os caminhos
para realizá-la: “É, por isso, necessário caracterizar, em termos
gerais, tais princípios, regras e padrões, relativos à conduta dos
indivíduos, que pertencem à moral e tornam moralmente obrigató-
ria a conduta. Aqui, duas dificuldades relacionadas entre si vão
nos confrontar. A primeira reside em que a palavra ‘moral’ e todas
as outras que lhe estão associadas, ou os termos aproximada-
mente sinônimos como ‘ética’, têm elas próprias uma considerá-
vel área de imprecisão ou de ‘textura aberta’. Há certas formas de
princípio ou de regra que alguns classificariam como moral e ou-
tros não. Em segundo lugar, mesmo quando haja acordo neste
ponto e certas regras ou princípios sejam aceites como indiscuti-
velmente pertencendo à moral, pode ainda haver um grande de-
sacordo filosófico quanto ao seu ‘estatuto’ ou relação com o resto
do conhecimento e experiência humanos.”43

Mas HERBERT HART adverte sobre o engano que consiste
em imaginar que o mundo da moral é apenas o interior, enquanto o
do direito é exclusivamente o exterior.

Novamente, é ele que tem a palavra lançando as suas vistas
para a integração, ou não, dos mundos psicológico e social: “A
mais famosa tentativa de veicular de forma sumária a diferença
essencial entre elas é a teoria que assevera que, enquanto as re-
gras jurídicas exigem apenas um comportamento ‘exterior’ e são
indiferentes aos motivos, intenções ou outros acessórios ‘interio-
res’ da conduta, a moral, pelo contrário, não exige quaisquer ações
externas específicas, mas apenas a boa vontade ou as intenções
adequadas ou o motivo apropriado. Isto equivale, na verdade, à
afirmação surpreendente de que as regras jurídicas e as morais
corretamente compreendidas não poderiam ter nunca o mesmo
conteúdo; e, ainda que tal contenha uma sugestão de verdade, é,
tal como está formulada, profundamente equívoca.”44

43 HART, HERBERT L. A . O Conceito de Direito. 2ª ed. 1994. Obra citada, p.

183.

44 HART, HERBERT. O Conceito de Direito. 23ª ed. 1994. Obra citada, p. 187.
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No direito público brasileiro, contudo, o princípio da moralidade
tem jaez de Constituição, ficando estampado no caput do art. 37
da atual Lei Maior.

O que quero dizer com isto é que os padrões de comporta-
mento, inclusive os jurisdicizados pelo Estado, não podem se di-
vorciar do valor da moralidade (predomínio do plano interior).

Defendo, portanto, que, na moral, predomina o plano interno;
e, no direito, o externo. Isto não significa, porém, que haja exclusi-
vidade.

Mais. Embora o sistema capitalista e a sua ideologia dêem
uma enorme importância para o valor econômico, talvez como o
mais importante dos valores, a civilização pós-moderna não deve
deixar em plano inferior outros valores com conteúdos nitidamente
morais.

A segurança como um instrumento a serviço da justiça é um
deles, tal como venho defendendo.

A posição capitalista de “desvalorizar” os outros valores que
não o econômico não se compadece com o verdadeiro desenvol-
vimento, pois exclui o homem e o condena a uma imersão em
crises sociais, que não atingem apenas o campo econômico, mas
se lança no institucional (crise do Estado), no ético (corrupção,
impunidade, tráfico de drogas, etc), no social (desemprego galo-
pante45, criminalidade), no ambiental (poluição desenfreada, mani-
pulação genética), no cultural (quebra de tradições com a imposi-
ção de valores externos), no espacial (desequilíbrios regionais),
etc.

Como se vê, a violência, a corrupção, a fome estão intima-
mente vinculadas ao rumo que vai receber o movimento globali-

45 O art. 23, da Declaração Universal dos Direitos Humanos enuncia que

“Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições

justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.” Certamen-

te, no Brasil, o desemprego é uma das causas das sérias manifestações de

descontentamentos e do aumento da massa de excluídos. Gera profundas

injustiças sociais, e coloca o Brasil em um cenário internacional de altos índi-

ces de criminalidade.
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zante, que não pode ser gerido pelas grandes empresas ao ponto
de não receber limites oriundos dos Estados-Nação.

Se os limites constitucionais cederem à violência corrosiva
das grandes empresas, as conseqüências não serão apenas eco-
nômicas, tal como fiz recordar.

A linguagem do Estado é a jurídica. Logo, é preciso impor limi-
tes através do direito.

Não me refiro, aqui, a limites estáticos; mas à existência de
referências que não variem a cada trinta ou sessenta dias, tal como
as medidas provisórias costumam veicular.

Se assim não o for, os Estados mais vulneráveis, e, dentro
deles, as populações mais excluídas serão condenadas a uma
versão moderna de escravidão.

No estágio atual do capitalismo, o progresso técnico vem per-
mitindo pensar que as conquistas tecnológicas estão acima dos
valores éticos. Isto porque é assim que se difunde.

E o pior. Não havendo uma corrida à ética, mas às conquistas
de uma técnica a serviço do neo-capitalismo, as recentes “gran-
des descobertas” continuarão a provocar crises existenciais, onde
as técnicas são mais universais do que os valores.

Explico melhor o que digo.

O conhecimento de uma técnica sem uma utilização ética ter-
mina por permitir o uso, simplesmente, simbólico das conquistas.

Não é muito diferente o que se vê no direito, quando as nor-
mas existem, mas a efetividade delas não.

Embora reconheça que primeiro seja  necessário saber o que
fazer, isto só não basta.

Por exemplo, a fome46.

46 1. No Brasil, morre uma pessoa de fome por minuto. 2. Das 4 (quatro)

milhões de crianças que nascem por ano no Brasil, 190.000 (cento e noventa

mil) morrerão de desnutrição antes do primeiro aniversário. 3. ¼ (um quarto)

das crianças dos Países subdesenvolvidos nascem retardadas, devido à des-

nutrição das mães. 4. Segundo dados do final de 2.000, existem 16 (dezes-



64

Atualmente, existem meios técnicos para afastá-la do planeta.
Contudo, dentro do atual sistema de dominação, ela não apenas
continua, mas se aprofunda e se intensifica entre os territórios ex-
cluídos.

Ora, se assim ocorre com os alimentos, não é de se esperar
que no mais seja diferente. E não me refiro aqui, apenas, ao extra-
ordinário mercado das drogas, das armas ou dos paraísos fiscais47,
que vêm avaliados em trilhões de dólares, e se encontram espa-
lhados em todo o mundo.

seis) milhões de brasileiros passando fome. 5. 16.500.000 (dezesseis mi-

lhões e quinhentos mil) toneladas de alimentos são desperdiçados todos os

anos no Brasil (30% da produção nacional), o que daria para alimentar Mo-

çambique por 4 (quatro) anos e meio. 6. O Brasil, apesar de possuir uma renda

per capita relativamente elevada, e de ter o 8º (oitavo) ou o 9º (nono) PIB do

mundo (cerca de 1 trilhão de reais), tem hoje 85 (oitenta e cinco) milhões de

pessoas (mais da metade da população) vivendo abaixo da linha da pobreza.

Esta situação crítica destaca o País como o detentor do mais alto grau de

desigualdade social do mundo. 7. O problema da fome predomina tradicional-

mente no Nordeste e no Norte do País (apesar de vir atacando, recentemente,

também os Estados do Sul), com Estados que apresentam, respectivamente,

80% (oitenta por cento) e 68% (sessenta e oito por cento) da população viven-

do abaixo da linha da pobreza. O Centro-Oeste vem logo depois, com 51%

(cinqüenta e um), depois o Sudeste, com 43% (quarenta e três por cento), e o

Sul, com 39% (trinta e nove por cento). Alguns Estados brasileiros apresentam

índices realmente críticos, é o caso do Maranhão, com 86% (oitenta e seis por

cento), o Piauí, com 83% (oitenta e três por cento), e o Tocantins, com 81%

(oitenta e um por cento) da população vivendo na miséria. O Nordeste, como

um todo, embora compreenda apenas 29% (vinte e nove por cento) da popula-

ção do Brasil, responde por mais da metade dos pobres do País (51%), e

possui mais de 40% (quarenta por cento) de seus habitantes vivendo abaixo

da linha da indigência. (Fonte: “Projeto ajudar alguém – Ação social ao alcance
de todos” – www.ajudaralguem.org)

47 Os crimes econômico-financeiros constituem uma realidade relativamente

recente, havendo, ainda, uma certa desinformação por parte dos magistrados,

além das dificuldades de obtenção de informações no caso concreto. O que

fazer quando uma pessoa física ou jurídica não demonstra capacidade de

provar a licitude da origem do seu patrimônio? Há quem defenda que deve

perdê-lo, evitando a impunidade. Infelizmente, verifica-se que a política dos

“off-shores” funciona como um verdadeiro paralisador das investigações. Tran-

sações e empresas fictícias são artimanhas que necessitam ser combatidas

de uma maneira mais eficaz, para evitar a idéia de que as empresas laranjas
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Portanto, a deficiência mundial é distributiva, e menos econô-
mica que moral.

As buscas cegas do lucro e do predomínio dos mercados pre-
cisam ser reorientadas mediante um paradigma jurídico estável.

Se este não é o único caminho, ao menos é um dos caminhos
em um País onde grassa a democracia política.

Sem a consistência de um ordenamento jurídico estável, que
consiga tornar visível as vicissitudes do poder estatal e da macro
atividade empresarial, não haverá desenvolvimento, restando es-
paços, talvez, para um atabalhoado crescimento econômico, que
poucos rastros deixará em termos de melhoria de condições de
vida.

É preciso propiciar o encontro entre a Ciência e a Tradição.

É preciso fazer dialogar a globalização com os direitos huma-
nos, reconhecendo a necessidade de uma atenção especial que
os Governos e as Organizações do Primeiro Mundo devem forne-
cer para os problemas dos países excluídos desta primazia.

Hoje, fala-se tanto em globalização, mas também se continua
a dizer que há um Primeiro Mundo, pressupondo a existência de
uns tantos outros.

Este é um desafio para o próximo milênio. Aproximar os mun-
dos. Globalizar o respeito à dignidade do ser humano.

(ou filtros) terminem por confundir a investigação, tornando impessoal algo

que não o é. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas faz parte de um

novo universo legislativo a dar respostas para o mundo que está surgindo, e

crescendo avassaladoramente. Aos 28.06.2001, os Estados Unidos e os seus

sócios na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

chegaram a um compromisso a respeito destes paraísos, que teriam a garan-

tia das suas soberanias fiscais em troca de uma maior transparência. De

acordo com o compromisso, os paraísos fiscais não sofreriam punições, sal-

vo se se recusassem a transmitir informações relativas às investigações so-

bre lavagem de dinheiro. Os 35 (trinta e cinco) Países havidos nesta categoria

encontram-se em uma lista negra, que foi divulgada, em junho de 2000, pela

OCDE.
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É preciso colocar em curso uma revolução dos valores, extir-
pando o convencimento geral de que, entre os valores, primeiro
vem o dinheiro.

No sentido do que digo, faço destacar um certo trecho do arti-
go “Globalização e Justiça: a resposta adequada”.

Nele, sublinha-se uma supervalorização da economia, o avan-
ço tecnológico e o nanismo do desenvolvimento humano.

É o que está disposto, discutindo o dinheiro, e não o homem,
como a medida de todas as coisas: “A História ‘acelerou-se’: o
centro náutico de Sagres foi fundado em 1415, a chegada à Índia,
um de seus objetivos iniciais, ocorreu em 1498. Em 1957, era lan-
çado o primeiro satélite artificial; em 1969, o primeiro homem al-
cançava a Lua. Quase um século, no primeiro caso, somente doze
anos, no segundo. Mas tudo isto não fez os homens melhores,
nem mais felizes. Só uma minoria de seres humanos é beneficia-
da  com a superação da escassez e o conforto material. Minado
pelo materialismo e pelo consumo desenfreado, o mundo contem-
porâneo superestima os valores materiais. (...) O dinheiro e os
bens materiais tornaram-se valores sociais supremos, pelos quais
tudo se mede, desde a inteligência à virtude.”48

Ora, a desvalorização dos valores que não o dinheiro é um
dos principais elementos desencadeadores da violência, da cor-
rupção e da fome49.

48 Extraído da Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJU-

FE. Ano 18 – número 60. Janeiro / março de 1999. Artigo: “História da Justiça

Federal. Globalização e Justiça: a resposta adequada.” REIS, CARLOS DAVID

SANTOS AARÃO. Brasília. Edições O.L. M. 1999, p. 269.

49 Quero destacar que, no Brasil, no início de 1993, foi lançada a Campanha

contra a fome, a miséria e pela vida. Este movimento mobilizou entidades

representativas da sociedade e o Governo, procurando soluções para este

grave problema. O IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas anun-

ciou 32 (trinta e dois) milhões de indigentes, e coordenou a elaboração de um

Plano Nacional de Combate à Fome e à Miséria, a pedido do Presidente da

época, ITAMAR FRANCO. Foram lançados três princípios norteadores em favor

dos necessitados: parceria, descentralização e solidariedade. A Emenda Cons-

titucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, introduziu, no País, o que denomi-

nou de “Fundo de Combate e Erradicação da pobreza”. Está-se a esperar

melhores resultados, em favor da dignidade humana.
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Um mínimo de estabilidade para o direito é um caminho ético
para este novo Estado.

Ao falar sobre isto, às vezes, surge-me a idéia de que a reali-
dade brasileira pode não coincidir com a de outros países, surgin-
do uma sensação de que, mesmo em um mundo globalizado, as
diferenças de posições podem ser tão acentuadas que tornam di-
fícil a apreensão das dificuldades e dos problemas que se enfren-
tam.

Isto não impede uma reflexão sobre a necessidade de se dis-
tinguir as realidades por que se passa, preocupando-se por perce-
ber as diferenças.

Sem procurar os extremos, distinguem-se os pontos de refe-
rência, cabendo ao processo histórico fornecer os balizamentos.

Nesta atividade, saliento a necessidade de se ter em mente
algumas importantes discussões, sem o conhecimento das quais
(conjuntamente com o conhecimento da realidade brasileira) não
se tem, na exata medida, a escolha de um tema como este que
agora desenvolvo, o de ser a segurança jurídica uma medida éti-
ca, mesmo em um mundo globalizado pelas grandes empresas e
blocos hegemônicos de Estados.

Veja-se o que digo.

Há aqueles que acreditam que “tudo o que é jurídico é moral,
embora nem tudo o que seja compatível com a moral seja jurídi-
co.”

É o que se chama de teoria do mínimo ético.50

O Direito estaria contido no mundo da moral.

Ora, como fiz demonstrar, anteriormente, prefiro colocar a éti-
ca como um gênero, dentro do qual a moral e o direito seriam as

50 “A Teoria do Mínimo Ético. Em primeiro lugar, recordemos a teoria do
‘mínimo ético’, já exposta de certa maneira pelo filósofo inglês JEREMIAS BEN-

THAM, e depois desenvolvida por vários autores, entre os quais um grande
jurista e politicólogo alemão do fim do século passado e do princípio deste,
GEORG JELLINEK” (Extraído de REALE, MIGUEL. Lições Preliminares de Di-

reito. 9ª edição, revista. São Paulo. Editora Saraiva. 1981, ps. 41 e ss).
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espécies (linguagem de predomínio do âmbito interno e do exter-
no, respectivamente).

 Isto, contudo, não elimina a necessidade de se visualizar al-
gumas das apontadas contradições neste critério.

Diz-se que fora da moral não existe apenas o imoral, mas tam-
bém há o “amoral”; ou, melhor dito, haveria o indiferente à moral.

A regra de trânsito, que determina que os veículos sigam pela
mão direita, seria jurídica, e de caráter estritamente técnico.

A mudança deste critério, passando-se a fixar a via esquerda,
nada teria a ver com a moral.

Peço, contudo, que se observe que se mudanças contínuas
no estabelecido estiverem provocando acidentes, e estes estive-
rem produzindo vítimas, não seria inadequado cogitar que até as
mudanças de faixas de trânsito têm a ver com a ética do respeito
à saúde e à vida.

O mesmo se diga em relação aos prazos processuais e àque-
les contidos no campo do direito substantivo, o Civil, o Comercial,
etc.

Mas se costuma apresentar um outro exemplo.

É o caso de uma sociedade comercial, onde um dos sócios
nada produz, ficando as atividades da empresa, exclusivamente,
por conta do outro. Ocorre que o contrato social estabelece a par-
tilha dos lucros.

Ora, muito possivelmente, esta sociedade tem os seus dias
contados, exatamente porque o chamado “resíduo imoral” tutela-
do pelo direito permite uma reação também jurídica.

No mundo globalizado, quero crer que um raciocínio análogo
se aplique.

Em outras palavras, há um jogo de interesses que precisa ser
sopesado.

Com isto, evidentemente que não pretendo abrir uma discus-
são incessante cujos resultados concretos não vão muito além do
diletantismo intelectual.



69

O que quero demonstrar é que há sempre um espaço aberto
para se imaginar novas iniciativas jurídicas de modo a impedir, ou
quem sabe dificultar, as relações à margem da ética.

Assim, embora não faça coincidir o direito e a moral, tenho, na
exigência jurídica, um complemento integrante da ética, ou uma
sua feição particular.

Esclareço ainda mais o que penso.

O equilíbrio dos aspectos internos e externos compõem a éti-
ca, não devendo o direito adotar a posição ingênua e obscura de
consagrar interesses escusos, dando-lhe formas juridicamente
corretas.

Deve haver uma conjugação entre a forma e o conteúdo.

É a busca de que o real se aproxime cada vez mais do ideal.

Para isto, é preciso planejamento nas mudanças, e que estas
não sejam tão contínuas, que, só por isto, violem o mínimo de es-
tabilidade e segurança que se exige do Estado.

Quanto à espontaneidade do ato moral, não sendo concebível
que se pratique o bem pela violência, o chamado “ato moral força-
do”, e não se procedendo assim no campo do jurídico, estaria es-
tampada também, aqui, uma diferença.

Veja-se um exemplo neste sentido.

Imagine-se uma criança cujos pais não admitem custear a
sua sobrevivência e os seus estudos.

Ocorre que, representada em Juízo, apura-se que o pai acaba
de falecer, enquanto a mãe permanece como uma grande empre-
sária; mas se recusa a cuidar deste filho, argumentando que ele é
doente, sendo humilhante para ela aproximar-se, dado que os avós
paternos, em seu ponto de vista, socorrem, perfeitamente, os inte-
resses do menor.

Ora, uma ação judicial, culminando com uma sentença transi-
tada em julgado, poderá exigir o amparo da mãe. Ela poderá efetu-
ar os pagamentos, mesmo não estando perfeitamente convenci-
da, no seu âmbito interno, de que deva ser assim.
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Estes pagamentos seriam jurídicos, mas não estariam de acor-
do com a consciência da obrigada.

Outro exemplo, agora bem mais ameno.

Um contribuinte não concorda em pagar um tributo.

Vai a juízo, e se verifica uma sentença contrária aos seus inte-
resses. Passa, por conseguinte, a reluzir uma norma jurídica que
precisa ser cumprida, mesmo que não haja o convencimento pes-
soal.

Creio, portanto, que, além do individual, é preciso tomar em
consideração a coletividade.

Ora, sendo assim, a grave instabilidade por que passa o orde-
namento jurídico brasileiro não parece compatível com o senso
coletivo, que costuma ver, até na própria Constituição, algo que
muda com uma freqüência fulminante.

É ético que isto não ocorra.

Sobre a teoria da coação, reduzindo-se o direito à norma +
coação, sendo o direito uma expressão efetiva de força, faço pon-
derar que a regra geral é a do cumprimento espontâneo das nor-
mas jurídicas.

De fato, ponderar-se-ia que a coação não seria efetiva, mas
potencial, apenas se aplicando em última instância, como uma
garantia do cumprimento da norma.

Mesmo sendo assim, e havendo uma potencialidade pela apli-
cação da força, como se justificar a sua utilização em face de
normas dotadas de alta instabilidade, e ditadas, em hipótese, por
interesses que não se confundem senão com os das empresas
transnacionais (instituições financeiras, por exemplo), com origem
fora do País.

Não se trata da heteronomia, ou do carácter, alheio ao indiví-
duo, das normas jurídicas.

Não se pode restringir, em um mundo globalizado, um raciocí-
nio estanque em modelos passados, onde um direito posto por
terceiros exige o seu cumprimento.



71

É preciso refletir se a instabilidade jurídica em Países como o
Brasil, e em outros ainda mais desfavorecidos, não repercute um
fenômeno que se não é novo na sua essência, parece novo em
sua dimensão.

Também se poderia dizer que a juridicidade encontra-se em
um certo quadro objetivo legal a que se impõem determinadas
conseqüências.51

Explicando melhor o que digo.

Imagine-se um senhor que é “cobrado” pela sua esposa na
quantia referente aos trabalhos da manicure, a que ela pretende ir
logo mais à tarde. Ele recusa entregar-lhe esta importância.

Mais adiante, ele dela se separa, e a mesma vem exigir-lhe,
judicialmente, uma pensão, correspondente a um valor bem supe-
rior.

Note-se que a recusa de pagamento, na segunda situação,
provoca conseqüências jurídicas tão gravosas, que podem che-
gar à perda da liberdade.

Ora, deposita-se, no quadro legal, o toque distintivo da norma
jurídica.

Se assim, realmente, o for, é de causar espécie a instabilida-
de do direito tributário brasileiro, que se vê golpeado na sua essên-
cia.

A questão da ética não se limita a exemplos imaginados no
campo do direito comercial ou do direito civil.

Portanto, preocupo-me, agora, novamente com o aspecto tri-
butário.

51 É o que MIGUEL REALE chama de “bilateralidade atributiva”. Nas suas

palavras: “(...) há bilateralidade atributiva quando duas ou mais pessoas se

relecionam segundo uma proporção objetiva que as autoriza a pretender ou a
fazer garantidamente algo. (...) Bilateralidade atributiva é, pois, uma proporção
intersubjetiva, em função da qual os sujeitos de uma relação ficam autorizados

a pretender, exigir, ou a fazer, garantidamente, algo.” (Extraído de Lições Preli-

minares de Direito. 9ª ed, revista. São Paulo. Editora Saraiva. 1981, ps. 50-52).
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Para isto, além de socorrer-me do que já foi dito no Capítulo
que chamei de “Segurança Jurídica, Liberdade e Elisão”, faço des-
tacar a necessidade cívica de pagar os tributos; o que, em nada,
perturba os direitos individuais.

Falo em civismo porque se, de um lado, é legítimo ao cidadão-
contribuinte não querer pagar tributos quando os mesmos não são
devidos; por outro, não lhe é dada a alternativa de suprimi-los quando
devidos, especificamente em uma democracia.

A questão é se lhe é dado escolher formas mais amenas de
pagamentos, desde que não esteja cometendo fraudes ou outros
tipos de abusos.

Admitindo esta possibilidade, a Companhia de Seguros J.
ROTHSCHILD ASSURANCE costuma publicar, anualmente, uma
espécie de guia tributário prático.

Trata-se de um catálogo de mandamentos para um planeja-
mento tributário.

Seriam sete (7) os mandamentos:

1. Não economize tributos às custas de benefícios comerci-
ais, não sendo aconselhável ter perdas financeiras nos ne-
gócios apenas para evitar os tributos.

2. Não cause infelicidade para si e para sua família, economi-
zando tributos. Por exemplo, não emigre para um País que
não aprecie.

3. Não planeje a longo prazo. O plano pode ser adequado no
momento, mas pode deixar de sê-lo em face de uma futura
legislação anti-elisiva antes de vir a ser completo.

4. Não relegue a sua segurança financeira futura. Por exem-
plo, não transmitindo todo o seu patrimônio para reduzir os
tributos sobre sucessão.

5. Não faça esquemas inflexíveis. Pode ser preciso rever o
planejamento em face das suas mudanças financeiras e
da sua família. Além do mais, há as alterações do sistema
tributário.
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6. Não esqueça que a lei pode mudar. Por exemplo, o imposto
de transmissão causa mortis é aplicado conforme a lei vi-
gente ao tempo do falecimento, que não é necessariamen-
te igual àquela aplicável quando em vida o de cujus.

7. Não separe rigidamente capital e renda. Um bom planeja-
mento tributário deve envolver, por vezes, economia de ren-
da e maiores gastos em capital. Tendo cada um a sua pró-
pria tributação, deveria-se tentar maximizar ambos após a
incidência dos tributos.

Assim, defende-se a utilização de todas as deduções e bene-
fícios possíveis segundo a lei, planejando-se, cuidadosamente, as
datas das transações que se realiza.

Havendo benefícios fiscais, analisar os seus pontos positivos
e os negativos, como, por exemplo, transferir a sede de uma em-
presa, ou a própria produção, evitando ações que venham a majo-
rar os tributos a serem pagos.
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CONCLUSÕES

“Pode-se dizer que, na história da teoria da justiça,
desdobram-se três tendências fundamentais. Primei-
ro, foi ela vista como uma qualidade subjetiva, uma
virtude ou hábito, tal como ficou expresso no lapidar
enunciado dos jurisconsultos romanos, inspirados na
tradição voluntarista de sua gente e nas lições da
Filosofia estóica: vontade constante e perpétua de
dar a cada um o que é seu. Depois, com o predomí-
nio das concepções naturalistas, a justiça passou a
ser vista de forma objetiva, como realização da or-
dem social justa, resultante de exigências transpes-
soais imanentes ao processo do viver coletivo. Não
há, porém, como separar a compreensão subjetiva
da objetiva, consoante já o advertira PLATÃO, o se-
nhor das intuições mais altas: ‘não pode haver justi-
ça sem homens justos’. (...). Eis, por conseguinte,
como e porque a justiça deve ser, complementar-
mente, subjetiva e objetiva, envolvendo em sua dia-
leticidade o homem e a ordem justa que ela instaura,
porque esta ordem não é senão uma projeção cons-
tante da pessoa humana, valor-fonte de todos os va-
lores no processo dialógico da história”. (REALE, MI-
GUEL. Lições Preliminares de Direito. 9ª ed. Revis-
ta. São Paulo. Editora Saraiva. 1981, ps. 371-372).

Esta foi  mais uma oportunidade para discutir sobre os proble-
mas do Brasil em um mundo onde tanto se fala em globalização,
aliando aspectos jurídicos, econômicos e sociais.

Defendi que a alta rotatividade das normas jurídicas tem como
um dos seus fatores, entre os mais importantes, os interesses
das grandes empresas que pretendem um direito do trabalho “fle-
xível”, um sistema tributário barato, empréstimos a juros baixos e
reduzidos gastos com processos.

Ocorre que, mesmo nos dias de hoje, é justificável pretender
um considerável grau de estabilidade para o direito, pois o imedia-
tismo não traz boas recomendas, haja vista os exemplos práticos
que foram demonstrados.
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Em linguagem de síntese, a proposta em que insisto é a de
um planejamento daquilo que se faz. Ou seja, no campo constitu-
cional e no da legislação que lhe é subalterna, é preciso planejar
as alterações e as suas conseqüências.

Mas, em meio à crise de valores que atravessa a civilização
contemporânea, o Brasil vem crescendo, mas não se desenvol-
vendo na mesma medida.

Mudar freneticamente as normas jurídicas não vem sendo a
solução para os vergastantes índices de violência de todos os ti-
pos.

Lanço, nas dimensões do que foi investigado, o meu conven-
cimento de que não podem ser desconsiderados, nas mudanças
legislativas brasileiras, os interesses das grandes empresas inter-
nacionais, das potências estrangeiras e dos blocos econômicos
hegemônicos, vindo tantas vezes em prejuízo da grande massa
populacional autóctone.

Assim, preservar a identidade nacional, embora consciente da
necessidade de algumas mudanças, é um imperativo para a me-
lhoria da própria vida cotidiana.

Reformas tributárias, judiciárias, previdenciárias, estímulos fis-
cais, empréstimos a juros baixos e por longo prazo não condizem
por si àquilo que chamei de desenvolvimento humano.

Bem ao contrário, pois se não houver um detido planejamento
daquilo que se faz podem todas estas medidas não estarem mais
do que servindo para a conquista de novos espaços em favor de
um capitalismo em escala mundial, que, se pode provocar integra-
ção e interdependência, também pode trazer fragmentação e an-
tagonismo.

As necessidades de mercados cada vez maiores termina por
criar vínculos precários e transitórios, parecendo-se que se está
partindo para um “Mercado Máximo” com um “Estado Mínimo”.

O fenômeno intenso do capital especulativo, a velocidade nas
comunicações e nos transportes terminou por tornar o mundo mais
rápido, devendo-se tentar impedir que transforme as pessoas em
coisas descartáveis.
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Se esta suspeita paira em relação ao homem (ser humano),
com mais razão pode atingir o direito, com Constituições e leis
que dependam do humor e dos interesses mais imediatos desta
nova ordem mundial, devendo-se combater a caracterização como
inferiores das culturas que não se enquadrem nas economias das
nações industrializadas.

São programas bem definidos de desenvolvimento que podem
combater o gérmen fragmentário de uma globalização que acen-
tue os desníveis econômicos, sociais e culturais.

Ampliar a população dos excluídos seria uma conseqüência
terrível para países como o Brasil, que devem procurar reorientar
o processo avassalador da globalização, tornando-o mais civiliza-
do e humano.

Para isto, defendi que se aliem o desenvolvimento humano e a
ética.

Neste contexto, estabilidade e segurança são requisitos fun-
damentais.

Convencido de que, atualmente no Brasil, todo o direito preci-
sa ser ético, convoquei para que se pense a ética como um gêne-
ro que abarque duas espécies: a moral e o direito. Portanto, não
trabalhei com uma linguagem de exclusividade, mas de predomi-
nância entre o que se pensa e o que se faz.

Para que isto tenha algum resultado, é preciso tentar retirar do
valor econômico a categoria de o mais importante dos valores,
“desvalorizando” os outros.

Isto exclui o homem, e o condena a uma imersão em crises
de toda ordem, tal como fiz descrever (corrupção, impunidade,
tráfico de drogas, desemprego galopante, poluição desenfreada,
manipulação genética, desequilíbrios regionais, quebra de tradi-
ções com a imposição de valores externos, etc).

É a necessidade ética de se observar Constituições bem fei-
tas, mas que servem, muitas vezes, de disfarces.

As “Constituições disfarce” tornam os Estados mais vulnerá-
veis, e, dentro deles, as populações mais excluídas serão conde-
nadas a uma versão moderna de escravidão.
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O uso meramente simbólico das conquistas da tecnologia, e
do direito, terminam, por exemplo, por permitir a vergonha da fome.
Hoje em dia, já existem meios técnicos, e mesmo normas jurídi-
cas, para afastá-la do planeta. Contudo, dentro do atual sistema
de dominação, ela não apenas continua, mas se aprofunda e se
intensifica entre os territórios excluídos.

Logo, a deficiência mundial é ética e distributiva.

As buscas cegas dos lucros e do predomínio dos mercados
precisam ser reorientadas mediante um paradigma jurídico está-
vel. Se este não é o único caminho, ao menos, é um dos cami-
nhos em um País onde grassa a democracia política.

Um atabalhoado crescimento econômico, deixando poucos
espaços para a melhoria dos padrões de vida, não permite o diálo-
go entre a globalização e os direitos humanos, tornando o direito, e
as suas freqüentes alterações, não mais do que um disfarce.

Enfim, um Primeiro Mundo pressupõe a existência de uns tan-
tos outros.

Aproximar os mundos. Eis um desafio para o próximo milênio.
É preciso demonstrar o equívoco do convencimento geral de que,
entre os valores, primeiro vem o dinheiro.

Via de regra, a supervalorização da economia acarreta o na-
nismo do desenvolvimento humano.

A desvalorização de valores que não o dinheiro é um dos prin-
cipais fatores que, atualmente, provocam a violência, a corrupção
e a fome.

Um mínimo de estabilidade para o direito é um caminho ético
para este novo Estado.

Ocorre que, por vezes, ressalta-me a lembrança de que a re-
alidade de cada País em particular, e particularmente a brasileira,
mesmo em um mundo em processo de globalização, acarreta di-
ferenças de posições que podem ser tão acentuadas que tornam
difícil a apreensão das dificuldades e dos problemas que se en-
frentam.

Em suma, planejar as mudanças não permite que elas sejam
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tão contínuas, de modo a violar o mínimo de estabilidade e segu-
rança que se exige do Estado.

Por tudo isto, é preciso refletir se a instabilidade jurídica em
Países como o Brasil, e em outros mais desfavorecidos, não re-
percute um fenômeno que se não é novo na sua essência, parece
novo em sua dimensão.

Este espírito não impede, contudo, um certo otimismo realis-
ta. Foi dentro desta perspectiva que analisei o MERCOSUL, o Par-
latino, a ALCA, etc.

Assim, questões como a da homogeneidade legislativa do
ICMS (MERCOSUL), uma espécie de IVA de produtos e de servi-
ços, foi analisada de um modo prático, não escondendo algumas
sérias dificuldades de realização.

Pelo que penso, o ponto fundamental em favor de uma futura
harmonização tributária parcial ou plena não está em saber se o
IVA da Argentina, do Paraguai e do Uruguai seja um imposto de
consumo, que permite a constituição de créditos quer pela com-
pra e venda de bens, quer pela prestação de serviços em geral; e
que o ICMS do Brasil, seja uma espécie de IVA de produto, tendo,
ao seu lado, o ISS (imposto sobre serviços) municipal, não poden-
do ser compensável com o mesmo. A questão é a de se é possí-
vel, na prática tributária brasileira, impedir a guerra fiscal, e se o
Brasil, realmente, entende como necessária uma maior uniformi-
zação, em face das diferenças de tamanho das economias dos
Estados-Partes do MERCOSUL, uniformizando os critérios de
imposição e o volume de tributo imposto.

Nos termos do Tratado de Assunção, é conforme que se o
interprete pela harmonização dos impostos sobre o consumo, pois
detêm uma íntima conexão com a livre circulação de bens e com a
coordenação de uma política fiscal entre os Estados-Partes.

O problema da tributação internacional sobre o mercado fi-
nanceiro, como uma forma de contribuição efetiva para os Países
mais pobres, também não passou em branco, embora perceba
que a noção de solidariedade seja um tanto vaga em um mundo
com fortes tradições egocêntricas e de guerras.
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No campo da tributação humanitária, lanço duas entre as mi-
nhas reflexões:

1. A tributação humanitária sobre o capital especulativo não
deveria, ou precisaria, deter uma alíquota elevada. Afinal, é
tão alto o volume de dinheiro migrante, nas Instituições fi-
nanceiras, que, mesmo uma alíquota pequena, provocaria
uma arrecadação absoluta capaz de dar início a um efetivo
combate à miséria e à fome. Note-se que não se está, aqui,
tentando substituir por políticas compensatórias a grave si-
tuação estrutural por que passa o mundo, ou substituir uma
economia real por outra virtual. É que, por vezes, não basta
ensinar a pescar, se não há tempo hábil para isto.

2. Para que uma conjunção de fatores concretos possa recu-
perar o otimismo na globalização, em Países como o Bra-
sil, inclusive pela via da tributação internacional humanitá-
ria, é necessário a mídia. É importante que os meios de
comunicação, uma área fundamental na sociedade de hoje,
adote esta bandeira. Contudo, isto também não é fácil. Afi-
nal, no Brasil, e provavelmente em todo o mundo, são uns
poucos os que controlam as televisões e as rádios. E não
provocaria surpresa que estes novos detentores de poder
estivessem em desacordo com a iniciativa de uma tributa-
ção internacional humanitária.

Ainda no âmbito do capital financeiro, e agora mais particular-
mente quanto ao Brasil, entendo que a intensidade negativa da
dependência remonta às suas características históricas, entre elas:

a) não houve consulta ou outro tipo de autorização popular
para a sua constituição;

b) o Governo contratou uma dívida sob juros flutuantes, de
acordo com a vontade dos banqueiros credores;

c) o Governo vem assumindo as dívidas contraídas pelas
empresas, por vezes, porque, sendo idéia dele que as em-
presas contraíssem empréstimos externos, para, depois,
exportarem produtos manufaturados, com resultados co-
merciais suficientes para pagar as dívidas contraídas, tra-
tou de avalisá-las. Logo, na hora do pagamento, a dívida já
era estatal;
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d) nos últimos 15 (quinze) anos, os valores dos recursos en-
viados ao exterior são superiores aos que se recebe;

e) na última renegociação, não houve auditoria pública (1999);

f) os últimos empréstimos tomados pelo Governo têm o des-
tino de pagar os juros dos empréstimos anteriores.

Assim, a dependência que decorre deste processo de endivi-
damento termina por dificultar, ou mesmo impossibilitar, os inves-
timentos nos setores de energia elétrica, transporte, saúde, capa-
citação profissional, entre outros. Na verdade, e reconhecendo que
esta questão não diz respeito a um País isoladamente, computa-
dos os cerca de 126 bilhões de dólares pagos pelo Brasil desde o
final de 1994 até o final de 1998, a título de juros e amortização do
principal, algumas coisas poderiam ser feitas, tal como exemplifi-
quei, entre elas evitar o corte dos “gastos sociais”.

Entre 1995 e 1998, entraram, no Brasil, cerca de 66 bilhões e
537 milhões de dólares de investimentos líquidos estrangeiros. No
mesmo período, 126 bilhões de dólares foram ao exterior, confor-
me os dados relativos à dívida externa brasileira disponíveis no
Banco Central do Brasil.

 Enfim, é importante destacar que nenhum País do mundo deve
tornar-se excessivamente dependente de fluxos de recursos ex-
ternos para financiar as suas contas externas, mesmo que na for-
ma de investimento externo direto (IED). Independentemente de
haver crises, não há a garantia de que estes investimentos conti-
nuarão existindo no volume necessário. No caso do Brasil, ainda
há o problema da concentração destes invetimentos em setores
de bens não comercializáveis e as remessas de lucros e dividen-
dos; o que confirma a idéia de que, a longo prazo, a expansão
contínua de nossas exportações é algo fundamental52.

52 Vide Bibliografia em www.ourem.cjb.net.
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PROCESSO N° 2007.85.00.000415-6

Classe 1 – Ação Civil Pública
Sentença Tipo A
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Réu(s): DIOGO BRISO MAINARDI, GLOBOSAT PROGRA-

MADORA LTDA., EDITORA ABRIL, GLOBO COMU-
NICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.

SENTENÇA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSAS
ESCRITAS POR JORNALISTA CONTRA OS NOR-
DESTINOS, SERGIPANOS E CUIABANOS. RE-
GRA DE TOLERÂNCIA. DIREITO À LIVRE MANI-
FESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO.
1. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO TALVEZ SEJA
O MAIOR FUNDAMENTO DA DEMOCRACIA.
ESTA, POR SUA VEZ, É MUITO TRABALHOSA
PARA EXERCITÁ-LA, MAS VALE A PENA.
2. ENTRE TOLERAR PEQUENAS OFENSAS E
LIMITAR A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, PRE-
FIRO A TOLERÂNCIA EM NOME DA LIBERDA-
DE, MORMENTE QUANDO SE VERIFICA QUE O
DANO INEXISTIU.
3. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL propõe, em face do Sr.
DIOGO BRISO MAINARDI, GLOBOSAT PROGRAMADORA
LTDA., EDITORA ABRIL e GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTI-
CIPAÇÕES S/A, todos qualificados na inicial, a presente AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, objetivando a condenação dos requeridos em uma
indenização de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por danos
morais causados à coletividade nacional, a ser revertida ao Fundo
de Defesa dos Direitos Difusos.

Alega que, através de uma mensagem eletrônica, foi procura-
do por um cidadão baiano, que indica, indignado com algumas
considerações feitas pelo jornalista Diogo Mainardi no programa
Manhattan Connection acerca da gente nordestina, afirmando que
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“Paulo Francis, reconhecido antinordestino, foi substituído por Mai-
nardi...” Transcreve, do trecho degravado, a seguinte fala sobre o
Presidente Luís Inácio Lula da Silva: “Ele não é pragmático, ele é
oportunista. O episódio do Pará agora é muito claro. Quer dizer,
uma semana ele concede a exploração de madeira, na semana
seguinte ele cria uma reserva florestal grande como Alagoas, Ser-
gipe, sei lá eu... por essas bandas de onde eles vêm. Isso é
oportunismo”.

Invoca, mais, a matéria da edição da Revista Veja, de 19.01.
2005, quando o jornalista, ao se referir ao Presidente da PETRO-
BRÁS, José Eduardo Dutra, tropeçou no seu preconceito, asseve-
rando: “Dutra não tem passado empresarial. Fez carreira como
sindicalista da CUT e senador do PT pelo estado de Sergipe.
Não sei o que é pior (...)”.

Alega, ainda, que, na semana seguinte, o Sr. Diogo Mainardi
ofendeu a população de Cuiabá/MT, ao afirmar: “Seu principal
artista é o comediante Liu Arruda. Além de protagonizar a me-
morável campanha publicitária do Supermercado Trento, Liu
Arruda também se tornou conhecido por interpretar perso-
nagens como Creonice e Comadre Nhara (...)”. E assim encer-
ra a sua cônica: “Não gosto de me vangloriar. Creio, porém,
que fui a notícia mais excitante de Cuiabá nos últimos 20
anos”.

Em rodapé de página, o Procurador da República transcreve
trecho da crônica em que, na sua visão, o jornalista é profunda-
mente ofensivo, ao afirmar: “O Diário de Cuiabá fez uma pes-
quisa com a população local sobre os aspectos mais repre-
sentativos da cidade. Seu prato típico é a mojica de pintado.
Sua música tradicional é o rasqueado. Seu edifício histórico
mais relevante é o Mercado do Peixe. Sua maior figura es-
portiva é Jorilda Sabino, que chegou em segundo lugar na
corrida de São Silvestre, em 1984. Sua grande celebridade é
Jejé de Oya, um colunista social “negro, pobre, homosse-
xual”(...).

Pugna pelo cabimento da ação civil pública, pela legitimidade
do Ministério Público e pela competência da Justiça Federal.
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No mérito, entende que a ação situa-se nos limites da liberda-
de de expressão, confrontados com outros princípios constitucio-
nais, notadamente o da isonomia e vedação dos preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discri-
minação (art. 3º, IV, CF).

Tece considerações sobre os limites da liberdade de expres-
são, previsto no art. 5º, inciso IV, em cotejo com o direito de res-
posta e à indenização por dano moral, material e à imagem, esta-
belecido no inciso V.

Junta um laudo antropológico acerca da idéia de preconceito e
pede a procedência do feito.

Na fl. 64, o autor requer a juntada de alguns documentos, con-
sistentes em artigos do escritor e comentários de outros articulis-
tas acerca do jornalista Diogo Mainardi.

Nas fls. 98 e seguintes, a Editora Abril e Diogo Mainardi,
depois de citados, contestam o feito, alegando preliminarmente
ilegitimidade ativa do Ministério Público, por entenderem que a ação
não se enquadra na categoria de interesses difusos e coletivos e,
por isso mesmo, também inadequada a via eleita.

No mérito, entendem ausente qualquer ilicitude nas afirmações
do requerido, não enxergando a conotação discriminatória que se
atribui a elas.

Tentam demonstrar suas afirmações, chamando a atenção
para o fato de que o jornalista Diogo Mainardi é conhecido por exer-
cer sua manifestação de pensamento de forma ácida, contundente,
utilizando, por vezes, dos recursos da ironia e da jocosidade para
fazer suas críticas, o que constitui uma garantia constitucional.

Comentam sobre os trechos pinçados pelo autor, para demons-
trar ausência de afirmações discriminatórias por parte do requeri-
do, inclusive quando critica seus próprios colegas de profissão.

Trazem à baila assertivas contundentemente negativas des-
feridas pelo jornalista, também na Revista Veja, contra as duas
maiores cidades do País, São Paulo e Rio de Janeiro, ele próprio
residente no Rio de Janeiro e paulista de nascimento, como forma
de demonstrar ausência de preconceito e discriminação.
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Contestam a validade do laudo antropológico, tecem longas
considerações sobre a liberdade de pensamento e pedem que, se
ultrapassadas as preliminares, seja o pedido julgado improcedente.

GLOBOSAT Programadora Ltda. e Globo Comunicação e
Participação S/A também contestam o pedido, nas fls. 169 e se-
guintes, levantando as mesmas preliminares de ilegitimidade do
Ministério Público e mais a de ilegitimidade passiva da segunda,
posto não possuir qualquer responsabilidade pela produção e/ou
veiculação do programa Manhattan Connection, sendo empresa
distinta da Globosat, que é a verdadeira detentora dos direitos de
veiculação do programa.

Ainda em preliminar, argúem a incompetência do juízo, enten-
dendo que deveria ter sido proposta no foro do local onde ocorreu
o dano.

No mérito, repetem, com outro texto, os mesmos fundamen-
tos expostos pelos primeiros contestantes.

É o relatório.

Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Ao examinar os autos, verifiquei que o Ministério Público jun-
tou documentos posteriormente à inicial e os requeridos juntaram
documentos com a contestação. Nenhum dos documentos ane-
xados, no entanto, seria capaz de alterar o resultado da demanda,
seja porque são documentos de conhecimento público, artigos,
comentários, etc., do jornalista Diogo Mainardi – a maioria deles
eu já conhecia –, seja porque a questão de fato está suficiente-
mente demonstrada, sem controvérsia. A decisão de mérito de-
correrá da análise das provas, onde será necessária uma grande
dose de subjetivismo responsável para que o juiz possa firmar o
seu convencimento de forma justa, imparcial, equilibrada.

Diante dessas observações, deixo de dar ciência às partes
dos documentos apresentados porque, com ou sem ela, o resul-
tado do julgamento do mérito da demanda será o mesmo. A ciên-
cia às partes aqui não teria utilidade prática alguma, senão pro-
crastinar o andamento do feito.



87

Passo ao exame das preliminares.

Primeiramente, rejeito a de ilegitimidade de parte ativa e, pelos
mesmos fundamentos, a inadequação da via eleita. É que, se pro-
cedente o pedido, haverá um interesse difuso, consistente na re-
paração, por parte dos requeridos, pelas manifestações suposta-
mente discriminatórias ou preconceituosas contra os cidadãos,
nordestinos, especialmente os sergipanos e os cuiabanos.

Ainda de forma condicionada à procedência do pedido, haverá
interesse da União por colocar em risco a harmonia entre os na-
cionais de diversas origens, criando uma cultura de desrespeito
num mesmo estado soberano, que representa uma nação com-
posta de valores culturais e regionais diversos.

Esses mesmos fundamentos servem para afastar a idéia de
incompetência relativa do juízo. Afinal, se as ofensas existiram,
seria até mesmo difícil estabelecer o local do dano. Penso que a
ação poderia ter sido proposta em qualquer sede de foro federal,
em qualquer lugar do território nacional, posto que não interessa
aos brasileiros o estímulo a preconceitos que levam à divisão da
sociedade.

Rejeito, portanto, as preliminares analisadas.

Acolho apenas a preliminar de ilegitimidade passiva da Globo
Comunicação e Participação S/A, por se tratar de pessoa jurídi-
ca distinta e nada ter a ver com o programa Manhattan Connection,
em que pese pertencente ao mesmo grupo de empresas.

Afasto-a da relação processual.

No mérito, a matéria há que ser examinada com extrema cau-
tela e assim o farei, para demonstrar que não vejo como julgar o
pedido procedente, sem deixar de reconhecer, no entanto, que a
propositura da presente demanda teve o mérito de trazer à discus-
são, ao debate, a questão do preconceito e da discriminação, que
sempre existiram das regiões mais desenvolvidas em face das
menos desenvolvidas.

Isso, felizmente, está ficando para trás. Em passado não mui-
to distante, eram comuns piadas de mau gosto contra os negros,
nordestinos, gaúchos, etc. Cada vez mais, no entanto, verifica-se
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uma certa intolerância relativamente a certos tipos de manifesta-
ções preconceituosas, o que é altamente positivo para o conforto
emocional das mais variadas comunidades que compõem a na-
ção brasileira.

Eu mesmo já passei por algumas experiências, que seriam
extremamente desagradáveis, se não as tivesse levado com uma
certa dose de bom humor. Certa feita, passeando pela nossa mais
bela das capitais, o Rio de Janeiro, ao tomar um táxi, um motorista
bastante simpático começou a iniciar uma prosa sobre a questão
da violência na cidade para, ao final, sentenciar que a violência
existia por conta dos filhos dos baianos, cujos pais foram procurar
a vida num centro maior e não souberam educar os seus filhos.
Pensei comigo, logo eu, um soteropolitano cheio de orgulho, ter
que ouvir isso. Sem lhe dizer que provinha das bandas da Bahia,
tentei demonstrar, até o limite da corrida, que ele estava equivoca-
do. Não sei se consegui.

Manifestações preconceituosas contra os nordestinos, eu já
ouvi, li, inclusive de formadores de opinião. Paulo Francis, certa
feita, no Jornal da Globo, chegou a afirmar que os nordestinos eram
uma sub-raça. Continuei ao ouvi-lo, afinal ele era bem informado.
Quando falava bobagens como essa, eu me divertia. Hoje, a lem-
brança que tenho dele é caricatural, talvez, sem querer ser redun-
dante, por causa das caretas que ele fazia para dar um ar de inte-
lectual excêntrico.

Os preconceitos contra os nordestinos sempre foram muito
fortes, não só nas manifestações explícitas, como nas entrelinhas.
Ibrahim Sued, em sua coluna diária, no Jornal “O Globo”, costuma-
va chamar o Presidente Collor de “O Demolidor” e fazia questão
de dizer que o mesmo era carioca, porque, de fato, nascera no Rio
de Janeiro. O codinome, embora inspirado na idéia de que o Presi-
dente Collor fora eleito para modernizar o País, inserindo-o no
mundo globalizado, é uma criação típica dos bajuladores. Quando
o então Presidente caiu em desgraça, pelos motivos que todos
conhecemos, a imprensa, em sua maioria, fez questão de afirmar
que o mesmo era alagoano, cunhando um termo com conotação
pejorativa, “A República das Alagoas”. Esqueceram dos seus
filhos ilustres. Entre os mais notáveis Zumbi dos Palmares, Gra-
ciliano Ramos e Pontes de Miranda.
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Certa feita, Carlos Heitor Cony, cujas crônicas leio desde a
minha adolescência, referiu-se ao Senador Antônio Carlos Ma-
galhães como sendo o soba da Bahia. Quis ofender o Senador,
mas acabou ofendendo os baianos. Soba, na definição de Aurélio,
significa “Chefe ou régulo de tribo africana: “quando o povo
de Tchipinda levantou uma paliçada à volta da senzala...., o
soba fez a sua entrada solene no terreiro”. (Em Novo Dicioná-
rio Aurélio – 1ª edição)

Esse tipo de visão deformada jamais se afasta dos nordesti-
nos na visão preconceituosa de setores da mídia. A imprensa, sem-
pre que algum político do Nordeste não se comporta com o decoro
indispensável, busca atribuir a essa circunstância o fato de ser
nordestino, daí porque os denomina de “coronéis”. Entretanto, sem
entrar no mérito, se a alternância foi positiva ou não, nas últimas
eleições, em Sergipe e na Bahia, houve mudança de comando
político. A Revista Veja, numa reportagem extremamente infeliz,
ridícula, preconceituosa, identificou os governantes eleitos como
os novos coronéis.

Parece não ter jeito. Quando os governantes saem das lide-
ranças tradicionais, são os velhos coronéis. Quando saem de no-
vas lideranças, são novos coronéis. Há sempre um preconceito,
há sempre um comentário pejorativo. Veja-se o exemplo de Per-
nambuco. Miguel Arraes, em 1962, rompeu com as velhas oligar-
quias, derrotou o pessoal ligado ao que tinha como mais atrasado
– os usineiros –, entretanto, quando o peso da idade caiu sobre os
seus ombros, recebeu a pecha de velho coronel.

A pior de todas as manifestações preconceituosas eu li, se
não me falha a memória, na Folha de São Paulo. Tenho uma certa
lembrança do nome da jornalista, mas não irei nominá-la, porque
não quero ser leviano. Mas eu li, dessa jornalista, por ocasião da
morte da Sra. Elma Farias, um artigo elogioso à figura da mulher,
da esposa solidária, que tudo suportou ao lado de PC Farias, um
homem execrado pela opinião pública. O artigo era muito bonito,
emotivo até, não fosse o final que concluía mais ou menos assim:
“Não dá para entender por que uma mulher se apaixona por
homem baixo, careca, barrigudo, feio, corrupto e nordesti-
no”.
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Os preconceitos existem até de forma menos danosa. Muitas
vezes, o preconceituoso é vítima do seu próprio preconceito. Cer-
ta feita, comentando com um colega Juiz acerca do livro “Lanterna
na Popa”, de Roberto Campos, ouvi dele que jamais leria qualquer
coisa do autor. Disse-lhe à época: “Pior para você. Roberto Cam-
pos é um dos maiores pensadores da economia no Brasil. Você
está deixando de aprender muita coisa”. Naturalmente que se tra-
tava de um preconceito incutido pela esquerda nervosa da época
da ditadura militar, quando surgiu a versão de que Roberto Cam-
pos – Bob Fields – por ser liberal em matéria econômica, defendia
os interesses do imperialismo americano.

Saí, aparentemente, do objeto da ação, para ilustrar, com exem-
plos, alguns históricos, outros vivenciados pessoalmente, numa
tentativa de demonstrar a razoabilidade de toda a discussão, o
sentido da demanda, a sensibilidade do Procurador da República
Paulo Guedes em trazer ao debate um tema da maior importância
para os brasileiros vítimas de preconceito.

Dessa forma, se, por um lado, identifico uma ponta de precon-
ceito do requerido em algumas das suas manifestações, identifico
também, por outro, que o seu estilo literário é extremamente áci-
do, inteligente, e assim o faz basicamente quando comenta sobre
os políticos, especialmente os do PT, os que integram o atual go-
verno e quando comenta a postura de colegas seus que aplaudem
o governo. Há uma tênue linha entre uma postura e outra.

Confesso até que aprecio os artigos do Sr. Diogo Mainardi. Ele
tem o mérito de não integrar o grupo de jornalistas sempre des-
lumbrados com o governo do momento. Ele não compõe a “unani-
midade burra” a que se referia Nelson Rodrigues. Isso não signi-
fica dizer que concorde com tudo o que ele escreve e que, por
conta disso, estaria julgando o pedido improcedente. Assim o faço
porque entendo que, conquanto possa ter havido, em um trecho
ou outro, manifestações preconceituosas, desrespeitosas até, nada
disso causou qualquer dano moral aos sergipanos, nordestinos
ou cuiabanos. Vejamos.

Quando o escritor afirmou, referindo-se ao Presidente Lula,
no programa Manhattan Connection, que “Ele não é pragmático,
ele é oportunista. O episódio do Pará agora é muito claro. Quer
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dizer, uma semana ele concede a exploração de madeira, na se-
mana seguinte ele cria uma reserva florestal grande como Ala-
goas, Sergipe, sei lá eu...por essas bandas de onde eles vêm.
Isso é oportunismo”, evidentemente que a expressão “por essas
bandas de onde eles vêm” pode ter uma conotação pejorativa,
preconceituosa, embora a expressão seja muito comum na litera-
tura e na linguagem coloquial. Mas não se trata, evidentemente, de
um termo capaz de causar dano moral a nenhuma comunidade,
muito menos à comunidade nordestina.

De outro lado, quando o jornalista afirmou que “Dutra não
tem passado empresarial. Fez carreira como sindicalista da
CUT e senador do PT pelo estado de Sergipe. Não sei o que
é pior(...)”, ele não quis ofender o estado de Sergipe, tampouco
os sergipanos. A sua ofensa foi dirigida tão-somente ao então Se-
nador Eduardo Dutra e ao Partido dos Trabalhadores. É razoável
aceitar a explicação de que a expressão estado de Sergipe foi um
mero complemento da circunstância fática do Sr. Eduardo Dutra
ter sido Senador pelo estado de Sergipe. Nada mais. A ofensa foi
ao PT, frise-se mais uma vez.

É certo que o jornalista, ao comentar, na revista Veja, sobre
esta ação, pode ter sido irônico, ao mencionar o pujante estado de
Sergipe. Mas isso é problema dele. Aí, a vítima do preconceito, se
houver, será somente ele, porque, de fato, Sergipe é um estado
pujante. A sua pujança evidencia-se pelo senso de organização e
pela altivez do seu povo. Já tive oportunidade de dizer e repito.
Sergipe é um exemplo, para o país, de civilidade política, posto que
os poderes funcionam de forma independente e existe alternância.
Na condição de magistrado, jamais tive dificuldade de fazer cum-
prir uma decisão judicial frente às autoridades locais. Isso é o re-
flexo de uma sociedade civilizada.

Nada disso é recente. Lendo, certa feita, sobre a História do
Poder Judiciário estadual em Sergipe, verifiquei que, desde a sua
criação, houve uma cultura de respeito do Poder Executivo – sem-
pre historicamente o mais desobediente, o mais autoritário em face
dos demais – com relação ao Poder Judiciário.

Quando menciono acima que o jornalista Diogo Mainardi pode
ter sido irônico é porque acredito verdadeiramente que é uma mera
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possibilidade. Pode ter sido e pode não ter sido. Afirmo porque, em
outro trecho, também comentando sobre esta ação, o requerido
diz que não entende bem da geografia nordestina. O fato de tratar-
se o escritor de uma pessoa altamente intelectualizada, torna-se
difícil acreditar numa afirmativa dessa. Tenho certeza, no entanto,
que está sendo sincero.

Certa feita, viajando pelo sul da Espanha, em companhia de
colegas magistrados e membros do Ministério Público, diante do
calor infernal que fazia à época, ouvi, de um Promotor de Justiça,
a seguinte “pérola”: “Para você, este calor não diz nada, afinal,
vivendo no sertão brabo de Salvador, já deve estar acostumado!”.
Eu lhe respondi: “De fato, Salvador é uma cidade de clima quente,
mas não fica no sertão. Você precisa estudar mais geografia. Sal-
vador fica no litoral. É uma península situada bem ao leste do país,
entre o Oceano Atlântico e a Baia de Todos os Santos”. Confesso
que me arrependi pela extensão da fala. Pensei, comigo mesmo.
Será que, depois de tanto tempo, ele ainda lembra o que vem a ser
uma península?!

A minha mulher também teve uma experiência parecida nesta
mesma viagem. Desta feita foi com um Juiz. Era época de eleição
municipal no Brasil e a conversa se desenvolvia em torno da polí-
tica paulistana e soteropolitana. Em determinado momento, o in-
terlocutor perguntou. “E em Fortaleza, quem tem chance de vitó-
ria?” A minha mulher, depois de fazer a sua avaliação pessoal,
devolveu-lhe a pergunta. “E em Porto Alegre, quem tem chance de
vitória? Ao que o interlocutor respondeu: “Mas eu não sou de Porto
Alegre, eu sou de São Paulo”. A minha mulher então lhe disse: “Eu
sei, mas é que Porto Alegre é mais perto de São Paulo do que
Fortaleza é de Salvador”.

Há muitos anos, quando o meu conhecimento pessoal do Brasil
ia até o Rio Grande do Norte, fui apresentado a uma Senhora, clas-
se média alta, curso superior, em Vitória. Ao lhe informar que eu
era baiano, ela me disse: “Eu não conheço o norte”. Respondi ime-
diatamente. “Eu também não, só conheço até Natal”.

Portanto, se o Sr. Diogo Mainardi disse que não conhece a
geografia nordestina, é porque, de fato, ele não conhece. Não há
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nenhum preconceito nisso capaz de causar dano. O preconceito,
se houve, fica por conta do desinteresse, do desprezo de quem se
julga superior intelectualmente. O prejuízo é, apenas, do dono do
preconceito. Não estou dizendo, como isso, que seja o caso dele.
Ele é quem deve saber.

Nesse particular, o preconceito só serve para embotar as nos-
sas inteligências. Eu mesmo identifico uma situação em que fui
vítima do meu próprio preconceito. Em momento mais recente,
quando o meu conhecimento pessoal do Brasil já chegava ao Cea-
rá, cheguei a afirmar que, para mim, o País acabava ali e que não
me interessava mais conhecer os estados do norte. Depois, veri-
fiquei o quanto fui tolo. Ao me ser dada a oportunidade de conhecer
São Luis e Belém, encantei-me com a beleza e a riqueza cultural
das duas cidades e hoje, um dos meus maiores sonhos de via-
gem, é conhecer o resto do norte do Brasil.

Quanto aos cuiabanos, identifico, por parte do requerido, pelo
menos em um trecho, um preconceito muito forte, não contra os
cuiabanos em si mesmo, mas contra os homossexuais, negros e
pobres, quando afirmou que “Sua grande celebridade é Jejé de
Oya, um colunista social “negro, pobre, homossexual”..., mas
nada que justifique a condenação de uma indenização, porque o
dano não houve.

O articulista, às vezes, é ambíguo quando afirmou que “Não
gosto de me vangloriar. Creio, porém, que fui a notícia mais
excitante de Cuiabá nos últimos 20 anos”. O que parece des-
prezo, não deixa de ser uma deferência, posto que demonstra van-
gloriar-se de estar às turras com o povo cuiabano. Na verdade, os
cuiabanos parecem ser, realmente, muito importantes para o jor-
nalista Diogo Mainardi.

Quanto às afirmações que fez sobre ser o Rio de Janeiro e
São Paulo duas “porcarias” e o povo carioca “inconsistente”, de
fato revela que se trata de estilo próprio dos seus escritos, ácido,
duro, contundente, sendo razoável crer, por isso mesmo, que não
tenha pretendido ofender os sergipanos, em que pese haver de-
monstrado, em alguns momentos, uma ponta de preconceito ain-
da que inofensivo.
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De toda sorte, entre a liberdade de expressão e pequenas ofen-
sas, fico com a primeira, base maior da democracia, que dá muito
trabalho para administrar, mas vale a pena.

Para encerrar, uma História com “H”. Há pouco mais de qua-
renta e três anos, havia um governador, pequeno na estatura, como
o estado que governava, mas um gigante no caráter, que preferiu
sacrificar a sua carreira política, perder o mandato e passar algum
tempo na cadeia, a ter que aderir àqueles que destituíram o Presi-
dente da República constitucionalmente eleito. Seu nome? João
de Seixas Dória. Quem não souber o estado que ele governava,
fica como dever de casa a pesquisa. Sugiro que dê uma voltinha
no Google.

De minha parte, enquanto me agradar, continuarei assistindo
ao Manhattan Connection e lendo as crônicas do Sr. Diogo Mai-
nardi e, sempre que me for dado, assegurar que ele possa dizer o
que pensa. É o que importa. Aproveito e convido-o, se ainda não o
fez, para visitar Sergipe. Não se arrependerá.

3. DISPOSITIVO

Com esses fundamentos:

a) excluo a Globo Comunicação e Participações S/A do pólo
passivo da demanda;

b) em relação aos demais Réus, julgo IMPROCEDENTE o
pedido, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei da Ação
Civil Pública.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Aracaju, 27 de junho de 2007.

RICARDO CÉSAR MANDARINO BARRETTO

Juiz Federal da 1ª Vara
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 72.933-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA

Agravante: FAZENDA NACIONAL
Agravado: ERMETO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
INCONFORMIDADE DA SENTENÇA COM
SÚMULA DE TRIBUNAL SUPERIOR. PROCES-
SAMENTO DO RECURSO.
- Nos termos do art. 518, § 1º, do Código Proces-
sual Civil, não se recebe a apelação interposta
contra sentença em conformidade com súmula
do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo
Tribunal Federal.
- Hipótese em que, diante dos elementos cola-
cionados aos autos recursais, revela-se inade-
quada a aplicação da Súmula nº 314 do egrégio
Superior de Tribunal de Justiça, devendo ser pro-
cessado o apelo da recorrente.
- Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

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

Recife, 29 de maio de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE
FARIA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA:
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Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Nacional contra decisão que negou seguimento à apelação.

A agravante alega, em síntese, que seu recurso deve ser ad-
mitido, asseverando que a hipótese tratada nos autos da ação ori-
ginal não é a mesma objeto da Súmula nº 314 do colendo Superior
Tribunal de Justiça. Afirma que não foi observada a disposição cons-
tante do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. Aduz, ainda, que o arquiva-
mento do feito se deu em razão da Medida Provisória nº 1.973-64/00.

Sem contra-razões.

É o relatório.

VOTO

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

A pretensão da agravante é formulada no sentido de obter a
revogação de decisum em que foi negado seguimento à apelação,
em razão da conformidade da sentença com a Súmula nº 314 do
colendo Superior Tribunal de Justiça.

No exame do tema, observo que o pleito é digno de acolhi-
mento.

Com efeito, a referida Súmula estabelece:

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia

o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

Ocorre que, compulsando as cópias das peças colacionadas
aos autos deste recurso, verifico que a suspensão do processo
ocorreu em fevereiro de 2001 (fl. 43). Assim, considerando que,
somente após o transcurso de um ano, a contar desta suspensão,
começa a fluir o lustro da prescrição intercorrente, esta só restaria
consumada em fevereiro de 2007, momento posterior, portanto, à
sentença que a declarou, prolatada em julho de 2006 (fl. 50).

Diante do exposto, restam demonstradas a inadequação do
emprego da súmula em comento ao caso sub examine e a conse-
qüente necessidade de recebimento do apelo.



99

Com essas considerações, dou provimento ao agravo de ins-
trumento para determinar o processamento da apelação da agra-
vante.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 317.090-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO CAVAL-
CANTE

Apelante: FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS JÚNIOR
Apelada: CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Advs./Procs.: DRS. ALFREDO JOSÉ PEREIRA E SILVA E OU-

TROS (APTE.) E FRANCISCO JOÃO DE OLIVEI-
RA NETO E OUTROS (APDA.)

EMENTA: EMBARGOS EM AÇÃO MONITÓRIA.
DUPLICATAS MERCANTIS. DESCONTO. INA-
DIMPLEMENTO. DÉBITO DEVIDAMENTE DE-
MONSTRADO. ABUSO DO DIREITO DE DEFE-
SA. MÁ-FÉ. MULTA. TAXA SELIC. EXCLUSÃO.
- Apelação de sentença que julgou improceden-
tes os embargos opostos à ação monitória ajui-
zada pela CEF, na qual esta pretende a constitui-
ção de título executivo que a autorize a cobrar
valores decorrentes do inadimplemento de con-
trato de desconto de duplicatas mercantis da
emissão do embargante.
- Manutenção da multa aplicada na sentença con-
tra o embargante, no percentual de 1% (um por
cento) do valor da dívida. Reconhecida a prática
de defesa abusiva, consubstanciada na susci-
tação de 11 (onze) preliminares evidentemente
despropositadas, a interpretação deturpada do
conteúdo dos documentos juntados aos autos
pelo próprio embargante, com o nítido objetivo
de confundir o Julgador, além da utilização de
tinta vermelha para riscar documentos já cons-
tantes nos autos, com o suposto objetivo de des-
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tacar elementos que entendia relevantes para o
deslinde do caso.
- Os documentos colacionados pela CEF de-
monstram a existência da dívida decorrente do
inadimplemento de duplicatas mercantis emiti-
das pelo embargante e descontadas pelo banco.
O embargante não logrou demonstrar qualquer
causa que pudesse se contrapor ao direito da
CEF, devendo, portanto, ser garantido o direito
desta à cobrança do débito.
- Segundo entendimento pacificado no âmbito
desta egrégia Primeira Turma, a incidência dos
juros de mora deve-se dar à base de 0,5% ao mês,
a partir da citação e até o dia anterior à entrada
em vigor do novo Código Civil (9 de janeiro de
2003), a teor do art. 1.062 do Código Civil de 1916,
quando, então, passarão a ser estabelecidos à
base de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Có-
digo Civil em vigor c/c o art. 161, § 1º, do CTN
(AC nº 350.313/PE, Rel. Des. Federal Ubaldo
Ataíde Cavalcante, publ. DJ 20/05/2005, pág. 835;
AC nº 384.223/PB, Rel. Des. Federal José Maria
Lucena, julg. 25/05/2006, publ. DJ 14/06/2006, pág.
713).
- Apelação parcialmente provida, para, reconhe-
cendo o débito de R$ 15.502,90 (quinze mil, qui-
nhentos e dois reais e noventa centavos), deter-
minar que a correção monetária desse valor se
dê de acordo com o Manual de Cálculo do Con-
selho da Justiça Federal, sendo acrescido de ju-
ros de mora, à razão de 0,5% (meio por cento) ao
mês, até 09/01/2003 e, a partir daí, em 1% (um
por cento) ao mês.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indi-
cadas, acordam os Desembargadores Federais da egrégia Pri-
meira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unani-
midade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do
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Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fa-
zendo parte integrante deste julgado.

Recife, 15 de março de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO CAVALCANTE -
Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO CAVAL-
CANTE:

Cuida-se de apelação contra sentença, que julgou improce-
dentes os embargos opostos por Francisco Gurgel dos Santos
Júnior ante ação monitória ajuizada pela CEF, na qual esta preten-
de a constituição de título executivo que a autorize a cobrar valores
decorrentes do inadimplemento de contrato de desconto de dupli-
catas mercantis da emissão do embargante.

A sentença recorrida encontra-se assim ementada:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES EM NÚ-

MERO DE ONZE. EXCESSO. PRELIMINARES INVOCA-

DAS DE FORMA TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE.

DUPLICATAS MERCANTIS. COBRANÇA. DEMONSTRA-

ÇÃO DO CRÉDITO. JUROS.  ART. 406 DO NOVO CÓDI-

GO CIVIL. TAXA SELIC. PROCEDÊNCIA.

1. Observado que os fundamentos apresentados pelo em-

bargante para argüir as preliminares processuais possu-

em caráter meramente protelatório, tipificada está a má-fé

processual, sendo pertinente a aplicação de multa, de

acordo com o art. 18 do Código de Processo Civil, com a

redação dada pela Lei nº 9.668/98.

2. Evidenciada pela documentação acostada aos autos a

existência do crédito, ele deve ser transformado em título

executivo judicial, para o fim de dar suporte à exigência de

seu pagamento.

3. A partir da vigência do novo Código Civil, em virtude de

que está plasmado em seu art. 406, incide sobre o débito

reconhecido em sentença judicial, a título de juros e corre-

ção monetária, a taxa Selic. (Fl. 152).

Em suas razões recursais, o apelante defende a reforma da
sentença, requerendo o seguinte: que esta Turma reconheça “que
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o apelante nada deve à apelada em face de estar sendo cobrado
em outro processo judicial em curso na 1ª Vara Federal; segundo,
excluir a litigância de má-fé que não existiu; terceiro, se entender
esta Corte que o apelante ainda deve à apelada, reconhecer como
débito o valor do saldo da conta corrente em data de 12/05/1995
que foi o último movimento bancário (R$ 3.125,48); quarto, excluir
da condenação a taxa SELIC, haja vista a questão datar de 1995;
quinta, que a sucumbência seja reduzida para 5%, pois é uma causa
simplíssima, onde apenas se precisa constatar qual o saldo da
conta na data do último movimento.” (fl. 168).

Contra-razões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO CAVAL-
CANTE (Relator):

De início, destaco que as 11 (onze) preliminares suscitadas
pelo ora apelante na sua contestação foram devidamente aprecia-
das e rejeitadas, uma a uma, pelo MM. Juiz Federal sentenciante,
sendo certo que tais questões não foram agitadas na inicial. Entre-
tanto, cuidando-se de matéria de ordem pública, devo consignar
que o meu entendimento é o mesmo do ilustre Magistrado: há ex-
cesso no exercício do direito da parte, que suscitou de modo te-
merário as preliminares, buscando com isso dificultar a aprecia-
ção do mérito do feito.

Destarte, reporto-me aos fundamentos expendidos na senten-
ça para rejeitar as preliminares.

Pelo mesmo motivo, mostra-se irreparável a decisão de apli-
car ao apelante a multa pela litigância de má-fé e, nesse sentido,
faço minhas as palavras do eminente Magistrado Federal sobre a
questão, in verbis:

(...).

Observe-se que a litigância de má-fé está caracteriza-

da não somente quando a parte atua com dolo, no sentido

de embair a justiça, mas quando age de forma temerária

no processo, criando incidentes despropositados por cul-

pa grave, como é o caso das preliminares suscitadas, que
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são substancialmente improcedentes, servindo, apenas,

para complicar o exame do mérito da questão, que é, afi-

nal, o que importa.

No caso dos autos, para mim, em verdade, está carac-

terizado o dolo, a vontade deliberada de criar entraves ao

andamento da execução. No entanto, ainda que alguma

dúvida a esse respeito venha a ser levantada, não se há de

negar que a parte tem criado incidentes inconseqüentes,

sem a mínima ressonância jurídica.

Diante do expendido, aplico à parte multa em quantia

equivalente a um por cento sobre o valor da causa, como

prevê o art. 18, caput, do Código de Processo Civil. (Fl.

157).

Demais disso, a sentença demonstra de forma insofismável a
existência do débito, decorrente do desconto de duplicatas mer-
cantis emitidas pelo ora apelante que efetivamente teve deposita-
do em sua conta corrente o valor respectivo. Ficou evidenciado,
ainda, que o pagamento com desconto em conta não foi possível,
por absoluta falta de saldo para tanto. Assim, a dívida não se en-
contra abrangida pela dívida remanescente do contrato de cheque
especial, cobrada nos autos do processo nº 2002.84.00.004773-8,
em trâmite na 1ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, como pre-
tende fazer crer o apelante.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever também os se-
guintes excertos da sentença:

(...).

Os documentos de fls. 6, 7 e 8, anexados aos autos

pela parte autora, trata-se de títulos bancários com os quais

o banco cientifica ao cliente a data em que o dinheiro foi

creditado em sua conta, os quais, uma vez assinados por

ele, autorizam a instituição financeira, dentre outras provi-

dências, a debitar diretamente em sua conta corrente os

valores relativos a títulos liquidados nos caixas do banco.

Em um dos campos, no qual o embargante cuidou de cir-

cular com tinta vermelha, há quadrilátero que serve para

assinalar se “tem condições de desconto ou abatimento”,

que foi preenchido com a letra n, o que revela, apenas, que

não houve condições de proposta de desconto ou abati-

mento do valor que foi creditado na conta corrente do em-

bargante.
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Não é nem preciso dizer que a circunstância de não se

ter preenchido o quadrilátero com a letra s, ou seja, de não

ter sido ajustada a possibilidade de desconto ou de abati-

mento, não possui nenhuma relevância para o deslinde do

assunto que está em debate. O que se discute, e o em-

bargante bem sabe, é o fato de existir, ou não, o crédito

que a parte autora está cobrando.

Nessa parte, o advogado da embargante merece mais

uma censura. O advogado, como ele próprio confessa em

sua petição, achou por bem circular, com tinta vermelha,

um documento que já constava dos autos, que havia sido

juntado pela parte adversária. Por motivos mais do que

óbvios, esse procedimento não é correto e não se coadu-

na com a postura ética exigida do profissional de advocacia.

Conquanto a invocação dos documentos de fls. 6, 7 e 8

não sirva para embasar a lógica que não conseguiu identi-

ficar da leitura das duas petições do embargante, na medi-

da em que foram assinados por este, elas revelam que

realmente foram creditados na conta corrente do embar-

gante os seguintes valores: em 20.4.95, R$ 9.718,28 (nove

mil, setecentos e dezoito reais e vinte e oito centavos); em

10.4.95, R$ 4.231,28 (quatro mil, duzentos e trinta e um

reais e vinte e oito centavos); em 4.4.95, R$ 2.546,60 (dois

mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta centa-

vos). Ora, se os valores não tivessem sido creditados em

sua conta corrente, como é que o embargante, em sã cons-

ciência, iria assinar os documentos?

De mais a mais, da análise dos extratos bancários da

conta corrente do autor, anexados aos autos às fls. 115/

121, verifica-se que os valores identificados nos documen-

tos de fls. 6, 7 e 8, efetivamente, foram creditados na con-

ta corrente do embargante, muito embora ele, com a peti-

ção de fls. 128/129, queira emprestar à verdade outra co-

notação.

(...).

A ocorrência dos depósitos na conta corrente do em-

bargante é insofismável. Nem se diga da ausência das

duplicatas mercantis nos autos, uma vez que os docu-

mentos de fls. 6, 7 e 8, corroborados pelo que consta nos

extratos bancários da conta corrente do embargante, são

idôneos para demonstrar a existência do débito, que não

foi pago pelo embargante. Ora, se o embargante diz que

os depósitos não ocorreram, por via de conseqüência lógi-
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ca, tem-se que ele não pagou o débito. Ademais, se ele

tivesse pago, teria demonstrado isso nos autos, com a

juntada dos autos da quitação.

Agregue-se ainda que, conforme se observa dos docu-

mentos anexados aos autos, não houve a possibilidade de

se fazer o resgate da dívida mediante desconto na conta

corrente, como ficou autorizado com a assinatura dos do-

cumentos de fls. 6, 7 e 8, uma vez que a conta do embar-

gante foi encerrada em 11 de abril de 1996, com o saldo

negativo no valor de R$ 4.667,06 (quatro mil, seiscentos e

sessenta e sete reais e seis centavos). (Fls. 157/159).

Assim, tenho por existente e exigível a dívida plasmada nos
documentos de fls. 06/08, mas não no valor pretendido pelo ape-
lante (R$ 3.125,48), já que evidentemente há de incidir a correção
monetária e os juros de mora previstos contratualmente, perfa-
zendo R$ 15.502,90 (quinze mil, quinhentos e dois reais e noventa
centavos), devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.

Nesse diapasão, entendo que a sentença merece ser apenas
parcialmente reformada, especificamente, no tocante à aplicação
da taxa SELIC.

Com efeito, segundo entendimento pacificado no âmbito des-
ta egrégia Primeira Turma, a incidência dos juros de mora deve-se
dar à base de 0,5% ao mês, a partir da citação e até o dia anterior
à entrada em vigor do novo Código Civil (9 de janeiro de 2003), a
teor do art. 1.062 do Código Civil de 1916, quando, então, passa-
rão a ser estabelecidos à base de 1% ao mês, na forma do art. 406
do Código Civil em vigor c/c o art. 161, § 1º, do CTN (AC nº 350.313/
PE, Rel. Des. Federal Ubaldo Ataíde Cavalcante ,publ. DJ 20/05/
2005, pág. 835; AC nº 384.223/PB, Rel. Des. Federal José Maria
Lucena, julg. 25/05/2006, publ. DJ 14/06/2006, pág. 713).

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, tão-so-
mente para, reconhecendo o débito de R$ 15.502,90 (quinze mil,
quinhentos e dois reais e noventa centavos), determinar que a cor-
reção monetária desse valor se dê de acordo com o Manual de
Cálculo do Conselho da Justiça Federal, sendo acrescido de juros
de mora, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até 09/01/
2003 e, a partir daí, de 1% (um por cento) ao mês.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 330.538-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON NOBRE
(CONVOCADO)

Apelantes: ISRAEL ARAÚJO DA PAIXÃO E OUTRO
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Advs./Procs.: DRS. MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA (APTES.)

E LAERT NASCIMENTO ARAÚJO E OUTROS
(APDA.)

EMENTA: CIVIL. IMÓVEL USADO FINANCIADO
PELO SFH. AMEAÇA DE DESMORONAMENTO
EM MENOS DE DOIS ANOS DO FINANCIAMEN-
TO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINAN-
CEIRO E SEGURADOR. OCORRÊNCIA. DANOS
MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RESCI-
SÃO DO MÚTUO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO
PROVIDA EM PARTE.
- Ao financiar um imóvel dentro do SFH, após
realização de vistoria que atesta o seu perfeito
estado de conservação, não pode o agente finan-
ceiro e segurador se eximir das responsabilida-
des por problemas de estabilidade da constru-
ção, que a torna inabitável, decorridos apenas
dois anos da sua aquisição pelos mutuários.
- Verificado o nexo de causalidade entre o ato do
agente financeiro e segurador e os prejuízos
materiais e a aflição e constrangimento a que se
submeteram os moradores/mutuários pela ame-
aça de desabamento da habitação, a fortiori, quan-
do aquele se nega a imediatamente reparar os
estragos ocorridos no imóvel, devida é a indeni-
zação por danos materiais e morais, nos termos
do art. 159 do CC de 1916, vigente à época da
citação, e art. 5º, V, da CF, até a entrega do imó-
vel aos compradores em perfeitas condições de
habitabilidade.
- Nos mútuos feneratícios do SFH, a obrigação
do mutuário se exaure mediante o pagamento
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da importância emprestada acrescida dos encar-
gos assumidos, no tempo e modo pactuados,
uma vez que o que lhe foi emprestado não foi o
imóvel, mas moeda corrente suficiente à sua
aquisição.
- Inviável a pretensão do mutuário de rescindir o
contrato mediante a entrega do imóvel, com a
devolução de valores pagos.
- Precedentes.
- Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

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

Recife, 15 de maio de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON NOBRE - Relator
Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON NO-
BRE (Convocado):

Trata-se de ação movida por Israel Araújo da Paixão e sua
esposa, mutuários do SFH, contra a Caixa Econômica Federal,
objetivando a rescisão do contrato de financiamento do imóvel, a
devolução dos valores pagos desde a data da contratação, corrigi-
dos monetariamente, e indenização por danos materiais e morais,
sob o argumento de que, decorridos apenas dois anos da aquisi-
ção, o imóvel não apresenta mais condições de ser habitado, ten-
do em vista o aparecimento de defeitos estruturais que provoca-
ram rachaduras e fissuras em seus cômodos, e que se encontra
comprometida a estabilidade da edificação, conforme laudo peri-
cial que juntam ao processo.

Na contestação, a Caixa Econômica Federal suscita a sua
ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, sob o argu-
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mento de que: a) não vendeu imóvel algum ao autor; b) não é com-
panhia seguradora e c) não construiu o imóvel, efetuou cálculos
estruturais ou se responsabilizou pela execução das obras.

Esse argumento foi acolhido pelo MM. Juiz a quo, que proferiu
sentença extintiva da ação, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, VI, do CPC.

Inconformados apelam os autores, pugnando pela reforma do
decisum, a fim de que as suas pretensões sejam julgadas proce-
dentes.

Oferecidas contra-razões pela manutenção da sentença, su-
biram os autos, vindo-me conclusos.

Determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON NO-
BRE (Relator Convocado):

O imóvel de que trata os autos é financiado pelo Sistema Fi-
nanceiro da Habitação e consiste em garantia da restituição do
capital mutuado.

Desse modo, inquestionável é a legitimidade da Caixa Econô-
mica Federal para a ação, conforme tranqüilo entendimento do c.
STJ, que sumulou a matéria nos seguintes termos:

Nas ações referentes ao Sistema Financeiro da Habita-

ção, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade como

sucessora do Banco Nacional de Habitação.

Inquestionável, portanto, a legitimidade da citada empresa pú-
blica para figurar no pólo passivo da lide.

Nos termos do art. 515, § 3º, do CPC, passo ao exame dos
pedidos formulados pelos autores da ação, ora apelantes.

Os contratos do Sistema Financeiro de Habitação são do tipo
chamado misto, reunindo em um só as características de dois ou
mais, sendo todos regulamentados pelas leis e normas que re-
gem o Sistema.
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Assim, dentro das regras do SFH, as operações básicas da
compra e venda, do financiamento e da contratação do seguro,
estão reunidas num só pacto, não admitindo cisão por imposições
legais específicas, perdendo, cada negócio, a autonomia que lhe
seria própria. Elas se fundem para formar um só contrato, a que, no
caso, deu-se o nome de “Contrato Por Instrumento Particular de
Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Hipoteca”, fls. 9 e ss.

Ainda por força dos regulamentos do SFH, a CEF, sua opera-
dora exclusiva, somente pode financiar imóvel dentro deste Siste-
ma após atestar as suas perfeitas condições de habitação, inclu-
sive obrigando o mutuário a assim mantê-lo, – para assegurar a
garantia da restituição do empréstimo concedido –, conforme cons-
ta de cláusula dos contratos de adesão assinados pelos mutuá-
rios, que reza:

Ficam os DEVEDORES obrigados a manter o imóvel hipo-

tecado em perfeito estado de conservação, segurança e

habitabilidade, fazendo os reparos necessários, bem como

as obras que forem solicitadas pela CEF para preservação

da garantia, vedada, entretanto, a realização de obras de

demolição, alteração ou acréscimo, sem prévio e expres-

so consentimento da CEF. Para constatação do exato

cumprimento desta cláusula, fica assegurada à CEF a fa-

culdade de, em qualquer tempo, vistoriar o imóvel hipote-

cado.

Desse modo, não se pode admitir os argumentos da CEF de
que não teria responsabilidades pela integridade física do imóvel
por não ter sido o seu construtor, segurador ou por qualquer outro
motivo.

Admitido o imóvel no Sistema Financeiro da Habitação, o seu
operador, a Caixa Econômica Federal, é responsável pela sua so-
lidez e segurança.

Cito, por oportuno, precedente do c. STJ que entendo aplicá-
vel à espécie:

CIVIL. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO

PELOS DEFEITOS DA OBRA FINANCIADA.

A obra iniciada mediante financiamento do Sistema Finan-

ceiro da Habitação acarreta a solidariedade do agente fi-

nanceiro pela respectiva solidez e segurança. Recurso
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Especial conhecido, mas improvido. (REsp 51169-RS, 3ª

T., Relator Ministro Ari Pargendler, julg. 09/12/199, DJ
28.02.2000)

Do voto proferido pelo eminente Ministro Relator no julgamen-
to do mencionado recurso especial, peço venia para citar conside-
rações que entendo bastante oportunas:

(...) Em suma, a solidariedade entre os que participam do

empreendimento é, até, condição para o efetivo resgate

dos empréstimos, porque o comprometimento dos agen-

tes financeiros induzirá o financiamento só de unidades

residenciais sólidas e seguras – coibindo a realidade de

construções mal feitas que fazem evaporar as garantias

hipotecárias.

Tenho que a Caixa Econômica Federal não pode se eximir das
responsabilidades pelo lastimável estado do imóvel, que não reú-
ne condições de ser habitado, decorridos apenas dois anos do
financiamento.

O fato de se tratar o bem financiado de um imóvel usado, não
justifica a imputação de negligência feita aos mutuários, sem qual-
quer prova ou laudo circunstanciado que lhes atribua a responsa-
bilidade pelas precárias condições em que se encontra a habita-
ção.

Esta eg. Corte, por decisão de suas Turmas, já teve a oportu-
nidade de decidir casos análogos, estando os acórdãos ementa-
dos nos seguintes termos:

CIVIL. SEGURO HABITACIONAL.

I - Cobertura da ameaça de desmoronamento de casa ad-

quirida pelo Sistema Financeiro da Habitação. Risco devi-

do a fatores internos e externos à construção, ignorados

pelo segurado quando da contratação. Hipótese, inclusi-

ve, em celebração do contrato mediante atuação do agen-

te financeiro como procurador. Ligação entre o agente fi-

nanceiro e a seguradora.

II - Indenização dos aluguéis no período de reconstrução

previsto na sentença, previsão em cláusula contratual.

Apelação improvida. (TRF 5ª R., 2ª T., Relator Des. Fede-

ral Lázaro Guimarães, julg. 08/09/1998, DJU 30/10/1998,

p. 214, unânime).
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SFH. IMÓVEL FINANCIADO. PERIGO DE DESMORONA-

MENTO. VÍCIO NA CONSTRUÇÃO.

1. Como intermediária do seguro, a Caixa Econômica Fe-

deral tem legitimidade para figurar no pólo passivo da rela-

ção processual que discute o contrato de seguro de imó-

vel financiado.

2. É sabido que a Caixa Econômica Federal submete os

imóveis que financia a uma vistoria antes de sua entrega.

Assim, se o vício é de construção, errou a agravante ao

autorizar a habitação.

3. Agravo improvido. (TRF 5ª R., 4ª T., AGTR 33797-PB,

Relator Des. Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, julg. 18/

12/2001, DJU 25/02/2002 p. 1715, unânime).

Do TRF da 2ª Região, peço venia para citar o seguinte prece-
dente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA

HABITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. VISTORIA PRÉ-

VIA FEITA NO IMÓVEL PELA CEF. VÍCIOS DE CONS-

TRUÇÃO. VULNERABILIDADE DO MUTUÁRIO.

1. Imóvel adquirido em conjunto habitacional construído

pela COHAB-ES, mediante contrato de financiamento con-

cedido pela CEF. Cláusula terceira da apólice de seguro

cobrindo evento inerente a vício intrínseco à coisa segura-

da. Defeitos constatados no bem, especificados no laudo

de vistoria especial, concluindo que o imóvel não apresen-

ta condições de segurança e a habitabilidade está com-

prometida. Inclusive estando presente a ameaça de des-

moronamento.

2. Imóvel fiscalizado pelo segurador, CEF, que se tornou

responsável pela deterioração anormal da construção.

Evento que se encontra na linha de desdobramento nor-

mal do imóvel construído e que passou a submeter-se a

risco de desmoronamento, independentemente da presença

de qualquer outra causa diversa da própria construção.

3. A seguradora, realizando a fiscalização, obriga-se a ga-

rantir a aquisição de um imóvel construído segundo os

padrões de normalidade, não apresentando vícios de risco

de desmoronamento. A presença deste não pode excluir a

responsabilidade da seguradora e atribuir o prejuízo ao

mutuário, parte vulnerável na negociação e que confiou in-

clusive na fiscalização da CEF, com a firme suposição de

que estivesse adquirindo imóvel construído sem problemas
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de acomodação ao solo. Aliás, se conhecesse essa cir-

cunstância, certamente não adquiriria o bem.

4. Bem lançado e judicioso o parecer da d. Procuradoria

Regional da República, no sentido de que: “ora, mesmo se

o sinistro ocorrido – ameaça de desmoronamento decor-

rente de eventuais danos estruturais – tivesse como cau-

sa principal vício de construção, que afastasse a cobertu-

ra securitária, tais falhas teriam sido identificadas pelos

peritos da CEF, quando da vistoria feita no imóvel, por oca-

sião da celebração do contrato de mútuo. E, nessas con-

dições, logicamente, o mutuário não viria a adquirir o imó-

vel”.

5. Recurso não provido. (1ª T., AGV - Agravo - 85.642-RJ,

Relator Des. Federal Luiz Antônio Soares, julg. 30/06/2003,

DJU 03/09/2003, p. 143, unânime).

Ante o exposto, e na esteira do entendimento dos precedentes
colacionados, tenho como injustificável a negativa de responsabi-
lidade sobre o sinistro, alegada pela CEF, haja vista que o financia-
mento do imóvel e a contratação do seguro se basearam em lau-
do de vistoria realizado por engenheiros do seu quadro funcional.

Quanto à indenização por danos morais, entendo ser devida
aos mutuários/autores da ação, tendo em vista a indiscutível afli-
ção e constrangimento a que foram submetidos por ato da ré, que
atestou a condição de habitabilidade do imóvel, sem qualquer res-
salva, contribuindo com a sua compra mediante financiamento pelo
SFH, vindo este a se mostrar inabitável, por questão de estabilida-
de, decorridos apenas dois anos da contratação. Fatos esses agra-
vados pela negativa do seguro por ela (ré) operacionalizado de
cobrir o sinistro, sem motivação circunstanciada e conclusiva.

Esta eg. Quarta Turma, sobre indenização por danos morais,
vem assim se posicionando:

CIVIL. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. EXISTÊN-

CIA. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO.

1. No âmbito do direito privado, o ordenamento jurídico

pátrio adota a tese da responsabilidade civil subjetiva, dis-

ciplinada no art. 159 do CC de 1916, vigente à época da

citação, sendo o direito à indenização por danos morais

uma garantia constitucional (art. 5º, V);

2. Omissis;
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3. Omissis. (AC 280581-PB, Rel. Des. Federal Luiz Alber-

to Gurgel de Faria, julg. 11/11/2003, DJU 22/12/2003, p.

227, unânime).

A decadência do direito à indenização, suscitada pela CEF ao
contestar a ação, não se verifica, uma vez que se aplicam à espé-
cie as disposições do artigo 177 do Código Civil de 1916, vigente à
época dos fatos.

Tenho, no entanto, que não merece acolhimento a pretensão
do autor de rescindir o contrato mediante a devolução do imóvel.

Com efeito, o mútuo, como se sabe, consiste numa modalida-
de de contrato de empréstimo de coisa fungível, pelo qual uma das
partes, o mutuante, se obriga a entregar a coisa ao outro contra-
tante, mutuário, o qual se obriga, vencido o contrato, a restituir em
igual quantidade, gênero e qualidade o que foi emprestado.

Nos contratos do SFH o mútuo é denominado de feneratício,
por se constituir num empréstimo de dinheiro a juros, e é garantido
pela hipoteca do imóvel financiado.

 A obrigação do mutuário é de pagar ao banco o dinheiro rece-
bido com os encargos assumidos, uma vez que o que lhe foi dis-
ponibilizado foi moeda corrente para a aquisição do bem pretendi-
do, competindo-lhe, ante a obrigação assumida, pagar as presta-
ções em espécie, no tempo e modo pactuados.

A jurisprudência sobre o tema é firme nesse sentido. A título de
ilustração transcrevo os seguintes arestos:

CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. MÚTUO

HIPOTECÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. ENTREGA DO

IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. IN-

CABIMENTO.

- No contrato de mútuo habitacional, regido pelo SFH, a

obrigação do agente financeiro exaure-se na entrega do

capital para o financiamento do imóvel, enquanto a obriga-

ção do mutuário reside no pagamento do empréstimo pelo

adimplemento das prestações do financiamento, que tem

como garantia do débito o imóvel hipotecado.

- Incabimento do pedido de rescisão contratual cumulado

com restituição de 50% das parcelas pagas e devolução

do imóvel. (TRF 5ª Reg., AC 257.197-PB, 3ª T., Rel. Des.
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Federal Ridalvo Costa, julg. 11/09/2003, DJ 19/11/2003, p.

990, v.u.)

 SFH. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. CONSIG-

NAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTREGA DO IMÓVEL FI-

NANCIADO. INCABIMENTO.

- Mostra-se incabível aceitar o apartamento financiado na

Ação de Consignação em Pagamento, porquanto tal pro-

cedimento não é substituto de Dação em Pagamento, nem

Resilição Contratual. (TRF 4ª Reg., 1ª TS., AC

200271080101459- RS, julg. 27/09/2005, DJ 19/10/2005,

v.u.)

MÚTUO FENERATÍCIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HA-

BITAÇÃO (SFH). PEDIDO TENDENTE À RESCISÃO CON-

TRATUAL COM A DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PA-

GAS.

1. O contrato de mútuo feneratício constitui empréstimo

por intermédio do qual o mutuário se obriga a restituir ao

mutuante, na mesma espécie e quantidade, o capital em-

prestado (Código Civil, arts. 1.256/1.264).

2. Dessa forma, uma vez cumprida pelo mutuante a sua

obrigação contratual, consistente na entrega da coisa fun-

gível (dinheiro), resta apenas ao mutuário proceder à resti-

tuição, não podendo exigir a rescisão contratual, com a

devolução, pelo mutuante, das prestações adimplidas, pois

a obrigação contratual deste se encontra exaurida. Prece-

dentes desta Corte dos Tribunais Federais da 4ª e 5ª Re-

giões.

3. Apelação improvida. (TRF 1ª Reg., 3ª TS, AC 9601062

564-DF, Rel. Des. Federal conv. Leão Aparecido Alves, julg.

07/11/2001, DJ 04/03/2002, v.u.).

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RESCISÃO.

CONTRATO DE MÚTUO.

1. Improcede pedido de rescisão do contrato de mútuo por

infringência a cláusula da equivalência salarial.

2. O mutuante cumpre sua obrigação com a entrega do

bem fungível.

3. Impossibilidade de o mutuário devolver coisa diversa da-

quela que contratou. Obriga-se a restituir coisa do mesmo

gênero, quantidade e qualidade (art. 1256, segunda parte,

do Código Civil).

4. Apelação a que se nega provimento. (TRF 4ª Reg., 1ª T.,
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AC 9104041305-SC, Rel. Des. Federal Ellen Gracie Nor-

thfleet, julg. 30/06/1994, DJ 03/08/1994, p. 41173, v.u).

Como se vê, mostra-se descabida a pretensão do apelante de
rescindir o mútuo mediante a entrega do imóvel hipotecado.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para, modi-
ficando a sentença, condenar a apelada a ressarcir as despesas
dos apelantes demonstradas nos autos, inclusive com aluguéis,
conforme contrato locatício juntado às fls. 73 e ss., acrescidas de
juros legais e correção monetária a contar do pagamento realiza-
do, até a conclusão da reforma do imóvel adquirido pelos mutuá-
rios/apelantes, da qual dá notícia o expediente da própria CEF cons-
tante à fl. 32. Fixo a indenização por danos morais em R$5.000,00
(cinco mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a
contar do presente julgado, nos termos dos precedentes desta eg.
Turma.

Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e
verba honorária, no percentual fixado na sentença, devem ser pro-
porcionalmente distribuídas e compensadas entre as partes, nos
termos do art. 21 do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 334.412-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO
MOREIRA (CONVOCADO)

Apelantes: PAULO ROBERTO NEVES CAVALCANTE E OU-
TROS

Apelada: UNIÃO FEDERAL
Advs./Procs.: DRS. FLÁVIO JACINTO DA SILVA E OUTRO (APTES.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITARES DA AE-
RONÁUTICA. CRITÉRIO DIFENCIADO DE PRO-
MOÇÃO PARA O CORPO MASCULINO E FEMI-
NINO. POSSIBILIDADE. CARREIRAS REGIDAS
POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊN-
CIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
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- O Princípio da Isonomia não pode ser entendi-
do em sentido individualista, que não leve em
conta as diferenças entre grupos, pois os con-
ceitos de igualdade e desigualdade são relativos
e impõem a confrontação e o contraste entre
duas ou várias situações.
- Em que pese a atual Constituição Federal ve-
dar a discriminação em razão do sexo, tal hipó-
tese aplica-se exclusivamente às situações jurí-
dicas idênticas, o que não é o caso dos autos
pois, embora ambos sejam militares, integram
carreiras distintas, com atribuições diferencia-
das, sendo regidos por estatutos próprios.
- Assim sendo, a adoção de critérios diferencia-
dos para a promoção de militares masculinos e
femininos da Aeronáutica não ofende o princí-
pio da isonomia, porquanto esses militares inte-
gram carreiras distintas, regidas por estatutos
próprios (STF, RE-AgR 316.882/PE, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJU 26.06.06, p. 25).
- Apelação dos particulares improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AC 334.412-CE,
em que são partes as acima mencionadas, acordam os Desem-
bargadores Federais da Segunda Turma do TRF da 5a Região, por
unanimidade, em negar provimento à apelação dos particulares,
nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos
autos, que ficam fazendo parte do presente julgado.

Custas na forma da lei.

Recife, 24 de abril de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREI-
RA - Relator Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIA-
LHO MOREIRA (Convocado):
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1. Trata-se de apelação cível interposta por particulares contra
a sentença de fls. 207/211 da lavra do eminente Juiz Federal da 5a

Vara da SJ/CE, que não reconheceu aos autores o direito à pro-
moção ao cargo de Primeiro-Sargento da Aeronáutica, bem como
a sua inclusão no quadro de oficiais, em condições iguais às dos
Cabos do Quadro feminino da Reserva da Aeronáutica, por não
reconhecer afronta ao princípio constitucional da isonomia; hono-
rários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. É a seguinte a razão da apelação: (a) ao aplicar o direito à
promoção somente aos cabos do quadro feminino, a Aeronáutica
fere a Constituição Federal, especialmente o Princípio da Isono-
mia, sobretudo pelo fato de os autores preencherem os requisitos
de tempo de vida militar, bom comportamento, disciplina que os
habilitam à promoção.

3. Em sede de contra-razões, a União Federal disse que: (a)
deve ser acolhida a preliminar de prescrição de fundo de direito,
uma vez que a ação foi ajuizada após a fluência do prazo para o
ajuizamento de qualquer ação contra a Fazenda Pública, confor-
me o Decreto-Lei 20.910/32 e, se assim não entender, requer a
prescrição dos valores anteriores ao qüinqüídio prescricional; (b)
no mérito, não há como prosperar a pretensão dos apelantes, vis-
to que o Corpo Feminino da Reserva da Aeronáutica é regido por
legislação específica e que o Princípio da Isonomia significa igual-
dade daqueles que estão sujeitos à mesma lei.

4. É o que havia de relevante para relatar.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIA-
LHO MOREIRA (Relator Convocado):

1. Cuida-se de apelação cível, interposta por particulares, re-
querendo  a reforma da decisão que não concedeu aos autores a
promoção ao cargo de Primeiro-Sargento da Aeronáutica, bem
como a sua inclusão no quadro de oficiais, em condições iguais
às dos Cabos do quadro feminino da Reserva da Aeronáutica.

2. Preliminarmente, em sede de contra-razões, a União Fede-
ral levanta a ocorrência da prescrição do suposto direito dos auto-
res, alegando que transcorreram 17 anos sem que houvesse qual-
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quer prova de interrupção do prazo prescricional, já que a Portaria
120-GM3, que concedia alguns privilégios ao quadro feminino, foi
editada em 1984 e os autores só vieram se pronunciar em 2001.

3. A análise da prescrição se faz à luz do Decreto 20.910/32,
que dispõe o seguinte:

Art. 1° - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual

for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados

da data do ato ou fato do qual se originarem.

4. A priori, é necessário observar que a hipótese versada nos
autos trata de prestação de trato sucessivo; sendo assim, não pres-
creve o próprio fundo de direito mas, somente, as parcelas ante-
cedentes ao qüinqüênio anterior à propositura da ação, incidindo,
portanto, a Súmula 85 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 85 - nas relações jurídicas de trato sucessivo em

que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição

atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüê-

nio anterior à propositura da ação.

5. É sabido que o direito constitui-se, conserva-se, modifica-
se ou extingue-se com base em acontecimento histórico, denomi-
nado suposto fático. De todo direito decorrem efeitos, reunidos no
complexo de faculdades e obrigações contrapostas.

6. Nem todos os efeitos, todavia, são idênticos. Alguns são
instantâneos (direito que se constitui e, como tal, mantém-se no
tempo). Outros, no entanto, reproduzem, periodicamente, a obri-
gação da contraparte. São as conhecidas obrigações de trato su-
cessivo. Nestas, renova-se a obrigação de tempo em tempo. Daí
se inferir que, nas obrigações de trato sucessivo, recomeça novo
prazo, cada vez que surge a obrigação seguinte.

7. O direito de perceber as vantagens decorrentes da situação
jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera
conseqüência daquele e sua pretensão renasce cada vez que este
é devido. Não há, por conseguinte, prescrição do fundo de direito,
se não foi indeferida, expressamente, pela Administração, a pre-
tensão ou o direito reclamado. Neste caso, prescrevem somente
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as prestações anteriores ao qüinqüênio que precede à propositura
da ação.

8. Desta forma, observa-se apenas a ocorrência da prescri-
ção qüinqüenal, pois transcorridos mais de cinco anos entre a edi-
ção da Portaria 120-GM3, que concedia alguns privilégios ao qua-
dro feminino, e a propositura da ação.

9. Esse é o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA

PROMOÇÃO DE MILITARES MASCULINOS E FEMINI-

NOS. CARREIRAS REGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPE-

CÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRES-

CRIÇÃO QÜINQÜENAL AFASTADA.

I - Em se tratando de prestação de trato sucessivo,
prescrevem as parcelas antecedentes ao qüinqüênio
anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).
II - Afastada a prescrição reconhecida pelo juízo de primei-

ro grau, o tribunal pode prosseguir no julgamento da cau-

sa, máxime quando a demanda versa questão de direito e

está em condições de imediato julgamento, nos termos

do art. 515, § 3º, do CPC, na redação dada pela Lei nº

10.352/01.

III - A promoção dos Cabos do Corpo Feminino da Aero-

náutica não fere o princípio constitucional da isonomia,

haja vista ser a carreira do Corpo Feminino da Reserva da

Aeronáutica diversa da carreira de integrante do Corpo de

Pessoal Graduado da Aeronáutica.

IV - Não existe direito à aplicação de critério adotado em

relação à servidora de quadro militar diverso, porque os

servidores militares encontram-se regidos por regramen-

tos específicos.

V - Precedentes.

VI - Apelação a que se nega provimento (TRF1, AC

200.001.000.485.864/BA, Des. Federal Antônio Sávio de

Oliveira Chaves, DJU 16.02.04, p. 12).

10. Superada a preliminar, adentremos no mérito da contro-
vérsia, que reside em matéria de âmbito nitidamente constitucio-
nal: o Princípio da Isonomia, consagrado no art. 5º da Constituição
Federal, em especial no que respeita à igualdade de tratamento
entre homens e mulheres.
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11. Nossas constituições, desde o Império, inscreveram o prin-
cípio da igualdade, como igualdade perante a lei, enunciando que,
na sua literalidade, confunde-se com a mera isonomia formal, no
sentido de que a lei e sua aplicação tratam a todos igualmente,
sem levar em conta as distinções de grupos. A compreensão do
dispositivo vigente, nos termos do art. 5°, caput, da CF/88, entre-
tanto, não deve ser assim tão estreita. O intérprete há que aferi-lo
com outras normas constitucionais e, especialmente, com as exi-
gências da justiça social, objetivo da ordem econômica e da or-
dem social.

12. É aristotélica a clássica noção de que realizar a justiça é
tratar desigualmente os desiguais nos limites da sua desigualda-
de. Tratar identicamente os desiguais não pode gerar senão a in-
justiça, a segregação e a iniqüidade.

13. Assim, o princípio não pode ser entendido em sentido indi-
vidualista, que não leve em conta as diferenças entre grupos, pois
os conceitos de igualdade e desigualdade são relativos e impõem
a confrontação e o contraste entre duas ou várias situações.

14. In casu, sabe-se que o Corpo Feminino da Reserva da
Aeronáutica (CFRA) foi criado pela Lei nº 6.924/81, com finalidade
específica dentro da carreira e com modo de admissão diferente
dos demais militares. As integrantes do corpo feminino não ape-
nas desenvolvem atividades menos abrangentes que os militares
homens, como, também, desenvolvem apenas e tão-somente ati-
vidades-meio das Forças Armadas, enquanto os militares homens
são responsáveis pelo desenvolvimento das atividades-fim.

15. A supracitada lei estabeleceu, ainda, em seu art. 18, que
os oficiais e demais graduados do corpo feminino poderiam ter
acesso gradual e sucessivo aos postos e graduações máximos,
de acordo com sua regulamentação, o que foi feito pelo art. 28 do
Decreto n° 86.325/81.

16. A Portaria 120-GM3/84, contra a qual se insurgem os ape-
lantes, apenas viabilizou e instrumentalizou as disposições legais,
orientando o procedimento administrativo a ser seguido em se tra-
tando da promoção dos cabos do corpo feminino.

17. Já o corpo masculino é regido pelo estatuto dos militares,
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a Lei 6.880/80, tendo forma de ingresso na carreira militar e atribui-
ções diferenciadas do corpo feminino. Assim, embora sejam to-
dos militares, integram carreiras distintas, o que justifica a existên-
cia de legislação específica para cada uma delas, bem como dife-
rentes critérios de promoção.

18. Sob essa perspectiva, não há que se falar em afronta ao
Princípio da Isonomia, ao verificar-se diferença no critério de pro-
moção de homens e mulheres militares, já que há dois regimes
jurídicos para regular duas situações distintas: o corpo masculino
é regido pela Lei 6.880/80 e o feminino pela Lei 6.924/81. Há, por-
tanto, diferença nas carreiras, o que justifica diferente forma de
promoção.

19. O trabalho desempenhado pelas militares mulheres tem
objeto distinto do trabalho desempenhado pelos militares homens,
o que justifica, e inclusive exige, tratamento diferenciado perante a
lei, pois não se pode tratar igualmente o desiguais.

20.   Logo, se afigura completamente legítima e necessária a
existência de regimes jurídicos diferenciados entre os militares
homens e os militares mulheres, tendo em vista que existem duas
carreiras distintas, com atribuições e finalidades diversas.

21. Por conseguinte, para fins de promoção, nada impede que
a ascensão dos cabos homens ao posto de Sargento se funde em
critérios diferentes dos do quadro feminino.

22. Assim entende a jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITARES DA AE-

RONÁUTICA. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS DE PROMO-

ÇÃO PARA MILITARES DO SEXO FEMININO E MASCU-

LINO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO

PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

I - A adoção de critérios diferenciados para a promoção de

militares masculinos e femininos da Aeronáutica não ofen-

de o princípio da isonomia, porquanto esses militares inte-

gram carreiras distintas, regidas por estatutos próprios.

II - Agravo não provido (STF, RE-AgR 316.882/PE, Rel. Min.

Carlos Velloso, DJU 26.06.06, p. 25).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. CRITÉRIOS DE

PROMOÇÃO DIFERENCIADOS PARA MILITARES MAS-
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CULINOS E FEMININOS. LEI Nº 6.924/81 E DECRETOS

NºS 86.289/81, 86.325/81, 880/93 E 881/93. PORTARIA

Nº 120/GM3/84. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

INOCORRÊNCIA. CARREIRAS REGIDAS POR LEGISLA-

ÇÕES ESPECÍFICAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I - O Corpo de Pessoal Graduado da Aeronáutica é regido

pelos Decretos n°s 86.289/81 e 86.325/81 e pelos Decre-

tos nºs 880/93 e 881/93, que dispõem sobre a promoção de

Cabo a 3º Sargento, hipótese em que se enquadra o autor.

II - Por outro lado, o Corpo Feminino da Reserva da Aero-

náutica, criado pela Lei nº 6.924/81, obedece a uma forma

diferenciada de acesso aos postos e graduações da car-

reira, de acordo com a lei de regência, não significando,

com isso, ofensa ao princípio da isonomia.

III - Apelação desprovida (TRF1, AC 199.701.000.438.048/

BA, Rel. Des. Federal Neuza Maria Alves da Silva, DJU
26.06.06, p.15).

23. Desta forma, tendo em vista os fundamentos expendidos,
nego provimento à apelação dos particulares, mantendo em todos
os termos a sentença a quo.

APELAÇÃO CÍVEL N° 339.332-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO

Apelantes: ANA SALUSTINO DE ALMEIDA E UNIÃO
Apelados: PETRONILA SALUSTINO DA SILVA E IOLANDA DE

OLIVEIRA BARROS E OUTRO
Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Repte.: PROCURADORIA DO INSS
Advs./Procs.: DRS. JOÃO COSME DE MELO (1a APTE.), ALE-

XANDRE JOSÉ GONÇALVES CAVALCANTI E OU-
TROS (1a APDA.) E ARTUR COELHO DA SILVA
NETO (2a APDA.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATI-
VO. PENSÃO DE EX-COMPANHEIRAS E ESPO-
SA. DIVISÃO DA COTA-PARTE. CUSTAS DA
UNIÃO.
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- Comprovada a vida em comum, ainda que não
exclusiva, fazem jus as companheiras/concubinas
à pensão decorrente da morte do seu instituidor
em igualdade de condições com a viúva, tendo
em vista a natureza social, previdenciária e
assistencial do benefício. Precedentes preto-
rianos, inclusive do c. STJ.
- A ausência de prévia inscrição da demandante
perante o órgão empregador do ex-servidor não
é óbice ao reconhecimento do direito à pensão,
uma vez comprovada em juízo a vida em comum,
inclusive com filhos, frutos do relacionamento.
- O direito à divisão da pensão em cotas-partes
iguais é devido a partir da intimação da União da
decisão que o reconheceu, tendo em vista a na-
tureza alimentícia da pensão já percebida pela
outra favorecida, sendo incabível a sua conde-
nação em restituição de qualquer valor já auferido
por outro beneficiário.
- A isenção prevista na Lei 9.289/96 não diz res-
peito aos casos em que a União em virtude da
sua sucumbência total ou parcial tem a obriga-
ção de ressarcir as custas adiantadas pelo au-
tor.
- Apelação do particular improvida. Apelação da
União, em parte, provida.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação
do particular e dar provimento, em parte, à apelação da União, 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, 27 de março de 2007 (data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO - Re-
lator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO:

Trata-se de ação ordinária proposta por Petronila Salustino da
Silva contra a União, o INSS e Ana Salustino de Almeida objetivan-
do o reconhecimento do direito a fração igualitária da pensão por
morte de seu companheiro, João Francisco de Almeida, a contar
da data da supressão do benefício pela União e, em relação à par-
cela paga pelo INSS, a partir da  data da concessão da antecipa-
ção da tutela.

Dentre os diversos documentos comprobatórios de sua união
estável, apresenta a autora o termo de audiência de justificação
judicial (fl. 50)

Tutela antecipada deferida às fls. 72/74, para determinar que a
União e o INSS adotem as providências necessárias ao pagamen-
to à autora de metade da pensão concedida a Ana Salustino de
Almeida, em razão da condição de concorrência com esta.

Contestação apresentada por Ana Salustiano de Almeida às
fls. 86/134, pugnando pela improcedência do pedido. Às fls. 137/
140, apresenta reconvenção.

Apresentando contestação, o INSS requer a citação dos litis-
consortes necessários Iolanda de Oliveira Barros e seu filho Jéfer-
son Barros de Almeida e, no mérito, pela improcedência do pedi-
do, uma vez que não restou provada a condição de companheira
da autora à data do óbito do instituidor da pensão requerida.

Contestando, a União alega ausência de interesse de agir ten-
do em vista que já está sendo realizada análise de procedimento
administrativo sobre o pedido da presente ação. (Fls. 196/246)

A União contestou a reconvenção às fls. 252/254.

Iolanda de Oliveira Barros, às fls. 261/287, requer o pagamen-
to da pensão a cargo do INSS e da União de forma igualmente
fracionada entre a contestante, Ana Salustino de Almeida e Petro-
nila Salustino da Silva em razão do relacionamento simultâneo do
de cujus com as três.
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Depoimento das testemunhas arroladas às fls. 340/350.

 Alegações finais apresentadas.

À fl. 378, ofício comunicando que a pensão foi restabelecida
desde setembro de 2002.

O Juiz sentenciante julgou procedente o pedido para reconhe-
cer à autora Petronila Salustino da Silva, bem como a Iolanda de
Oliveira Barros, o direito à percepção, em condições de igualdade
com a ré Ana Salustino de Almeida, da pensão legada pelo seu
falecido companheiro, a ser dividida em três cotas-partes de igual
valor, condenando, por conseguinte, a União a restabelecer o pa-
gamento da pensão suspensa em 1998. (Fl. 388)

Inconformada, apela Ana Salustino de Almeida, pugnando pela
reforma da sentença ao argumento de que inexiste comprovação
da união estável do de cujus com as apeladas, não podendo se
admitir que o servidor falecido mantinha ou convivia com três mu-
lheres ao mesmo tempo, já que o ordenamento jurídico só permite
o reconhecimento de uma união estável ou de um casamento.

Por sua vez, apela a União, pugnando pela reforma da senten-
ça no tocante à impossibilidade do pagamento das verbas em atra-
so e das custas e despesas processuais.

Contra-razões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

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

Analiso inicialmente a apelação proposta por Ana Salustino de
Almeida.

Alega a apelante a impossibilidade de reconhecimento de três
consórcios familiares, ou seja, duas uniões estáveis em concor-
rência com o casamento, o que inviabiliza a divisão da pensão
perseguida.

Em que pese as razões apresentadas pela apelante, a juris-
prudência majoritária dos tribunais pátrios, à qual me filio, acerca
de casos como o presente, é no sentido de reconhecer o direito
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da(s) companheira(s)ou da(s)s concubina(s) à pensão em igual-
dade de condições com a viúva do instituidor do benefício, tendo
em vista a natureza previdenciária da obrigação discutida, não fa-
zendo qualquer distinção quanto ao número de relacionamentos.

Compulsando os autos, observo através do depoimento do sr.
Nazareno Borges da Silva, testemunha arrolada pela autora (Pe-
tronila Salustino da Silva), que o de cujus mantinha relacionamen-
to simultâneo, conforme se depreende do teor do seu depoimento:

(...)

2) que conheceu João Francisco desde que o mesmo mo-

rava nesta rua, numa casa defronte ao depoente; João Fran-

cisco chegou para morar nesta referida rua, inicialmente,

com a sua esposa, Dona Santa, tendo posteriormente

chegado para morar com o casal Dona Petronila, tendo

todos vivido nesta casa, durante muito tempo, sendo que,

posteriormente, Dona Santa foi morar nas Rocas e João

Francisco e Dona Petronila continuaram vivendo juntos...que

tem conhecimento de que João Francisco tinha um rela-

cionamento com Dona Iolanda, pois ele levou o depoente

à casa dela, duas vezes (...). (Fl. 341)

Por sua vez, a sra. Francisca Martins Nunes, testemunha ar-
rolada pela ré Iolanda de Oliveira Barros, em seu depoimento, afir-
mou:

(...) o senhor João Francisco sempre comentava que esta-

va esperando uma noiva com quem iria viver; 3) esta noiva

de fato chegou, e era Iolanda, que viveu com o mesmo,

como marido e mulher, tendo nascido dois filhos do casal,

(...) 6) sabia que o senhor João Francisco tinha uma outra

mulher de nome Petronila, pois lhe foi dito pela própria

Iolanda...não compareceu ao velório de João Francisco,

quem providenciou todo o velório de João Francisco foi Dona

Santa, viúva do mesmo, também chamada Ana Salustino,

(...) o próprio João Francisco pediu a Iolanda que fosse

enterrado junto de sua família (...). (Fl. 346)

A título de ilustração, reporto-me aos seguintes precedentes
do c. STJ:

RESP. PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁ-

RIA. DISTINÇÃO DE OUTRAS ESPÉCIES DE OBRIGA-

ÇÃO.
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- A relação jurídica decorre de fato histórico denominado

causa. Se esta é disciplinada por lei regente de previdên-

cia, a obrigação a ser cumprida pelo sujeito devedor é pre-

videnciária. Será civil, por exemplo, se a causa for regida

por norma civil.

- Recurso especial provido. (REsp 57451/SP, 6ª T., Rel.

Vicente Cernicchiaro, julg. 13/03/1995, DJ 15/05/1995, p.

13450, v.u.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO. CONCLUSÃO LÓGICO-SISTEMÁTI-

CA DO DECISUM. PENSÃO MILITAR. RATEIO ENTRE

VIÚVA, EX-ESPOSA, OU CONCUBINA. METADE RES-

TANTE. PRECEDENTE.

I - Compete ao magistrado fundamentar todas as suas de-

cisão de modo a robustecê-las, bem como afastar qual-

quer dúvida quanto à motivação tomada, tudo em respeito

ao disposto no artigo 93, IX, da Carta Magna de 1988.

Cumpre destacar que deve ser considerada a conclusão

lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in
casu.

II - Já decidiu este Superior Tribunal de Justiça, no sentido

de que 50% da pensão militar devem ser destinados aos

filhos, sendo que o rateio devido entre viúva e ex-esposa,

ou concubina, deve ser feito dos 50% restantes, vez que

possuem, essas útimas, o mesmo status legal. Prece-

dente.

III - Agravo interno desprovido. (AgRg no REsp 554432-RS,

5ª T., Rel. Ministro Gilson Dipp, julg. 10/02/2004, DJ 08/

03/2004 p. 323, v.u - grifei).

ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. DI-

VISÃO ENTRE FILHO E EX-COMPANHEIRA. ARTS. 77 E

78 DA LEI Nº 5.774/71.

- No caso em exame, a ex-companheira deve ser compa-

rada à viúva ou companheira para o recebimento de pen-

são por morte de militar.

- De acordo com o art. 77 da Lei nº 5.775/71, a pensão de

servidor militar será dividida em duas quotas-parte. A pri-

meira, correspondente a 50% do valor da pensão, é desti-

nada aos filhos e o restante será rateado pela viúva, ex-

esposa ou concubina em divisão igual, em face do mesmo

status legal que elas detêm.
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- Recurso especial a que se nega provimento. (REsp

667269-RJ, 6ª T., Rel. Ministro Paulo Medina, julg. 15/12/

2005, DJ 06/03/2006 p. 471, v.u.)

RECURSO ESPECIAL. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA.

PARTILHA DA PENSÃO ENTRE A VIÚVA E A CONCUBI-

NA. COEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONJUGAL E A NÃO

SEPARAÇÃO DE FATO DA ESPOSA. CONCUBINATO

IMPURO DE LONGA DURAÇÃO.

- “Circunstâncias especiais reconhecidas em juízo”.

- Possibilidade de geração de direitos e obrigações, máxi-

me, no plano de assistência social.

- Acórdão recorrido não deliberou à luz dos preceitos le-

gais invocados.

- Recurso especial não conhecido. (REsp 742685-RJ, 5ª

T., Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, julg. 04/08/2005,

DJ 05/09/2005 p. 484, v.u.).

Peço venia para transcrever trecho do voto proferido pelo emi-
nente Ministro José Arnaldo da Fonseca no precedente por último
citado:

(...) É certo que, no caso, a relação ex vi legis não consti-

tuiu entidade familiar (CF, art. 226, § 3º - Lei 9.278/96).

Não menos certo que um liame duradouro, nas circuns-

tâncias e condições em que se desenvolveu, a se pressu-

por com característica de aparente concubinato consenti-

do, mitiga a repulsa e a preocupação da lei com as rela-

ções travadas fora do casamento e na sua constância. E,

nesse passo, assevera o il. civilista, Desembargador Anto-

nio Elias Queiroga:

“6. As relações decorrentes de concubinato impuro podem

gerar direitos e obrigações, desde que acompanhadas de

circunstâncias especiais reconhecidas em juízo (...)” (2ª

Câmara Cível do TJ/PB - Conflito Negativo de Competên-

cia 97.000548-7 - apud Direito de Família - Renovar - 2004,

p. 275).

E recita Edgar Quinet: “Não há juiz mais justo e mais se-

vero do que o tempo”.

Das Cortes Federais Regionais, inclusive desta, cito, a título
de ilustração, os seguintes arestos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR

MORTE. CONCUBINA. CARACTERIZAÇÃO DE UNIÃO
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ESTÁVEL. PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL.

PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO, A PARTIR

DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. A Lei nº 9.278, de 10-5-1996, que regulamentou o pará-

grafo 3º do art. 226 da Constituição Federal, define, no seu

art. 1º, a união estável como a convivência duradoura, pú-

blica e contínua, de um homem e uma mulher, estabeleci-

da com o objetivo de constituição de família.

2. Para que seja caracterizada a relação de concubinato

mantida entre a requerente e o de cujus, não é necessário

o convívio sob o mesmo teto, e o fato deste continuar ca-

sado não descaracteriza a natureza concubinária da rela-

ção mantida fora do casamento.

3. O pagamento das parcelas atrasadas só deve surtir efei-

tos a partir da data do requerimento administrativo.

4. Apelações e remessa oficial improvidas.

PREVIDENCIÁRIO. DIVISÃO DE PENSÃO POR MORTE

ENTRE EX-ESPOSA E COMPANHEIRA. AÇÃO QUE

OBJETIVA SUSPENDER O BENEFÍCIO PAGO À COM-

PANHEIRA. CONVIVÊNCIA MORE UXORIS DA COMPA-

NHEIRA COM O DE CUJUS. COMPROVAÇÃO. PROVA

DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. VALIDADE. ART. 16

DA LEI 8.213/91. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA DI-

VISÃO DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. IM-

POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA NOVA SISTEMÁTICA

CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À UNIÃO ESTÁVEL

ENTRE HOMEM E MULHER (CF, 226, PARÁGRAFO 3º,

201, V). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.

1. Sendo a união estável reconhecida como entidade fami-

liar, como determinado pela Constituição, não se pode mais

tratar a união entre o homem e a mulher, sem o ato civil do

casamento, como sociedade de fato, ou concubinato, eis

que não se trata de mancebia, mas de entidade familiar,

independentemente da união ter sido adulterina ou não,

pois não se observa a moralidade ou imoralidade do fato,

mas sim, se o direito gerado por esse tipo de relação pode

ser aplicado ao caso concreto.

2. In casu, existindo nos autos, quanto às provas apresen-

tadas – documentais e testemunhais –, constatação de

relação de convívio entre a companheira e o de cujus, não

se pode negar que a convivência que havia entre os dois

vislumbrava a união more uxoris.
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3. Havendo beneficiário anterior – esposa –, possível à com-

panheira dividir a pensão, fazendo jus a perceber 50% desta,

a partir do requerimento administrativo.

4. Considerando a sutileza da presente demanda, onde se

discutem questões pessoais, altamente delicadas e an-

gustiantes, afasta-se da condenação a litigância de ma-fé

imposta à autora.

5. Apelação parcialmente provida. (AC 325.704-PE, 3ª T.,

Rel. Des. Federal Substituto Élio Wanderley de Siqueira

Filho, jul. por unan. em 28/09/96 e publ. em 16/11/06)

ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVI-

DOR ESTATUTÁRIO. CONCORRÊNCIA ENTRE ESPOSA

VIÚVA E COMPANHEIRA.

- Incabível a distinção entre companheirismo e concubina-

to, para fins de pensão.

- Comprovada a estabilidade da União, impõe-se a divisão

da pensão entre esposa e companheira do ex-servidor.

- Provimento do recurso. (TRF 5ª Reg., AC 23.651-PE, 1ª

T., Rel. Des. Federal Ridalvo Costa, julg. 03/06/1993, DJ
03/06/1993, v.u.)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCUBI-

NA.

1. Não sendo contestada a existência do concubinato en-

tre a autora e o de cujus, é de ser concedido o percentual

de 50% (cinqüenta por cento) da pensão pela morte do

mesmo, ainda que tenha sido extraconjugal a relação de

companheirismo.

2. A legislação em vigor não distingue, para fins de con-

cessão da pensão por morte, o concubinato adulterino do

não adulterino. Inteligência do artigo 16, inciso I, c/c artigo

77 da Lei nº 8.213, de 1993. Direito da companheira a 50%

(cinqüenta por cento) do benefício, a contar da propositura

do feito (as parcelas anteriores à referida data haverão de

ser cobradas da viúva do falecido).

3. Remessa oficial improvida. (TRF 5ª Reg., REOAC

128.846-CE, 3ª T., Rel. Des. Federal Geraldo Apoliano, julg.

19/02/1998, DJ 20/03/1998, p. 531, v.u).

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL

CIVIL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR ESTATU-

TÁRIO. CONCORRÊNCIA ENTRE ESPOSA VIÚVA E

COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE
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PENSÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE PERMITA A

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DA PENSÃO PERCEBI-

DA. NÃO RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

INEXISTÊNCIA.

- Incabível a distinção entre companheirismo e concubina-

to, para fins de pensão. Comprovada a estabilidade da união,

impõe-se a divisão da pensão entre esposa e companhei-

ra do ex-servidor.

- (...) (TRF 5ª Reg., AC 300.823-CE, Rel. Des. Federal Paulo

Gadelha, julg. 29/04/2004, DJ 01/06/2004 p. 445, v. u.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PEN-

SÃO POR MORTE DE SEGURADO. CONCUBINATO.

POSSIBILIDADE.

1. Por mais que esteja em nosso ordenamento prestigiada

a monogamia, não se pode fechar os olhos à realidade,

deixando desamparada a concubina, que, não obstante a

inexistência de vínculo formal com o servidor, estava em

igualdade de condições com duplicidade de relações ma-

ritais; pretende-se, apenas, guiado pelo senso de justiça,

regular as conseqüências das circunstâncias fáticas, evi-

tando-se deixar à margem da proteção jurídica a concubi-

na, que tinha vida em comum sob o mesmo teto more
uxorio com o servidor, embora não com exclusividade. (TRF

4ª Reg., AGTR 200504010564832-RS, 1ª T.S., Rel. Des.

Federal Luiz Carlos de Castro Lugon, julg. 04/04/2006, julg.

14/06/2006, p. 490, v.u.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE ES-

TATUTÁRIA. REGIME JURÍDICO DE CONCUBINATO. NE-

CESSIDADE EM CONTRAPOSIÇÃO À ÉTICA.

I - Comprovada a vida em comum, ainda que não exclusi-

va, faz jus a concubina à pensão estatutária decorrente da

morte do seu instituidor, porque a mantença de duas famí-

lias pelo instituidor, na ocasião de seu falecimento, não

constitui óbice ao pagamento do benefício.

II - A sistemática previdenciária opera com o conceito de

necessidade e não de moralidade no exame da satisfação

do requisito de dependência econômica advinda de uma

convivência duradoura, porque o pagamento do benefício

previdenciário se deve à necessidade e não à ética das

relações travadas.

III - Conquanto o Direito Civil faça distinção entre a união

estável e a concubinária, na disciplina dos benefícios pre-
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videnciários, não se mostra adequada tal diferenciação,

porquanto a vida em comum e a dependência econômica

são fundamentos suficientes para a concessão do benefí-

cio a ser rateado.

IV - Apelação provida para julgar procedente o pedido, fi-

xando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento)

do valor da condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do

Código de Processo Civil. (TRF 2ª Reg., AC 330.250-RJ, 6ª

T., Rel. Des. Federal André Fontes, julg. 12/11/2003, DJ
16/09/2004 p. 122, v.u.).

Já de longa data, o sempre egrégio TFR já havia sumulado a
matéria nos seguintes termos:

SÚMULA Nº 159

É legítima a divisão da pensão previdenciária entre a espo-

sa e a companheira, atendidos os requisitos exigidos.

SÚMULA N° 253

A companheira tem direito a concorrer com outros depen-

dentes à pensão familiar, sem observância da ordem de

preferência.

A ausência de prévia inscrição das companheiras perante o
órgão empregador do Servidor não é óbice ao reconhecimento do
direito à pensão, uma vez comprovada em juízo a vida em co-
mum, inclusive com filhas tidas no relacionamento.

A propósito, reporto-me ao seguinte precedente da eg. Primei-
ra Turma deste Tribunal, que bem retrata o entendimento jurispru-
dencial sobre a questão:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. COMPANHEIRA.

PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PROVA DA UNIÃO

ESTÁVEL POR MEIO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL.

COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FI-

LHA EM COMUM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

Comprovada a existência de união estável entre a autora e

o ex-servidor, filha em comum e dependência econômica,

a falta da prévia designação da companheira, perante a Ad-

ministração, pelo instituidor, não impede o reconhecimen-

to da relação de companheirismo após o óbito do servidor.

Remessa oficial improvida. (REOAC 315.103-PE, Rel. Des.

Federal José Maria Lucena, julg. 20/05/2004, DJ 10/11/

2004, p. 1081, unânime).
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Muito embora entenda que a autora Petronila Salustino da Sil-
va, bem como Iolanda de Oliveira Barros, façam jus à pensão por
morte do falecido servidor, entendo que esta não pode ser devida a
partir da data da suspensão em face da natureza alimentícia da
pensão percebida pelas demais beneficiárias, e a União não pode
ser condenada à devolução de proventos que foram percebidos
por outrem por força do estrito cumprimento do princípio da legali-
dade que rege a Administração Pública, máxime quando não fora
citada para se manifestar na esfera judicial quanto à pensão objeto
da presente lide na Justificação Judicial trazida aos autos.

Neste sentido, trago à colação julgado deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ES-

TÁVEL. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVI-

VÊNCIA MORE UXORIS COM O DE CUJUS. CONCES-

SÃO DE PENSÃO POR MORTE. PROVA DOCUMENTAL.

VALIDADE. DIVISÃO DE PENSÃO POR MORTE ENTRE

AS COMPANHEIRAS EM RAZÃO DA NOVA SISTEMÁTI-

CA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À UNIÃO ESTÁ-

VEL ENTRE HOMEM E MULHER (CF, 226, PARÁGRA-

FO 3º, 201, V), INDEPENDENTEMENTE DA CONCOMI-

TÂNCIA DOS RELACIONAMENTOS. POSSIBILIDADE.

(...)

5. Considerando a maioridade civil dos filhos do instituidor

da pensão, os mesmos devem ser excluídos da qualidade

de dependentes junto ao INSS, devendo os valores da pen-

são, ser repartidos entre as companheiras, esclarecendo-

se, entretanto, que não há de ser efetivado qualquer paga-

mento retroativo por parte da sra. Jane Maria à sra. An-

dréa, devendo esta receber a parcela que lhe é devida por

parte do INSS a partir do conhecimento desta decisão, por

cuidar a hipótese de verba de natureza alimentar que, uma

vez consumida, não há falar-se em restituição.

6. Apelação dos autores improvida.

7. Apelação de Andréa Abdon parcialmente provida. (AC

361.046-CE, 2ª T., Rel. Des. Federal Petrucio Ferreira, julg.

por unân. em 06/09/05 e publ. em 28/09/05)

A pensão questionada, portanto, somente é devida a partir da
intimação da União da decisão que concedeu o benefício, ou seja,
a contar da antecipação da tutela.
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Quanto à impossibilidade do pagamento das custas como pre-
tende a União tenho que não lhe assiste razão. É que a isenção
prevista não diz respeito aos casos em que a União, em virtude da
sua sucumbência total ou parcial, tem a obrigação de ressarcir as
custas adiantadas pelo autor.

Neste sentido, trago à colação julgado deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SO-

CIAL INCIDENTE SOBRE FUNÇÃO COMISSIONADA.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO COMPROVADA.

SELIC. HONORÁRIOS. CUSTAS ANTECIPADAS. REEM-

BOLSO.

- A função comissionada, não incorporável aos proventos

do servidor público, não integra a base de cálculo da con-

tribuição previdenciária.

- Ausência de prova da carência de ação.

- É devida a taxa Selic como juros de mora para atualiza-

ção do crédito tributário. precedente do stj.

- Honorários advocatícios fixados de acordo com o art. 20,

parágrafos 3º e 4º, do CPC. Pedido de majoração impro-

cedente.

- A União goza de isenção do pagamento das custas, nos

termos do art. 4º, i, da Lei nº 9.289/96, não se estendendo

à hipótese de ressarcimento ou reembolso das custas.

(AC 335.758-RN. 3ª T., Rel. Des. Federal Ridalvo Costa,

julg. por unân. em 16/02/06 e publ. em 30/03/06).

Com essas considerações, nego provimento à apelação de
Ana Salustino de Almeida e dou provimento, em parte, à apelação
da União, tão-somente para que a pensão seja restabelecida e
dividida em cotas iguais a partir da intimação da União da decisão
que reconheceu o direito à divisão do benefício.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 339.636-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO

Apelantes: MARCELINO ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS E
FAZENDA NACIONAL

Apelados: OS MESMOS
Adv./Proc.: DR. ADELSON MARCELINO CORREIA DA SILVA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A
RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE AJUDA DE CUS-
TO. AUSÊNCIA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
RECEBIMENTO CONTÍNUO E PERMANENTE.
VERBA DE GABINETE. PRESTAÇÃO DE CON-
TAS. CARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA INDE-
NIZATÓRIA. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO IM-
POSTO SOBRE A RENDA. INSCRIÇÃO NO CADIN.
IMPOSSIBILIDADE.
- Argumentos de defesa esboçados na via admi-
nistrativa pelo apelante que não foram acolhidos,
sob o entendimento de que somente são classi-
ficados como não tributáveis os rendimentos
percebidos a título de ajuda de custo que tenham
caráter indenizatório, ou seja, que se destinem a
ressarcir os gastos com transporte, frete e loco-
moção para localidade diversa daquela em que
resida o que percebeu o rendimento.
- Cifras percebidas e que não ostentem essas
características sujeitam-se à incidência do Im-
posto sobre a Renda - IR, independentemente da
denominação que se lhes atribua.
- A ajuda de custo recebida com cunho de per-
manência e continuidade descaracteriza o cará-
ter indenizatório da mesma. Sobre ela incide o
Imposto sobre a Renda. Diversamente, em rela-
ção à verba de gabinete, que tem natureza
indenizatória, não incide dito imposto.
- Mesmo sendo a fonte pagadora obrigada ao
recolhimento do imposto ainda quando não te-
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nha sido retido, tal fato não retira a possibilida-
de de o Fisco exigir a exação diretamente do con-
tribuinte, que poderia ver-se dispensado, tão-
somente, da multa pelo não recolhimento, por
não lhe haver dado causa, permanecendo, en-
tretanto, responsável pelo pagamento do tribu-
to que tenha sido indevidamente deixado de ser
declarado e recolhido.
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justi-
ça consolidou-se no sentido de que a discussão
judicial do débito impede a inscrição do devedor
em cadastros de inadimplentes. Apelação do
autor provida em parte. Apelação da Fazenda e
remessa oficial improvidas.

ACÓRDÃO

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

Custas, como de lei.

Recife, 10 de maio de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO:

Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Antecipação
dos efeitos da Tutela aforada por Marcelino Alexandre José dos
Santos contra a Fazenda Nacional, objetivando o cancelamento
da eventual inscrição na dívida ativa de crédito tributário. Pediu-se
que a ré se abstivesse de incluir o nome do autor no CADIN e que
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não se recusasse a expedir Certidão Negativa de Tributos Fede-
rais, especificamente em relação ao Imposto sobre a Renda - IR.

Segundo o autor, é isento da incidência do Imposto sobre a
Renda, em face da percepção da verba de gabinete e da ajuda de
custo a que tinha direito no exercício do seu mandato de deputado
estadual em 1995 e 1996.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido,
sob o fundamento de que a sustação do ajuizamento da execução
fiscal, ou mesmo da inscrição do débito na dívida ativa, somente
seria admissível mediante depósito integral do montante cobrado
(fl. 58).

Na contestação (fls. 62/86), a Fazenda Nacional aduz que as
verbas de gabinete e as ajudas de custo são tributáveis, de acordo
com a legislação do Imposto sobre a Renda RIR/94 – que em seu
art. 45 “(...) expressamente prevê a tributação de tais rendimen-
tos, apresentando-se escorreita tal determinação porque em nos-
so sistema jurídico realmente soa estranho e dificílimo, senão im-
possível, verificar a exata destinação dada a recursos públicos,
entregues diretamente aos agentes políticos”. Ademais, tais ver-
bas teriam a natureza de serem (devidas) contínua e permanente-
mente.

A réplica está às fls. 89/92. O autor anexou aos autos cópias
de sentenças proferidas em processos do interesse de dois depu-
tados - fls. 97/111.

 As partes não especificaram provas (fls.114/122). Intimado, o
autor apresentou cópias autenticadas das suas Declarações de
Imposto sobre a Renda, relativas aos exercícios de 1996 e 1997,
assim como os documentos de fls. 145/147.

Foi interposto agravo de instrumento pelo autor; nele se deter-
minou que fossem mantidos os efeitos da decisão de fls. 32/34,
prolatada nos autos do AG nº 41.526-AL, a fim de evitar prejuízos
irreparáveis ao demandante, máxime em face do fato de que o
agravo de instrumento interposto ainda não fora julgado em defini-
tivo (tal decisão deveria produzir efeitos até o julgamento da ação
principal ou do agravo pelo TRF da 5ª Região).
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Foram trasladadas para os autos cópias da decisão proferida
no AGTR nº 41.526-AL e da sentença prolatada no processo nº
2002.1006-8 (ação cautelar incidental) - fls. 126/132. O Relator do
agravo deferiu o pedido para excluir o autor do CADIN.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o autor foi conde-
nado a pagar as custas processuais; a verba honorária de sucum-
bência foi fixada em o equivalente a 1% (um por cento) do valor da
causa, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil -
CPC.

Apelação interposta pelo autor, reiterando os termos da inicial.
Pugna-se pela reforma da decisão a quo, com a inversão do ônus
da sucumbência. Contra-razões às fls. 193/211.

A União (Fazenda Nacional) requereu a reforma da sentença
na parte em que condenou o autor em honorários advocatícios à
razão de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Pediu que os
honorários fossem arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme preceitua o art.
20, § 3º, do CPC.

É o relatório.

Dispensada a revisão.

VOTO

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

Entendo, data vênia de opiniões divergentes, merecer refor-
ma, em parte, a r. sentença monocrática.

Pugna o autor (apelante) pela reforma da r. sentença, ao argu-
mento, em síntese, de que as verbas de gabinete, assim como, as
verbas de ajuda de custo, não teriam natureza indenizatória.

Para afastar qualquer dúvida, passo a analisar cada uma das
verbas em questão, à luz da legislação de regência.

Os artigos 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT dispõem:

Art. 457. Compreendem-se na remuneração do emprega-

do, para todos os efeitos legais, além do salário devido e
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pago diretamente pelo empregador, como contraprestação

do serviço, as gorjetas que receber.

Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se

no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação,

habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a

empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer

habitualmente ao empregado. Em caso algum será permi-

tido o pagamento em bebidas alcoólicas ou drogas noci-

vas.

Sobre a indenização, Roque Antônio Carraza preleciona, ver-
bis:

Na indenização, como é pacífico e assente, há compen-
sação em pecúnia por dano sofrido. Noutros termos, o
direito ferido é transformado em sua quantia em dinheiro.
O patrimônio da pessoa lesada não aumenta de valor, sim-
plesmente é reposto no estado em que se encontrava an-
tes do advento do gravame (status quo ante).

Toante à ajuda de custo, Orlando Gomes e Elson Gottshalk, in
Curso de Direito do Trabalho, esclarecem:

Outra forma de remuneração é a ajuda-de-custo. Consiste
numa soma dada pelo empregador para que o empregado
possa satisfazer certas despesas. Tal como as diárias, a
ajuda de custo analisa-se juridicamente como “indeniza-
ção-salário”. Em sua origem e na sua verdadeira acepção
técnica, destina-se a indenizar despesa do empregado,
oriunda de sua transferência para local diverso daquele
em que é domiciliado (Sussekind).
Distingue-se das diárias, porque estas são pagas, conti-
nuamente, enquanto aquela corresponde a um único pa-
gamento. No serviço público, a ajuda de custo tem a mes-
ma função: destina-se a indenizar o funcionário das des-
pesas de viagem e nova instalação. Não tem caráter con-
tinuativo, é típica indenização.
Todavia, na prática é comum verificar-se a continuada atri-
buição pelo empregador de prestações econômicas sob
calor de ajuda de custo.
O nomen juris que as partes dão a essas atribuições patri-
moniais não lhes altera a natureza jurídica, se se reúnem
as características salariais na prestação. Com efeito, se
mensalmente, sob este rótulo, o empregador paga ao
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empregado determinada importância, incorpora-se esta ao
salário, pois não possui, evidentemente, as característi-
cas de ajuda de custo.

Os argumentos desenvolvidos nas defesas ofertadas na via
administrativa pelo autor-apelante não foram acolhidos, sob o en-
tendimento de que somente se classificam como não tributáveis
os rendimentos percebidos a título de ajuda de custo que tenham
caráter indenizatório, posto que destinados a ressarcir os gastos
do empregado com transporte, frete e locomoção para localidade
diversa daquela em que residia.

Assim, rendimentos percebidos que não guardem essas ca-
racterísticas serão considerados, para os fins tributários, salário,
estando sujeitos, portanto, à incidência do Imposto sobre a Renda -
IR, independentemente da denominação que recebam.

Neste sentido, trago à baila precedentes do STJ e deste Tribu-
nal, in verbis:

TRIBUTÁRIO. RENDIMENTO DE ATIVIDADE PARLAMEN-

TAR. AJUDA DE CUSTO A DEPUTADO. REMUNERAÇÃO

NÃO ESPORÁDICA. CARÁTER PERMANENTE. AGRE-

GAÇÃO AO PATRIMÔNIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

SOBRE A RENDA.

1. Autuação fiscal com base nos arts. 676 e 678 do Regu-

lamento do Imposto sobre a Renda, RIR/80 (Decreto nº

85.450/80), e arts. 889 e 894 do Regulamento do Imposto

sobre a Renda, RIR/94 (Decreto nº 1.041/94), referente a

rendimentos percebidos pelo exercício de atividade parla-

mentar de Deputado Estadual, denominados de “ajuda de

custo”, por ter sido indevidamente classificados pela fonte

pagadora e pelo contribuinte como “Rendimentos Isentos

de Imposto sobre a Renda”.

2. A finalidade e as características de tais rendimentos

não satisfazem a condição prevista no art. 6º, XX, da Lei nº

7.713/88, para gozo de isenção, devendo, com isso, se-

rem incluídos na base de cálculo do Imposto sobre a Ren-

da os valores correspondentes à aludida verba.

3. O imposto foi pago. Por via de ação repetitória de indé-

bito busca-se a sua devolução sob o argumento de não

incidir Imposto sobre a Renda sobre a verba em questão

recebida por parlamentares. A remuneração recebida pelo
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recorrente não é esporádica. Ela tem caráter permanente,

quantia fixa, pagamento mensal e é usada pelo contribuin-

te de acordo com as suas necessidades e conveniências.

4. O conceito de renda inclui qualquer aumento de receita,

de lucro, ou seja, o ingresso ou auferimento de algo a títu-

lo oneroso, conforme preceitua art. 43 do CTN.

5. In casu, o autor, na condição de Deputado Esta-
dual, incorporou, mensalmente, à sua remuneração
valores sob a rubrica denominada “ajuda de custo”
destinada ao “ressarcimento de despesas” em seu
gabinete. Tal “ajuda”, nos termos em que processa-
da, constitui contornos inequívocos de proventos, pois
que subjacentemente importou acréscimo patrimo-
nial (CTN, art. 43, II).
6. Em conseqüência, não se pode considerar como
indenização o ingresso que tem nítida feição de “mais
valia”, isto é, uma realidade econômica nova, que
se agregou ao patrimônio individual preexistente,
constituindo, por assim dizer, um plus em relação à
situação anterior.
7. O ingresso a título de “ajuda de custo”, no caso
em tela, não possui mínima aparência de indeniza-
ção, por não se destinar, objetivamente, à recompo-
sição de qualquer dano. Ao contrário, constitui um
verdadeiro prêmio que se agrega à azienda indivi-
dual preexistente, sendo, pois, um verdadeiro acrés-
cimo patrimonial que excede os limites legais, sujei-
tando-se, assim, à incidência do Imposto sobre a Ren-
da.
8. Recurso não provido. (Grifos não existentes no original)

(STJ - Superior Tribunal de Justiça, REsp - 509.872/MA,

Primeira Turma, Decisão: 05/08/2003, DJ Data: 13/10/2003,

Página: 264, Relator José Delgado).

IMPOSTO SOBRE A RENDA. RENDIMENTOS PERCE-

BIDOS PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMEN-

TAR DE DEPUTADO ESTADUAL NA PARAÍBA, DENOMI-

NADOS DE “AJUDA DE CUSTO”. ACRÉSCIMO DE REN-
DA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. PRE-
VISÃO DO ART. 3° DA LEI Nº 7.713/88. AJUDA DE CUS-
TO EM CARÁTER PERENE. NATUREZA SALARIAL. PRE-
CEDENTE DO STJ: RESP 509872/MA . AJUDA DE CUS-
TO QUE REPRESENTA 14º E 15º SALÁRIO. INCIDÊN-
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CIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA SOBRE GRATIFI-
CAÇÃO NATALINA. PRECEDENTE DO STJ: RESP 256511/
SP. A AJUDA DE CUSTO SOMENTE EXCLUI A INCI-
DÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA QUANDO A
MESMA SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI ( ART.
6°, INC. XX, DA LEI Nº 7.713/88). INOCORRENTE NO

CASO. RESPONSABILIDADE DE RECOLHIMENTO DO

IMPOSTO SOBRE A RENDA PELO CONTRIBUINTE.  IN-

CIDÊNCIA DE JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁ-

RIA. PREVISÃO LEGAL DE INCIDÊNCIA DE ACRÉSCI-

MOS NÃO INFIRMADA NA PRESENTE DEMANDA.

Apelação improvida. Sentença mantida. (Grifei) (Tribunal -

Quinta Região, AMS - 83.459/PB, Segunda Turma, Deci-

são: 04/11/2003, DJ - Data: 29/01/2004 - Página: 389 - Nº:

20, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti).

Quanto aos valores pagos a título de verbas de gabinete, pas-
sagens, assistência social e outras atividades próprias de gabine-
te parlamentar, a Resolução nº 392, de 19.06.95, dispõe: “(...) por
constituir(em) verba destinada integralmente à manutenção do
gabinete parlamentar, ou seja, é totalmente aplicada na aquisição
de material de expediente, passagens, assistência social e outras
correlatas, sendo o autor mero gestor”, penso que o referido auxí-
lio-gabinete não se sujeitaria ao Imposto sobre a Renda.

Diz o autor-apelante que cumpriu com os ditames da citada
Resolução, na medida em que prestou contas das referidas ver-
bas de gabinete, conforme provam os recibos passados pelo, à
época, 1º Secretário da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa
(docs. 3 e 4).

Ao meu sentir só estaria descaracterizada a natureza indeni-
zatória dessa verba se não houvesse prova da destinação dada a
ela, ou seja, se os valores da verba em comento fossem incorpo-
rados e utilizados em outras destinações que não as de manuten-
ção do gabinete parlamentar.

Tendo havido, como ocorreu, a prestação de contas das cifras
havidas pelo autor-apelante, contas essas aprovadas pela Assem-
bléia Legislativa, não antevejo como possa desconsiderar a sua
natureza indenizatória; por isso, não incide, ao meu pensar o Im-
posto sobre a Renda em relação a tais cifras, percebidas sob a
rubrica adrede identificada.
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Quanto à alegada responsabilidade exclusiva da fonte paga-
dora pelo não recolhimento do Imposto sobre a Renda em relação
aos subsídios que tiveram seus valores omitidos, não há qualquer
responsabilidade tributária por substituição (tal somente se aplica
nas hipóteses a que aludem os arts. 134 e 135 do Código Tributá-
rio Nacional - CTN), sendo de responsabilidade da fonte pagadora
a obrigatoriedade, tão-só, do recolhimento do tributo.

Entretanto, ainda que a fonte pagadora seja obrigada ao reco-
lhimento do Imposto, ainda quando não tenha sido retido, tal não
afasta a possibilidade de o Fisco exigir a exação diretamente do
contribuinte, que poderia ver-se dispensado, tão-somente, da mul-
ta pelo não recolhimento ao qual não deu causa, permanecendo,
contudo, responsável pelo pagamento do tributo que deixou de ser
declarado e recolhido indevidamente. É o caso dos autos.

Em reforço à tese ora esposada, trago à guisa excertos do
colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte Regio-
nal, in verbis:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. VERBA DE

GABINETE E AJUDA DE CUSTO. PARLAMENTAR.

1. Não incide Imposto sobre a Renda sobre a verba
de gabinete recebida por parlamentar. Caráter inde-
nizatório. Ausência de conteúdo remuneratório.
2. Incidência sobre a ajuda de custo recebida sem desti-

nação específica, isto é, para cobrir despesas com deslo-

camentos, etc.

3. A tributação independe da denominação do rendimento.

Suficiente que o valor recebido caracterize verba destina-

da para o exercício do cargo, função ou emprego (art. 45

do Decreto nº 1.041/94, que tem como bases legais as

Leis nºs 4.506, de 1964 (art. 16), 7.713/88 (art. 3º, § 4º) e

8.383/91 (art. 74).

4. Não-declaração dos rendimentos recebidos a título de

aposentadoria.

5. Recurso da União improvido. Idem o do contribuinte.

(Destaquei) (STJ - Superior Tribunal de Justiça, REsp -

689.052/AL, Primeira Turma, Decisão: 19/04/2005, DJ
Data: 06/06/2005, Página: 207, Relator José Delgado).

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. OMISSÃO

DE SUBISÍDIO EXISTENTE. INCIDÊNCIA SOBRE A VER-
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BA DE AJUDA DE CUSTO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A

VERBA DE GABINETE EM FACE DA NATUREZA INDE-

NIZATÓRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

SENTENÇA REFORMADA.

1. A apelação da União Federal (Fazenda Nacional) pre-

tende a reforma da sentença para que seja reconhecida a

regularidade dos lançamentos decorrentes de autuação fis-

cal contra o apelado, relativos à omissão de rendimentos

de proventos de aposentadoria e subsídios, bem como às

verbas de gabinete e ajuda de custo no exercício fiscal de

1995 e 1996.

2. Quanto à omissão de rendimentos, restou evidenciado

no Processo Administrativo de fls. 01/477, em apenso, que

o apelante não ofereceu à tributação rendimentos no valor

de R$ 24.413,09, recebidos a título de subsídio fixo e apo-

sentadoria, relativos ao exercício fiscal de 1995, tendo como

fontes pagadoras a Assembléia Legislativa do Estado de

Alagoas e Instituto de Previdência dos Congressistas, bem

como o valor de R$ 3.000,00, relativos à diferença do valor

oferecido à tributação (R$ 9.000,00) e a renda efetivamen-

te auferida a título de proventos de aposentadoria da As-

sembléia Legislativa de Alagoas, no valor de R$ 12.000,00,

no ano/base de 1996, conforme os seguintes documentos

em apenso: o Auto de Infração de fls. 01/06; Termo de

Verificação Fiscal de fls. 07/16; Decisão Administrativa de

fls. 276/289.

3. Também não há provas nos autos de que a parte apela-

do foi induzida a erro, declarando os rendimentos a menor,

por culpa de informações prestadas pela fonte pagadora.

Pelo que não deve, neste aspecto, ser reformada a sen-

tença.

4. O Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a aqui-

sição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e

acréscimos patrimoniais, conforme preceitua o artigo 433

do CTN.

5. Não se caracteriza a verba de gabinete como par-
cela salarial, pois não há aquisição de renda ou acrés-
cimo patrimonial, dado que paga em razão de des-
pesas efetuadas, bem como, o parlamentar está obri-
gado a gastar os recursos dentro dos limites estabe-
lecidos na Resolução nº 3.924/95 da Assembléia Le-
gislativa do Estado de Alagoas, estando sujeito à pres-
tação de contas e à devolução das sobras ao fim de
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cada exercício. Precedente: (TRF5a, AC nº 234384/AL.
Apelação Cível - 200005000529219. Relator Desembar-
gador Federal Lázaro Guimarães. Órgão Julgador:
Segunda Turma. Fonte DJ data: 21/09/2001, pg: 1003.
decisão unânime).
6. A Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuin-

tes do Ministério da Fazenda, no acórdão nº 104-171765,

data da sessão: 20/08/1999, já decidiu que não incide o

Imposto sobre a Renda sobre as verbas de gabinete.

7. Não cabe ao Poder Judiciário a fiscalização da correta

aplicação dos recursos destinados a verba de gabinete,

que deve ser feita por quem de direito, como já decidiu o

eminente Desembargador Federal Lázaro Guimarães, em

acórdão supra. Além do que, a prestação de contas está

demonstrada nos autos (doc. fls. 31/32), inclusive, com

saldo negativo.

8. Daí, reconheço que a referida verba de gabinete
deve ter natureza indenizatória, e, portanto, insusce-
tível de incidência do imposto sobre a renda.
9. A verba paga sob a rubrica de “ajuda de custo”
não tem natureza indenizatória, pois paga com habi-
tualidade, duas vezes ao ano (cf. doc. fl. 157, em apen-
so), e não está adstrita a recomposição de nenhuma
despesa, acrescendo-se ao patrimônio do parlamen-
tar, que a gasta segundo sua conveniência, sem ter
que prestar contas, e, portanto, está suscetível a tri-
butação pelo imposto sobre a renda. Precedentes:
(TRF5a, Ag. nº 37.958/PB. Agravo de instrumento -
20010500036159. Relator Desembargador Federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria. Órgão julgador: Quarta Tur-
ma. Fonte DJ data: 23/02/2002, pg: 491. Decisão unâ-
nime); TRF5a, AC nº 11.546/PE. Apelação Cível -
9205004618. Relator Desembargador Federal José
Maria Lucena. Órgão julgador: Terceira Turma. Fon-
te DJ Data: 20/06/1997, pg: 46621. Decisão: unânime).
10. Deve ser reformada, em parte, a sentença para reco-

nhecer a regularidade e legalidade da cobrança dos crédi-

tos tributários contra o apelado relativos às verbas recebi-

das no exercício 1995/1996, a título de subsídios, aposen-

tadoria e ajuda de custo.

11. Apelação e remessa oficial providas em parte.

12. Sentença parcialmente reformada”. (Grifei) (Tribunal -

Quinta Região, AC - 311254/AL, Primeira Turma, decisão:
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20/11/2003, DJ - data: 19/03/2004 - página: 607, Desem-

bargador Federal Hélio Sílvio Ourem Campos).

Tendo em vista que apenas a verba intitulada de ajuda de cus-
to é recebida com cunho de permanência e continuidade, desca-
racterizando-se, assim, o caráter indenizatório da mesma, deve
incidir sobre ela o Imposto sobre a Renda; ao contrário, a verba de
gabinete tem natureza indenizatória, motivo pelo qual não incide o
Imposto sobre a Renda.

Quanto à inclusão do nome do autor no CADIN, consoante o
entendimento consolidado na jurisprudência do eg. STJ entenden-
do que se a inadimplência do débito estiver sendo discutida em
Juízo esse fato é suficiente para obstaculizar a inscrição do deve-
dor no CADIN e em outros cadastros de proteção e/ou restrição de
crédito, não vejo como possa discordar dessa orientação pretoria-
na.

Confiram-se, a propósito os seguintes julgados:

CIVIL. DÉBITO SUB JUDICE. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça con-
solidou-se no sentido de que a discussão judicial do
débito impede a inscrição do devedor em cadastros
de inadimplentes.
Ressalva de entendimento pessoal.

(STJ - REsp - 466.819, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª Turma,

julg. 05/12/2002, pub. DJ 19/05/2003, p. 228). (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. TUTE-

LA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CO-

BRANÇA FISCAL E DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA

DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍ-

VIDA. ARTIGO 38 DA LEI DAS EXECUÇÕES FISCAIS E

ARTIGO 151, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CA-

DASTRO DE INADIMPLENTES. AGRAVO PARCIALMEN-

TE PROVIDO.

1. Saber se o imóvel sobre o qual incidiu a cobrança da

taxa em questão está situado em terrenos da marinha

depende da realização de prova pericial, como, a propósi-

to, afirma a agravante em sua inicial.
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2. As hipóteses de suspensão da execução são as previs-

tas em lei, quais sejam, a oposição de embargos, desde

que garantido o juízo e o depósito integral do valor da dívi-

da, nos exatos termos do que dispõe o artigo 38 da Lei nº

6.830/80.

3. O simples ajuizamento da ação anulatória, sem qual-

quer prova do depósito do valor integral da dívida, não sus-

pende a ação executiva, até porque a dívida regularmente

inscrita goza da presunção de liquidez e certeza (artigo 3º

da Lei nº 6.830/80) e o artigo 151, II, do CTN dispõe, ex-

pressamente, que a suspensão da exigibilidade tributária

está condicionada ao depósito do montante do crédito tri-

butário exeqüendo. (Precedente do STJ).

4. As decisões da Quinta Turma desta Corte Regional
são no sentido de que, no curso da lide, descabe a
inscrição do nome do devedor em cadastros de
inadimplentes.
5. Agravo parcialmente provido.

(TRF 3ª Região, AGTR 243.797, 5ª Turma, Rel. Juíza

Ramza Tartuce, julg. 27/03/2006, pub. DJU 04/07/2006, p.

244) - destaquei.

Relativamente aos honorários advocatícios, considerando o
fato da sucumbência, em parte, do autor-apelado e o valor dado à
causa, fixo-os, agora em favor do autor, em o equivalente a 5%
(cinco por cento) sobre o valor da causa, monetariamente corrigi-
dos, os honorários, na forma da Lei 6.899, de 1981.

Forte nestas razões, dou provimento, em parte, à apelação do
autor e nego provimento à apelação da Fazenda e à remessa ofi-
cial.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 349.292-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE E FUNDA-
ÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - FADE

Apelados: OS MESMOS
Lit. Passiva: UNIÃO
Repte.: PROCURADORIA DA UFPE
Adv./Proc.: DRA. KARINA SOARES MULATINHO (3° APTE.)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. UNIVER-
SIDADE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO
SENSU (ESPECIALIZAÇÃO). COBRANÇA DE
MENSALIDADES E TAXAS. PRELIMINARES. ILE-
GITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO
DE SENTENÇA EXTRA PETITA.
- A União deve figurar na lide, na qualidade de
litisconsorte passiva necessária, por ser respon-
sável pela supervisão, avaliação e recredencia-
mento dos cursos das instituições de educação
superior, nos termos dos arts. 7º e 9º, inciso IX,
da Lei nº 9.394/96. Além disso, no caso concreto,
há várias determinações judiciais impostas à
UFPE e à FADE que devem ser cobradas pela
União. Rejeição da preliminar de ilegitimidade
passiva.
- Segundo o conceito de “ponto ótimo da
cognição jurisdicional”, a ação civil pública terá
alcançado efetivamente seu papel constitucional
quando o Poder Judiciário, analisando percucien-
temente todos os elementos de prova e de direi-
to trazidos aos autos, formula seu comando
cogente de modo a extirpar da realidade, com
excelência máxima, todas as conseqüências
antijurídicas correlacionadas àquela lide.
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- O próprio ordenamento jurídico, por sinal, com
o intento de fornecer aos órgãos fiscalizadores
da atuação da Administração Pública um instru-
mento eficaz na defesa dos interesses coletivos,
excepciona a limitação imposta ao julgador pe-
los arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil,
por exemplo, no Código de Defesa do Consumi-
dor e na Lei nº 8.429/92. Preliminar de sentença
extra petita rejeitada.
- Os cursos de pós-graduação lato sensu estão
enquadrados no conceito de ensino público, con-
forme o art. 44, inciso III, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, pois a educação
superior engloba os cursos e programas de
mestrado e doutorado, cursos de especialização,
aperfeiçoamento e outros, oferecidos a candida-
tos diplomados.
- O Estatuto da FADE, aliás, em seus artigos 14,15
e 20, estipula que o Conselho de Curadores é
constituído por 11 (onze) membros designados
pelo Reitor da UFPE, dos quais 9 (nove) serão
professores da instituição. Já o Secretário Exe-
cutivo será escolhido livremente por ele.
- O art. 206 da Constituição Federal do Brasil pres-
creve que os cursos ministrados por instituição
pública de ensino superior devem ser gratuitos,
mas essa norma merece temperamentos.
- Para a resolução dos conflitos intersubjetivos
é imprescindível observar a possibilidade con-
creta de efetivação de um determinado coman-
do judicial, sob pena de a realidade fática o igno-
rar. Essa exigência, aliás, consiste em um dos
pressupostos obrigatórios da racionalidade da
fundamentação jurídica no seio social.
- Deveras, com base na informação de inexis-
tência no orçamento da UFPE de dotação finan-
ceira para ofertar e operacionailizar tais cursos
de especialização, e, apontando o princípio da
separação dos poderes do Estado, não caberia
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ao Judiciário ingressar em seara da competên-
cia conjunta do Executivo e do Legislativo.
- A solução, a única a me parecer razoável para
não prejudicar todos aqueles que atualmente
estão realizando esses cursos, apresenta-se
como a autorização judicial para a cobrança de
mensalidades e taxas para fazer frente ao paga-
mentos dos professores, funcionários e apoio
logístico das aulas.
- Caminhar em sentido diverso poderia implicar
na paralisação imediata de todos os cursos e
projetos correlatos, envolvendo cerca de 75 es-
pecializações e milhares de alunos, dando enchan-
ças, inclusive, a inúmeras ações judiciais de re-
paração de danos materiais.
- Desacolhimento da apelação do MPF/PE, que
buscava a proibição de cobrança de mensalida-
des e taxas nos cursos de pós-gradução lato
sensu.
- Verificando-se a suposta prática de inúmeras
irregularidades, tais como: quebra do princípio
da isonomia na remuneração dos professores e
dirigentes dos cursos de especialização,
extrapolação do limite de 30% (trinta por cento)
do número de professores estranhos ao quadro
da UFPE; inexistência de fiscalização pela Pró-
Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Gra-
duação da substituição de professores durante
o curso; antecipação de despesa pela FADE an-
tes da assinatura do convênio; pagamento de
taxa de administração de 5% (cinco por cento)
sobre a receita para a FADE a despeito da proibi-
ção pelo convênio; desrespeito à exigência de
licitação para a contratação de serviços e reali-
zação de obras, por exemplo, compra de passa-
gens aéreas; contratação de escritórios de ad-
vocacia quando a universidade dispõe de asses-
soria jurídica própria; etc.
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- Manutenção das multas e indenizações impos-
tas à FADE e ao seu Secretário Executivo, consi-
derando a resistência em apresentarem as
planilhas dos cursos no prazo legal e a sonega-
ção de informações ao Magistrado de primeiro
grau, obrigando-o a realizar nova audiência de
instrução e julgamento.
- Reforma parcial da sentença tão-somente para
determinar que o prazo de 60 (sessenta) dias para
o cumprimento da sentença tenha por marco
inicial a intimação da presente decisão.
- Apelação cível do MPF/PE desprovida e apela-
ções cíveis e remessas oficiais da União, da UFPE
e da FADE parcialmente providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas decide a Primeira Turma do egrégio Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar as preliminares e
negar provimento à apelação cível do MPF/PE e dar parcial provi-
mento às apelações cíveis e à remessas oficiais da União, da UFPE
e da FADE, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas
constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Recife, 26 de abril de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA:

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público Fe-
deral no Estado de Pernambuco, num pólo, pela UFPE e FADE -
Fundação de Apoio à Universidade Federal de Pernambuco, nou-
tro, e remessa oficial em face da União contra sentença prolatada
pelo então MM. Juiz Federal Substituto Francisco Antônio de Bar-
ros e Silva Neto na Ação Civil Pública nº 2003.83.00.014926-4.
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O litígio questiona a cobrança de mensalidades e taxas nos
cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) promovidos
pela UFPE/FADE.

A Procuradoria da República em Pernambuco propôs a de-
manda, rogando pelas seguintes medidas:

1. A gratuidade de todo e qualquer curso oferecido, inclusive
em relação à inscrição e freqüência das aulas;

2. A restituição de todos os valores já pagos pelos alunos, cor-
rigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora;

3. A fiscalização por parte da União das determinações judi-
ciais retromencionadas, desautorizando e negando o reconhe-
cimento de cursos onerosos.

O douto Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedi-
dos, fls. 994/1027, nos termos abaixo transcritos, in verbis:

I - DETERMINAR à Universidade Federal de Pernambuco:
a) que se abstenha de remunerar os docentes dos cursos de
pós-graduação lato sensu em valores superiores aos pagos
no exercício do cargo efetivo, utilizando como parâmetro o valor
da hora-aula paga no exercício desse cargo;
b) que se abstenha de remunerar os coordenadores dos cur-
sos de pós-graduação lato sensu em valores superiores à gra-
tificação devida aos Coordenadores dos Programas de Pós-
Graduação da Universidade, ainda que os docentes em co-
mento sejam responsáveis pela coordenação concomitante de
mais de um curso de pós-graduação lato sensu;
c) que o número máximo de professores estranhos ao seu
quadro funcional, em cada curso de pós-graduação lato sen-

su, não exceda trinta por cento do número total de docentes
do referido curso, ressalvada a possibilidade de professores
convidados apresentarem palestras, seminários, etc., desde
que não computados na carga horária do respectivo curso;
d) que se abstenha de remunerar os docentes dos cursos de
pós-graduação lato sensu, estranhos ao seu quadro funcional,
em valores superiores aos que seriam pagos, por hora-aula,
no exercício de cargo efetivo, utilizando como parâmetro a ti-
tulação do referido professor;
e) que vede a designação de professores não integrantes dos
seus quadros funcionais como coordenadores dos cursos de
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pós-graduação lato sensu;
f) que observe, no pagamento da remuneração dos docentes
e coordenadores dos cursos de pós-graduação lato sensu, o
teto previsto para os servidores públicos federais no art. 37,
XI, da Constituição;
g) que observe, nos convênios firmados para realização de
cursos de pós-graduação lato sensu, a Instrução Normativa n°
1/97, da Secretaria do Tesouro Nacional, salvo no que seja
incompatível com a Lei n° 8.958/94, especialmente quanto:

1) aos requisitos do plano de trabalho a ser apresentado à
Universidade, tais como a descrição minudente das des-
pesas previstas e a especificação completa dos bens a
serem adquiridos;

2) à vedação à realização de despesas com data anterior
à vigência do referido convênio;

3) à vedação ao pagamento, previsão ou mesmo tolerân-
cia de quaisquer taxas de administração, de gerência ou
similares em prol do convenente, considerando-se como
tal, inclusive, o “ressarcimento” por custos operacionais
que não sejam assumidos em relação a um convênio es-
pecífico, mas “rateados” entre vários convênios;

4) à emissão de notas fiscais, faturas e similares com a
identificação do convênio a que se referem;

5) à prévia definição das atividades a cargo do convenen-
te, do quantitativo de funcionários necessários para os ser-
viços auxiliares do convênio em tela, da responsabilidade
pelo pagamento de suas remunerações e da forma objeti-
va de preenchimento desses postos de trabalho, evitan-
do-se superposição com as atividades dos coordenadores
dos cursos;

6) à obrigatoriedade de observância da Lei de Licitações
na aquisição de bens e serviços de valor superior ao men-
cionado no art. 24, I e II, da lei em referência, com recur-
sos auferidos com os cursos de pós-graduação lato sen-

su, vedado o fracionamento de despesas;

7) à reversão, em prol da Universidade, dos livros e de-
mais bens adquiridos com os recursos auferidos, proce-
dendo-se ao imediato registro no órgão próprio de controle
do patrimônio;
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8) à necessidade de prestação de contas, acompanhada
da relação de pagamentos, dos extratos da conta corren-
te, da relação dos bens adquiridos, do relatório de execu-
ção físico-financeira, entre outros documentos;

h) que, na análise das prestações de contas enviadas pelo
convenente, glose as despesas efetuadas irregularmente e pro-
ceda à responsabilização dos servidores envolvidos, sobretu-
do nos casos de:

1) pagamentos efetuados a docentes não constantes do
rol apresentado quando do plano de trabalho e cuja subs-
tituição não tenha sido previamente autorizada pelo órgão
competente;

2) pagamentos de suprimentos de fundos em prol dos co-
ordenadores dos cursos, sem a devida identificação e com-
provação de despesas;

3) pagamentos não previstos no plano de trabalho aprova-
do pela Universidade, inclusive nos casos de emprésti-
mos em prol de outros cursos de pós-graduação lato sen-

su;

4) pagamentos de faturas de festas, telefones móveis ce-
lulares, inscrições em associações e eventos, táxis, ali-
mentação e outras comodidades não conferidas pela Uni-
versidade aos servidores em geral;

5) pagamento de consultoria sem a observância da Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente;

i) que reverta em seu favor toda a receita excedente à previsão
constante do plano de trabalho, bem como todo o saldo exis-
tente na conta específica do convênio após a integralização
das despesas do curso;

j) que proceda à fiscalização da execução dos convênios, pe-
los seus órgãos de controle financeiro e de auditoria, sem pre-
juízo da análise das questões acadêmicas pela Câmara de
Pós-Graduação;

k) que uniformize os critérios de destinação de parte da recei-
ta diretamente aos centros e departamentos da Universidade,
facultada a proibição sic et simpliciter dessa repartição da
receita;

II - RECOMENDAR ao Ministério Público Federal:
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a) a abertura de inquérito criminal para avaliar os indícios de
falsidade já mencionados na presente sentença;

b) a abertura de procedimento específico para analisar os indí-
cios de improbidade administrativa cometida contra o patrimô-
nio da Universidade Federal de Pernambuco, já mencionados
na presente sentença;

c) a abertura de procedimento específico para avaliar a exis-
tência ou não de irregularidades semelhantes nos mestrados
e doutorados mantidos pela Universidade Federal de Pernam-
buco mediante convênios com outras instituições;

III - RATIFICAR a multa e a indenização impostas em razão
da litigância de má-fé cometida pela FADE e a multa pelo ato
atentatório à dignidade da Justiça praticado pelo seu Secretá-
rio-Executivo (fl. 593), bem como a multa diária aplicada em
desfavor da FADE à fl. 581 (com curso do dia 5 de novem-
bro – quando restou vencido o prazo concedido à fl. 581 – dia
17 de novembro de 2003 - quando foram prestados em audiên-
cia os esclarecimentos requeridos), instando a parte autora a
proceder oportunamente à execução dessas verbas;

IV - CONDENAR a União a fiscalizar a regularidade dos cur-
sos de pós-graduação lato sensu mantidos pela Universidade
Federal de Pernambuco, por ocasião do recredenciamento da
referida instituição;

V - CONDENAR a FADE a restituir à Universidade Federal de
Pernambuco os valores irregularmente retidos a título de taxa
de administração nos últimos cinco anos, descontada a par-
cela comprovadamente aplicada pela Fundação nas ativida-
des inerentes aos convênios;

VI - CONCEDER o prazo de sessenta dias para que a Univer-
sidade Federal de Pernambuco cumpra o disposto nesta pre-
sente sentença, aplicando-se as vedações e restrições a to-
das as turmas e cursos de pós-graduação lato sensu inicia-
dos a partir de 5 de agosto de 2003, data em que foi proferida
a medida liminar.

Irresignada, a UFPE opôs embargos declaratórios, acolhidos
parcialmente, com efeitos infringentes, fls. 1041/1043, tendo o douto
Julgador realizado as seguintes correções:

a) para que o item I, c, da sentença passe à seguinte redação:
“I - DETERMINAR à Universidade Federal de Pernambuco:
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(...) c) que o número máximo de professores estranhos ao seu
quadro funcional, em cada curso de pós-graduação lato sen-

su, não exceda trinta por cento do número total de docentes
do referido curso, ressalvada a possibilidade de professores
convidados apresentarem palestras, seminários, etc., desde
que não computados na carga horária do respectivo curso,
bem como os casos em que não existam, nos respectivos
Centros, docentes que possam ministrar as referidas discipli-
nas, mediante declaração do Diretor do Centro, ouvidos os
departamentos envolvidos”;
b) esclarecer que no caso de professores em exercício em
outras faculdades, não há qualquer impedimento em a Univer-
sidade custear as despesas com alimentação e com desloca-
mentos urbanos, desde que em padrões razoáveis.

O primeiro recurso apelatório nos autos é do Ministério Públi-
co Federal, às fls. 1.045/1.062, e reproduz os mesmos pedidos da
Ação Civil Pública, a relembrar: oferta gratuita dos cursos de pós-
graduação lato sensu; devolução dos valores já cobrados dos alu-
nos matriculados e fiscalização dessas medidas pela União.

A MMa Juíza Federal Ara Cárita Muniz da Silva recebeu essa
apelação em ambos os efeitos, conforme fl. 1.063.

A União apresentou suas contra-razões às fls. 1.084/1.088,
alegando sua ilegitimidade passiva, pois a Universidade goza de
autonomia constitucional, nos termos do art. 207.

No mérito, sustenta que o mestrado e o doutorado são gratui-
tos, mas isso não poderia ser estendido aos cursos de especiali-
zação, eis ser hipótese não albergada pelo Texto Maior.

A FADE diligentemente apresentou suas contra-razões à ape-
lação do MPF/PE, fls. 1090/1097, e alega, em síntese:

1) os cursos lato sensu são eventuais e não-obrigatórios, po-
dendo ser remunerados com esteio na Lei nº 9.394/96 e na
Resolução CNE/CES nº 01/2001;

2) a gratuidade de ensino superior mencionada pela Carta Mag-
na não impede a parceria da entidade de ensino público com
uma de natureza privada;

3) a UFPE não transfere qualquer recurso financeiro para a
FADE;
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4) realizando-se uma interpretação sistemática dos arts. 206,
inciso IV, 208, incisos I e II, e 212, § 3º, da Constituição Federal
de 1988, concluir-se-ia pela possibilidade de cobrança nos cur-
sos de especialização lato sensu;

5) a pretensão do MPF não favorece os hipossuficientes, mas
apenas os mais abastados, nível social de onde advém a gran-
de maioria dos alunos de especialização;

6) diferentemente dos cursos de pós-graduação stricto sen-
su, os lato sensu se destinam apenas à capacitação não for-
mal, enquanto aquele “é parte integrante do complexo univer-
sitário, necessário à realização de fins essenciais da universi-
dade”;

7) somente os cursos de pós-graduação stricto sensu são
passíveis de autorização, reconhecimento e renovação de seu
reconhecimento pelo Poder Público, consoante o art. 48 da
Lei nº 9.394/96;

8) por derradeiro, aduz que acaso acolhida a tese do MPF/PE
“as instituições de ensino privadas ficarão donas do mercado”
nesse segmento de ensino.

Já às fls. 1.099/1.125, a UFPE, em sede de contra-razões ao
recurso da Procuradoria da República em Pernambuco, desen-
volve os seguintes argumentos:

1) a interpretação do art. 206, IV, da Constituição Federal, rea-
lizada pela autora da ACP foca exageradamente no sujeito,
“instituição pública de ensino”, em prejuízo do objeto, “o con-
ceito de ensino superior”;

2) partindo dessa premissa, aduz que o ensino gratuito ape-
nas abrange os cursos regulares ou básicos, a saber, funda-
mental, médio e superior. Este último é subdividido em gradu-
ação e pós-graduação, o qual por sua vez se desmembra em
mestrado e doutorado, e a pós-graduação stricto sensu. Se-
gundo seu entendimento, a pós-graduação lato sensu não se
enquadraria no conceito estrito dado pela Carta Magna, confi-
gurando como equivocada sua inclusão por meio de uma in-
terpretação extensiva;
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3) assim, restaria descabida a tese de que os cursos lato sen-
su deveriam ser mantidos por recursos orçamentários do Es-
tado. Registra, aliás, que os cursos da FADE não recebem
qualquer verba da UFPE;

4) os cursos de especialização lato sensu representam um
plus da atividade essencial da Universidade, mas devem ser
ofertados para atender aos interesses da sociedade onerosa-
mente, em respeito à legalidade.

A UFPE, também, ingressou com uma apelação, fls. 1.107/
1.125, ventilando as seguintes teses:

1) a prolação de sentença extra petita, porquanto o emérito
Magistrado teria atuado de maneira inquisitorial, merecendo
destaque a redução das remunerações dos coordenadores e
professores dos cursos de especialização e as recomenda-
ções de abertura de inquérito criminal e procedimentos admi-
nistrativos para a averiguação de eventuais atos de improbi-
dade dos administradores da Universidade;

2) a própria sentença reconheceu a legalidade da cobrança de
taxas e mensalidades nos cursos de pós-graduação lato sen-
su.

Na última apelação interposta, fls. 1.126/1.138, figura no pólo
ativo a FADE e suas razões de reforma são exatamente aquelas já
mencionadas nas contra-razões e apelação da UFPE.

O douto Juiz Federal José Manuel Zeferino Galvão de Melo
recebeu as apelações da UFPE e da FADE, também, no efeito
devolutivo e suspensivo, como se pode ver à fl. 1.139.

Chamado a opinar perante esta instância, fls. 1.145/1.158, o
Ministério Público Federal, na pessoa do ilustre Procurador Regio-
nal da República Luciano Mariz Maia, assim se posicionou:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENSI-

NO SUPERIOR PÚBLICO. GRATUIDADE. UNIVERSIDA-

DE. AUTONOMIA. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (PÓS-

GRADUAÇÃO LATO SENSU). COBRANÇA DE MENSA-

LIDADE.

Colisão de princípios. Princípio da gratuidade do ensino

superior versus princípio da autonomia universitária e da
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indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Pon-

deração.

A autonomia financeira e de gestão orçamentária de que

gozam as universidades é instrumental, sendo necessária

e indispensável ao cumprimento de sua função constituci-

onal, posto que dirigida à garantia de sua autonomia didá-

tico-científica e pedagógica. A otimização do conflito, em

abstrato, se resolve mediante garantia de financiamento

público da educação superior das IFES [instituições fede-

rais de ensino superior], o que se dá através da adequada

dotação e repasses orçamentários para manutenção do

ensino público gratuito e de qualidade.

A ponderação do conflito, in concreto, se dá pelo reconhe-

cimento da insuficiência do financiamento público para a

educação superior e pela aceitação da busca de financia-

mento para atividades de educação continuada, como con-

dição de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu
(especialização), mediante cobrança de mensalidades,

enquanto não aprovadas as novas medidas legislativas,

que recuperem os padrões de financiamento público ne-

cessário.

O reconhecimento da necessidade de formas alternativas

de financiamento, para oferta de cursos de pós-graduação

lato sensu (especialização), mediante cobrança de men-

salidades, não desobriga as universidades de vincular tais

cursos de especialização aos seus programas de pós-gra-

duação stricto sensu, de modo a assegurarem a indisso-

ciabilidade do ensino, pesquisa e extensão com a oferta

de cursos de educação continuada aos já graduados.

A possibilidade de cobrança de mensalidades há de ser

conciliada, ainda, com a garantia de gratuidade aos alu-

nos selecionados, que revelem incapacidade de satisfazer

os encargos financeiros das taxas e mensalidades. A ob-

servância da dispensa de mensalidades dos economica-

mente carentes assegura a igualdade de acesso.

Julgamento extra petita. Inocorrência. Embora tenham o

autor e rés pedido um “tudo ou nada” – ou gratuidade total

ou não oferta de cursos de especialização –, a necessida-

de de ponderação dos princípios em tensão permite ao

julgador solucionar o conflito, determinando o respeito a

princípios e regras vigentes no ordenamento constitucio-

nal e legal, que conduzam à harmonização das normas

constitucionais.
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Significando a manutenção de cursos de especialização,

mediante cobrança de mensalidades, tensão com o prin-

cípio da gratuidade do ensino público, é lícito ao julgador

determinar à instituição federal de ensino superior a obser-

vância de princípios e regras constitucionais e administra-

tivos de eficiência, impessoalidade, moralidade, modicida-

de, publicidade, isonomia e dever de prestação de contas.

Parecer pelo provimento parcial do recurso do Ministério

Público Federal para assegurar a dispensa de mensalida-

de aos que não podem satisfazer os encargos financeiros

das mensalidades. Parecer, ainda, pelo não provimento

dos apelos da UFPE, da União e da FADE.

Concluindo essa visão panorâmica da lide, registro o deferi-
mento pelo eminente Desembargador Federal Convocado Cesar
Carvalho, fl. 1.161, do pedido da Polícia Federal de cópia de deter-
minados elementos dos autos para a instrução do Inquérito Poli-
cial nº 581/2005-SR/DPF/PE.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA (Relator):

1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

A primeira preliminar a ser analisada consiste na alegação de
ilegitimidade passiva ad causam da União com base na autono-
mia didático-administrativa das universidades públicas de ensino.

Conforme o art. 9º, incisos VII e IX, da Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, cabe à União zelar
pelos cursos das instituições de ensino superior.

Eis o teor dos mencionados dispositivos:

Art. 9º. A União incumbir-se-á de:

(omissis)

VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e

pós-graduação;

IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e ava-

liar, respectivamente, os cursos das instituições de edu-

cação superior e os estabelecimentos do seu sistema de

ensino.
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O art. 6º, caput, da Resolução nº 1/2001 do Conselho Nacio-
nal de Educação, por sua vez, os dispensa de autorização, reco-
nhecimento e renovação.

É fundamental observar, todavia, que tais cursos de pós-gra-
duação permanecem passíveis de serem supervisionados e ava-
liados pelos órgãos competentes. Tanto é assim que o art. 7º con-
signa: “Os cursos de pós-graduação lato sensu ficam sujeitos à
supervisão dos órgãos competentes a ser efetuada por ocasião
do recredenciamento da instituição”.

Outro ponto a merecer destaque, ainda, é o fato de inúmeras
medidas determinadas pela sentença recorrida deverem ser exigi-
das forçosamente pela União, verbi gratia, as relativas à presta-
ção de contas e observância da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Assim, por entender que a União deva integrar o litígio na qua-
lidade de litisconsorte passivo necessário, rejeito a sua preliminar
de ilegitimidade passiva.

2. DA PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA.

Passo, agora, à análise da alegação de decisão extra petita
suscitada pela UFPE em seu recurso de apelação.

Rodolfo de Camargo Mancuso, na última edição, 2007, pág.
259, de sua obra Ação Civil Pública, em defesa do meio ambiente,
do patrimônio cultural e dos consumidores, refletindo quanto à re-
lação entre o princípio dispositivo e o alcance da tutela jurisdicio-
nal, insinua o conceito de “ponto ótimo da cognição jurisdicional
(= plena e exauriente)”.

Segundo esse postulado, a ação civil pública terá alcançado
efetivamente seu nobre papel constitucional quando o Poder Judi-
ciário, analisando percucientemente todos os elementos de prova
e de direito trazidos aos autos, formula seu comando cogente de
modo a extirpar da realidade, com excelência máxima, todas as
conseqüências antijurídicas correlacionadas àquela lide.

O próprio ordenamento jurídico, aliás, com o intento de forne-
cer aos órgãos fiscalizadores da atuação da Administração Públi-
ca um instrumento eficaz na defesa dos interesses coletivos, ex-
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cepciona a limitação imposta ao julgador pelos arts. 128 e 460 do
Código de Processo Civil, por exemplo, no Código de Defesa do
Consumidor e na Lei nº 8.429/92.

Senão, relembremos a dicção do art. 18 deste último ato nor-
mativo mencionado, inserto no Capítulo “Do Procedimento Admi-
nistrativo e do Processo Judicial”:

Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de

reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos

ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos

bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica preju-

dicada pelo ilícito.

Ou seja, ainda que o autor da ação civil pública não tenha ex-
pressado esse pedido na exordial, caberá ao julgador conceder a
tutela, incluindo-a.

Fincada essa premissa, julgo ter o douto Juiz Federal Francis-
co Antônio de Barros e Silva Neto confeccionado uma sentença de
rigoroso primor, porquanto visa a coibir a continuidade de atos su-
postamente atentatórios de vários princípios, destacadamente os
da legalidade, moralidade e da impessoalidade, para não adiantar
qualquer posição pessoal quanto ao mérito.

Concluindo, rejeito a preliminar de sentença extra petita.

3. DO CONCEITO DE ENSINO SUPERIOR E SEU ALCANCE
SOBRE OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
(ESPECIALIZAÇÃO).

Não acolho a tese de esses cursos não integrarem o sistema
de ensino superior por serem eventuais e não-obrigatórios, não
receberem verbas da União ou não precisarem ser autorizados e
reconhecidos pelo Poder Público.

Afinal, como exposto durante o exame da preliminar de ilegiti-
midade passiva da União, eles deverão ser supervisionados, ava-
liados e recredenciados.

O essencial, portanto, é verifcar-se o conceito legal de ensino
superior.

Ele é desmembrado pelo art. 44 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional nos seguintes termos:



163

Art. 44º. A educação superior abrangerá os seguintes cur-

sos e programas:

I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes

níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam

aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino;

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham con-

cluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido clas-

sificados em processo seletivo;

III - de pós-graduação, compreendendo programas
de mestrado e doutorado, cursos de especialização,
aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos di-
plomados em cursos de graduação e que atendam
às exigências das instituições de ensino;
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos

requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições

de ensino. [Grifo nosso]

A dicção é clara e engloba, certamente, os cursos de pós-
graduação lato sensu, aqui denominados “especialização”.

Considero relevantes, por outro lado, algumas informações
colhidas dos autos.

Às fls. 23/38 repousa o Estatuto da FADE - Fundação de Apoio
ao Desenvolvimento da UFPE. O art. 14 aponta que seus órgão
internos são o Conselho de Curadores e a Secretaria Executiva.
Já o art. 15 diz:

Art. 15 - O Conselho de Curadores será constituído por 11

(onze) membros designados pelo Reitor da Universidade

Federal de Pernambuco e referendados pelo Conselho

Universitário, sendo 9 (nove) docentes da UFPE e 2 (dois)

representantes da comunidade estadual.

Já o seu artigo 20 esclarece que o cargo de Secretário Execu-
tivo será de livre escolha do Reitor da Universidade Federal de
Pernambuco.

De fato, o então ocupante deste cargo, o Prof. Alfredo de Oli-
veira da Costa Soares, respondendo à solicitação do Ilmo. Sr. Pro-
curador da República Paulo Gustavo Guedes Fontes, prestou a
seguinte informação, fls. 68/70, in verbis:

3) Que os cursos de extensão e de pós-graduação, lato
sensu, alvos mais evidentes da preocupação de V. Sª.
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são, na verdade, cursos oferecidos pela UFPE, através da
FADE, cujos projetos, orçamentos e destinações dos re-
cursos financeiros são definidos e legalmente aprovados
pelo Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Exten-
são da Universidade, cabendo à FADE a mera gestão dos
recursos financeiros, sob a supervisão da UFPE; (...).

Alia-se, portanto, à norma positiva referida, o art. 44, inciso III,
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a própria qua-
lificação do ente titular em última instância pelo oferecimento de
tais cursos de especialização, merecendo serem enquadrados no
conceito de ensino público.

4. DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MENSALIDADES E
TAXAS NESSES CURSOS.

Considerada a premissa construída no item anterior, decorre
silogisticamente a impossibilidade de qualquer onerosidade nos
cursos de pós-graduação lato sensu em virtude do disposto no
art. 206 da Constituição Federal.

O eminente Magistrado de primeiro grau, porém, e sabiamen-
te, não concedeu a tutela com toda essa extensão.

Para a resolução dos conflitos intersubjetivos é imprescindível
observar a possibilidade concreta de efetivação de um determina-
do comando judicial, sob pena de a realidade fática o ignorar. Essa
exigência, aliás, consiste em um dos pressupostos obrigatórios
da racionalidade da fundamentação jurídica no seio social.

Deveras, com base na informação de inexistência no orça-
mento da UFPE de dotação financeira para ofertar e operacionaili-
zar tais cursos de especialização, e, apontando o princípio da se-
paração dos poderes do Estado, não caberia ao Judiciário ingres-
sar em seara da competência conjunta do Executivo e do Legisla-
tivo.

A solução, a única a me parecer razoável para não prejudicar
todos aqueles que atualmente estão realizando esses cursos, apre-
senta-se como a autorização judicial para a cobrança de mensali-
dades e taxas para fazer frente ao pagamentos dos professores,
funcionários e apoio logístico das aulas.
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Caminhar em sentido diverso poderia implicar a paralisação
imediata de todos os cursos e projetos correlatos, envolvendo cer-
ca de 75 especializações e milhares de alunos, dando enchanças,
inclusive, a inúmeras ações judiciais de reparação de danos ma-
teriais.

Por outro lado, a suspensão de novos cursos de pós-gradua-
ção lato sensu afastaria a UFPE de seu papel precípuo de fomen-
tar o aprimoramento educacional da população em níveis cada vez
mais elevados, sabendo-se hoje que o mero bacharelado ou licen-
ciatura não são suficientes, diante das crescentes exigências do
mercado profissional.

Consectário lógico de todo o exposto consiste na rejeição, igual-
mente, do pedido ministerial de restituição dos valores já pagos
pelo corpo discente.

5. DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES / DAS OBRIGAÇÕES
IMPOSTAS À UFPE E À FADE / DAS RECOMENDAÇÕES AO
MPF.

Um dos princípios básicos do Estado de Direito, com refle-
xões em todos os ramos jurídicos, inclusive o Direito Administrati-
vo, é o da impessoalidade, desdobramento do postulado da isono-
mia.

No caso em tela, julgo-o malferido em dois aspectos.

O primeiro consiste no fato de inexistir um processo claro,
fundamentado, de escolha dos professores que ministrarão os
cursos de pós-graduação lato sensu.

Isso é relevante por serem as aulas remuneradas, auferindo
eles um plus de considerável relevância, destacadamente num país
que paga pequenos salários àqueles que se dedicam ao magisté-
rio.

Noutro plano, há uma flagrante quebra isonômica no tratamento
dado às diferentes disciplinas acadêmicas.

Durante a fase probatória, a UFPE, fls. 616/903, trouxe alguns
elementos nesse sentido. Façamos um pequeno quadro compa-
rativo de valores pagos a alguns professores de distintos cursos:
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Esse estranho quadro, aliás, se repete quanto à remuneração
dos coordenadores dos cursos de especialização. Por exemplo, à
fl. 705 o Departamento de Medicina Social informa que o Prof.
Rogério Dubosselard Zimmermam não recebeu qualquer valor por
essa atribuição.

 Já o Prof. Sérgio Torres, consoante fl. 805 dos autos, recebeu
pelo exercíco do cargo de coordenador o montante de R$ 41.325,00

emoN osruC odiuqíLrolaV

edsieRoleMedruhtrA

726.lf-azuoS
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(quarenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais), enquanto o
Prof. Cláudio Roberto Cintra Brandão foi remunerado em R$
31.000,00 (trinta e um mil reais).

Nessa moldura, tenho por irretocável as determinações ins-
critas nos itens (a), (b) e (d) da sentença, limitando tais pagamen-
tos em idêntico patamar aos do cargo efetivo de professor e coor-
denador de curso da UFPE, alcançando, inclusive, aqueles mes-
tres oriundos de outras instituições de ensino, observada a res-
pectiva hora-aula da UFPE, como medida a se impor para a res-
tauração do princípio da isonomia e da impessoalidade.

Merecem elogios, também, a preocupação com o limite dos
vencimentos dos servidores públicos previsto no Carta Magna e
expressa no item (f).

Quanto à limitação em até 30% (trinta por cento) de professo-
res estranhos ao quadro da Universidade nos cursos de pós-gra-
duação lato sensu, nada mais legal, pois repousa em determina-
ção emanada do próprio Ministério da Educação, conforme asse-
verado pelo então MM. Reitor Mozart Neves Ramos, à fl. 136.

Aproveito este ponto para referendar a determinação judicial
de que os coordenadores sejam professores da própria UFPE. De
forma contrária estar-se-ia abrindo a possibilidade de gerar gran-
des problemas de ordem gerencial e hierárquica, além de afrontar
o critério do merecimento, base do estímulo ao aprimoramento do
corpo discente interna corporis.

No tangente aos demais pontos da sentença, julgo que o
eminente Juiz Federal os fundamentou com perfeição, demons-
trando a falta de controle e transparência na execução do convê-
nio para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu.

As conclusões da análise probatória estão sintetizadas em
quinze páginas, fls. 1.009/1.023, das quais destaco apenas algu-
mas constatações para não me estender em demasia. São eles:

1. inexistência de fiscalização pela Pró-Reitoria para Assuntos
de Pesquisa e Pós-Graduação da substituição de professo-
res durante o curso;

2. majoração de despesas sem conhecimento do chefe de
departamento;
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3. antecipação de despesa pela FADE antes da assinatura do
convênio;

4. falta de detalhamento completo do plano de trabalho pela
Fundação;

5. pagamento de taxa de administração de 5% (cinco por cen-
to) sobre a receita para a FADE a despeito da proibição pelo
convênio;

6. ausência de relatórios pormenorizados de todas as despe-
sas realizadas pela Fundação;

7. em face disso, é impossível verificar-se quem está arcando
com os custos de aquisição de equipamentos, materiais de
consumo, contratação de pessoal, pagamento de diárias de
viagens, etc.;

8. não há qualquer fiscalização da aplicação das verbas arre-
cadadas, apesar de a FADE movimentar milhões de reais por
ano;

9. desrespeito à exigência de licitação para a contratação de
serviços e realização de obras, por exemplo, compra de pas-
sagens aéreas;

10. realização de despesas com festas, recepções, táxi e ce-
lulares para o Reitor, Vice-Reitor e terceiros;

11. contratação de escritórios de advocacia quando a Univer-
sidade dispõe de assessoria jurídica própria;

12. a UFPE recebe, inexplicavelmente, a título de repasse seis
vezes menos dos cursos de especialização que dos convê-
nios em geral;

13. transferência contínua de receita entre os cursos de espe-
cialização, sem nunca serem repassados à Universidade.

Como se vê, são múltiplos os indícios de ilegalidade que te-
riam sido perpetrados na execução do convênio firmado entre a
UFPE e a FADE a legitimar a preocupação do Magistrado em re-
comendar ao Ministério Público Federal a instauração de inquérito
criminal e procedimento para a constatação eventual de atos de
improbidade pública.
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6. DAS MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DA INDENIZA-
ÇÃO.

A resistência abusiva da FADE, narrada à fl. 592, em não apre-
sentar as planilhas com dados relativos aos cursos de especiliza-
ção no prazo legal, provocando retardos indevidos no andamento
do feito, legitima a imposição de multa diária de R$ 500,00 (qui-
nhentos reais).

Igualmente judiciosa é a imposição à FADE e ao Secretário
Executivo da Fundação de multa de 1% (um por cento) e indeniza-
ção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, respectiva-
mente, por terem sonegado informações ao Poder Judiciário.

No caso, declararam que determinados cursos de especiali-
zação ainda estavam em andamento, quando a própria UFPE no-
ticiou, depois, o contrário, obrigando o Julgador a realizar nova
audiência de instrução e julgamento.

7. DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.

Tenho por razoável a concessão do prazo de 60 (sessenta)
dias fixado na decisão de mérito de primeiro grau para a imple-
mentação por parte da UFPE de todas as medidas administrativas
discriminadas.

Tendo em vista o decurso do tempo, todavia, determino que
seu marco inicial seja a data de intimação da presente decisão.

8. PARTE DISPOSITIVA DO VOTO.

Por todo o exposto, rejeito as preliminares, negando provimento
à apelação do MPF/PE e dando parcial provimento às apelações e
às remessas oficiais da União, da UFPE e da FADE para tão-so-
mente dilargar o prazo para cumprimento da tutela jurisdicional,
nos termos acima explicitados no item 7.

Assim voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 350.075-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO

Apelante: UNIÃO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Partes Rés: MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE E ESTADO DE SER-

GIPE

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMEN-
TO DE DEFESA INEXISTENTE. MENOR ACOME-
TIDA DE ALERGIA ALIMENTAR MÚLTIPLA. NE-
CESSIDADE DE FORNECIMENTO, PELO PO-
DER PÚBLICO, DO COMPOSTO ALIMENTAR
“HIDROLISADO PROTEICO”. DIREITO À VIDA E
À SAÚDE.
- O apelante, em momento algum, requereu a
produção de prova pericial. Apenas, no final de
sua contestação, protestou provar o alegado por
todos os meios de prova admitidos em direito,
inclusive perícia. Tal assertiva, praxe no seio pro-
cessual, não significa pedido explícito e formal
de produção de prova (in casu, a pericial). Alega-
ção de cerceamento de defesa que se afasta.
- Laudos médicos existentes nos autos a com-
provar que a menor sofre de alergia alimentar
múltipla, cujas reações podem variar de grau,
podendo, inclusive, acarretar choque anafilático
e morte, necessitando, assim, de hidrolisado
protéico para o seu tratamento.
- O hidrolisado protéico, apesar de alimento, con-
siste em verdadeiro medicamento, eis que é a
base do tratamento da alergia alimentar que aco-
mete a menor.
- Admitir a negativa de fornecimento do produto
pelo Poder Público equivaleria obstar o direito à
vida, direito fundamental assegurado pela Cons-
tituição Federal/88, merecedor de toda a forma
de proteção do Estado.
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- Descabida a alegação de impossibilidade de o
Poder Judiciário determinar a liberação de subs-
tância sem prévio estudo científico sobre a se-
gurança no tratamento, uma vez que o produto
é amplamente aceito na comunidade médica
como única terapia para a moléstia, além de ser
regularmente comercializado no País, com a
aprovação da ANVISA, donde se pressupõe a
comprovação de sua eficácia.
- Inegável o direito da menor, bem como de ou-
tras crianças que padecem da mesma doença,
de ser abastecida pelo Poder Público do com-
posto alimentar em questão.
- Procedência do pedido de alteração do nome
comercial “Pregomin” para a formulação gené-
rica “hidrolisado protéico parcial (a partir de
seron, caseína, com ou sem TCM etc.)”, com a
ressalva de que o mesmo seja fornecido de acor-
do com a prescrição médica de cada paciente.
-Apelação e remessa oficial providas, em parte.

ACÓRDÃO

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

Custas, como de lei.

Recife, 12 de abril de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO:
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Ação civil pública, com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, aforada pelo Ministério Público Federal contra a União, o
Estado de Sergipe e o Município de Aracaju, para o fim de que os
réus sejam compelidos, de forma solidária, a fornecer gratuita e
ininterruptamente o composto hidrolisado protéico PREGOMIN à
menor Ananda Louise Torres Alcântara e a todos os pacientes que
dele necessitem, conforme prescrição médica.

Segundo o Órgão Ministerial, Maria Luiza Torres Alcântara, em
representação, informou as dificuldades enfrentadas no tratamento
da alergia alimentar múltipla enfrentada por sua filha Ananda, doen-
ça cujo tratamento é feito à base de alimentação especial – o com-
posto hidrolisado PREGOMIN – sendo o consumo mensal de, apro-
ximadamente, 20 (vinte) latas.

Em face do alto custo do alimento, não tem condições de ad-
quiri-lo, razão pela qual requereu que fosse fornecido pela Secre-
taria de Saúde do Estado de Sergipe, sendo informada de que o
produto não é medicamento excepcional, e que não havia nenhu-
ma Portaria do Ministério da Saúde que contemplasse a doação
desse tipo de alimento.

Ainda segundo o MPF, o PREGOMIN teria a natureza de medi-
camento, e que a negativa de fornecimento configuraria violação
ao direito constitucional à saúde. Reconheceu-se ser parte legítima
ativa para a causa, valendo o mesmo em relação aos três entes
públicos indicados seriam igualmente legitimados para a causa,
sendo competente para apreciar a lide Justiça comum Federal.

Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela - fls. 63/68.

Ao contestar, a União argüiu, em preliminar, sua própria ilegiti-
midade passiva, a impropriedade da via eleita, a ilegitimidade do
MPF e a impossibilidade jurídica do pedido.

No mérito, afirmou que cada Estado, com os seus Municípios,
estabelecem quais os medicamentos que devem constar na rela-
ção de medicamentos básicos.

Caso não haja previsão de determinado medicamento, o mes-
mo deverá ser adquirido com verbas do Piso de Atenção Básica,
repassados pela União, ou com parte referente à sua contraparti-
da aos recursos federais.
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Sustenta, ademais, a impossibilidade de o Poder Judiciário
determinar a liberação de substância sem prévio estudo científico
sobre a segurança no tratamento, não podendo ocorrer, “a toque
de caixa”, a introdução do suplemento alimentar como dieta, o
que somente poderia ocorrer após o completo mapeamento da
doença no País.

O Município de Aracajú também contestou aduzindo as preli-
minares de: a) carência de ação, por ilegitimidade passiva; b) ina-
dequação da via eleita; c) a impossibilidade de o Judiciário deter-
minar a implementação de políticas públicas de saúde. Quanto ao
mérito, defendeu que o composto hidrolisado não é remédio, e sim
alimento, cabendo à família a obrigação alimentar, e que o Judiciá-
rio não pode incluir ou excluir medicamento da lista do Ministério
da Saúde, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação de Po-
deres.

Embora citado, o Estado de Sergipe não ofereceu defesa - fl.
177.

As preliminares aduzidas foram rejeitadas e, no mérito, o pe-
dido foi julgado procedente, condenando-se os réus a fornecerem,
de forma gratuita e ininterrupta, o composto hidrolisado protéico
PREGOMIN, para Ananda Louise Torres Alcântara, e para as de-
mais pessoas portadoras de alergia alimentar múltipla, desde que
tenha havido prescrição médica e que não reunissem condições
financeiras para custear o tratamento.

Entendeu o julgador a quo que os documentos acostados aos
autos demonstraram de forma inequívoca que Ananda, de quatro
anos incompletos, padecia de “alergia alimentar múltipla”, a teor
dos laudos de fls. 22/23 e 38/39, subscritos por médicos distintos
e que foram bastante explícitos quanto ao diagnóstico, a evolução
da doença e as condições do tratamento, havendo unanimidade
na indicação do hidrolisado protéico para o tratamento da afec-
ção.

Destacou que, de acordo com a literatura médica, a alergia
alimentar é uma resposta anormal do sistema imunológico que é
causada por proteínas de certos alimentos, causando sintomas à
medida que a proteína atravessa o sistema digestivo e entra na
corrente sanguínea, causando diversas reações, que podem va-



174

riar de grau, entre médias e graves, sendo que as últimas podem
acarretar, inclusive, choque anafilático e morte.

Não há cura para a doença, cabendo apenas uma combina-
ção de tratamento dietético – com a eliminação da dieta dos ali-
mentos que causem alergia – e medicamentoso, sendo esse so-
mente de natureza paliativa da sintomatologia em caso de crise.

No caso da criança retratada nos autos, conforme expressam
laudos médicos mencionados, já se tem importante vulneração do
estado físico em razão das reações alérgicas pela intolerância a
diversos tipos de alimento. Assim, o hidrolisado protéico, indicado
por ambos os médicos, apesar de se tratar de alimento, adquire,
na hipótese, a natureza de verdadeiro medicamento, haja vista que
o verdadeiro tratamento da alergia alimentar é a dieta. Se a criança
não pode, em razão da doença, ingerir outro alimento, pois corre o
risco de morte, seja pelas reações do organismo aos alimentos
comuns, seja por inanição, o hidrolisado protéico mostra-se como
elemento de manutenção da saúde da criança em face da doença
que a acomete, evitando que os efeitos da moléstia se manifes-
tem.

Ressaltou, então, que não se pode admitir que, em razão de
ausência de expressa previsão da substância em “Portaria”, haja
risco de vulneração ao maior direito fundamental, que é o direito à
vida.

Do mesmo modo, não se pode exigir um prévio estudo esta-
tístico acerca da incidência da doença no país para possibilitar o
fornecimento do produto, pois a medida, caso adotada, teria o al-
tíssimo custo de vida de Ananda Louise Torres Alcântara e de ou-
tras tantas crianças que padecem da mesma doença.

Além disso, o produto em tela é amplamente aceito na comu-
nidade médica como única terapia para a moléstia, não consistin-
do em tratamento experimental ou “alternativo” que poderia impli-
car em gastos de verba pública sem que houvesse a necessária
comprovação de sua eficácia.

Salientou que, diante da responsabilidade solidária dos três
entes federativos, nada obsta o deferimento do pedido do MPF (fls.
140/141) de que o fornecimento de Pregomin seja realizado pela
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Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe, se essa é a forma
mais eficiente e prática de obtenção do produto pela criança, sem
óbice que o Estado de Sergipe providencie, junto aos demais en-
tes, as compensações que reputar devidas.

Ademais, não há no caso ofensa ao princípio de separação de
poderes, eis que inexiste ingerência judicial em atividade discricio-
nária da administração quanto ao gerenciamento interno das polí-
ticas de fornecimento de medicamentos. O que há é ordem judi-
cial para que o Estado cumpra seu dever constitucional de prestar
assistência médica àqueles que dela necessitam, usando, para
isso, de todos os meios possíveis na medicina.

Cabe ao Poder Judiciário empregar às normas e aos princí-
pios constitucionais uma efetiva força jurídica e não apenas moral,
simbólica ou política. A eles foi reconhecida uma aplicação direta e
imediata (art. 5º, § 1º, da CF/88), permitindo que o magistrado, ao
se deparar com uma situação em que esteja em jogo um dado
direito fundamental, possa, ele próprio, criar meios de dar efetivi-
dade a esse direito.

O deferimento da presente medida não vai de encontro à cha-
mada “reserva do possível”, pois, não obstante o valor do hidroli-
sado protéico seja elevado para a família da criança (R$ 198,00
por unidade - fl. 34), tal valor não se mostra suficiente para indicar
a impossibilidade dos réus em arcar com o ônus financeiro da
decisão judicial.

A União interpôs apelação, reiterando as preliminares aduzi-
das na contestação e suscitando preliminar de nulidade da sen-
tença, por cerceamento de defesa, haja vista que houve o julga-
mento antecipado da lide, apesar de haver requerido a realização
de perícia e oitiva de testemunhas (fl. 133), por considerar impres-
cindível para se averiguar corretamente o diagnóstico da paciente,
a real necessidade do fornecimento do composto alimentar e se
este constitui a terapêutica adequada à sua enfermidade.

No mérito, defendeu que o modelo de política nacional de me-
dicamentos fundamenta-se na descentralização da gestão, na qual
a coordenação e execução da assistência farmacêutica cabe aos
Estados e Municípios. Caso alguns gestores não tenham previsto
em suas listas algum tipo de medicamento, ou, como no caso,
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composto alimentar, deverá adquiri-lo com os recursos do Piso de
Atenção Básica que já são repassados pela União, ou ainda com
parte referente à sua contrapartida aos recursos federais.

Disse, também, que para que determinado medicamento ve-
nha a integrar as listas daqueles fornecidos pelo Sistema Único de
Saúde, devem ser considerados diversos critérios, entre eles pes-
quisas e análises científicas, diante das complexidades e peculia-
ridades de cada doença a ser tratada, todavia, destaca-se a ne-
cessidade de se possuir informação suficientemente sistemática
sobre os efeitos adversos, considerando-se a relação de risco/
benefício, e, também, a análise da biodisponibilidade e farmacoci-
nética, buscando-se, com isso, selecionar medicamentos com
propriedades mais favoráveis, que possam ampliar a adesão ao
tratamento e, principalmente, minimizar os riscos.

Por conseqüência, o Poder Judiciário não pode determinar a
liberação e fornecimento de substância sem prévio estudo científi-
co sobre sua segurança no tratamento dispensado aos pacientes.

Por fim, aduziu que, acaso mantida a sentença, deve ser alte-
rado o nome comercial Pregomin para a formulação genérica “hi-
drolisado protéico parcial (a partir de seron, caseína, com ou sem
TCM etc.)”, que possui o mesmo efeito terapêutico e onera menos
o Estado.

Contra-razões às fls. 220/226, onde o MPF sustenta que a
apelante limitou-se a afirmar que o Poder Judiciário não pode de-
terminar o fornecimento de medicamento sem prévio estudo so-
bre sua segurança no tratamento, o que causaria riscos aos pa-
cientes. Entretanto, olvidou-se de citar que o referido medicamen-
to é regularmente comercializado no País, inclusive com a aprova-
ção da ANVISA.

Assinalou que não se opõe ao fornecimento de outros com-
postos hidrolisados protéicos aos pacientes, desde que sejam
adequados ao tratamento, observando-se sempre as prescrições
médicas.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

É o relatório.

Dispensada a revisão.
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VOTO

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

Destaco, inicialmente, que a alegação de nulidade da senten-
ça, por cerceamento de defesa, há que ser afastada.

Conforme se apura nos autos, o apelante, em momento al-
gum, requereu a produção de prova pericial. Apenas, no final de
sua contestação, protestou provar o alegado por todos os meios
de prova admitidos em direito, inclusive perícia. Tal assertiva, pra-
xe no seio processual, não significa pedido explícito e formal de
produção de prova (in casu, a pericial).

Demais disto, não está o juiz obrigado a julgar a questão pos-
ta, de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu
livre convencimento (artigo 131 do CPC); para tanto, vale-se do
exame dos fatos e dos aspectos pertinentes ao tema, das provas
produzidas, e da Doutrina e da Jurisprudência que reputar aplicá-
veis ao caso concreto. A propósito, confira-se:

PROCESSO CIVIL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUI-

DEZ DA DÍVIDA REPRESENTADA POR CDA. IRRELE-

VÂNCIA DA PROVA DO ATO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPERTINÊNCIA

DA PROVA PERICIAL. DESCABIDA ARGÜIÇÃO DE NU-

LIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DE-

FESA.

(...)

II - Pertinente o julgamento antecipado da lide quan-
do a hipótese enquadra-se no art. 330, I, do CPC, não
sendo possível referir, na espécie, a existência do
cerceamento de defesa, quando a parte limitou-se a
pedir, genericamente, a produção de “todos os meios
de prova em direito admitidos, especialmente a do-
cumental e a pericial”. Precedentes da Corte.
(...)

IV - Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

V - Recurso improvido.

VI - Sentença mantida. (TRF - 1ª Região, AC 1997010000

99.307/MG, 3ª Turma, Decisão:14/9/2000, DJU:15/12/2000,

página: 39, Juiz Cândido Ribeiro).
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO ANULATÓRIA. PROVA PERICIAL. MATÉRIA EMI-

NENTEMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE DI-

LAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Embora o art. 332 do CPC permita a produção de todos

os meios de prova legais, bem como os moralmente legíti-

mos, de forma a demonstrar a verdade dos fatos, é certo

que referida norma não autoriza a realização da prova que

se mostre desnecessária ou impertinente ao julgamento

do mérito da demanda.

(...)

3. O Juiz é o condutor do processo, cabendo-lhe ana-
lisar a necessidade da dilação probatória requerida,
conforme os arts. 125, 130 e 131 do CPC. O magistra-
do, considerando a matéria deduzida, pode indeferir
a realização da prova, não caracterizando cercea-
mento de defesa ou obstáculo ao direito de petição,
nem ofensa aos princípios constitucionais do contra-
ditório, ampla defesa e devido processo legal.
4. Agravo de instrumento improvido. (TRF - 3ª Região, AG

73.040/SP, 6ª Turma, Decisão: 08/11/2006, DJU: 04/12/

2006, página: 520, Juíza Consuelo Yoshida) - destaquei.

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADO-

RIA. PROVA DE TEMPO DE SERVIÇO. RAZOÁVEL INÍ-

CIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA. CERCEAMEN-

TO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROTESTO GENÉRI-

CO POR TODOS OS MEIOS DE PROVA. IMPOSSÍVEL

PROVA NEGATIVA DE FATOS ALEGADOS NA INICIAL.

I - Mero protesto genérico por todos os meios de pro-
va admitidos no direito não pode levar a nulidade de
sentença por cerceamento de defesa, por falta de
oportunidade de produção de provas pelo réu.
(...)

VIII - Apelação e remessa oficial, tida como interposta,

parcialmente providas, sentença mantida apenas na parte

que reconhece 30 anos e 6 meses de trabalho. (TRF - 1ª

Região, AC 199901000539872/TO, 2ª Turma, Decisão:

3/12/2003, DJU: 15/12/2003, página: 9, Desembargador

Federal Jirair Aram Meguerian).

Quanto às demais preliminares, penso que foram corretamente
enfrentadas no Juízo a quo.
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Adoto, pois, como razões de decidir, as referendadas pelo culto
e zeloso Juiz singular na decisão recursada, abstendo-me de trans-
crever o que se acha lançado às fls. 181/182, sob amparo do prin-
cípio processual da economia processual.

Passo, a seguir, ao exame do mérito.

Conforme laudos médicos existentes nos autos - fls. 22/23 e
38/39, a menor Ananda Louise Torres Alcântara sofre de alergia
alimentar múltipla, cujas reações podem variar de grau, podendo,
inclusive, acarretar choque anafilático e morte, necessitando, as-
sim, de hidrolisado protéico (PREGOMIN) para o seu tratamento.

Devido ao elevado custo do produto, a mãe da menor buscou
abastecer-se junto à Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe, a
qual negou o pedido sob a alegação de que o produto não é medi-
camento excepcional e que não existe qualquer Portaria do Minis-
tério da Saúde a autorizar seu fornecimento.

Com a devida vênia aos que pensam em contrário, comparti-
lho do entendimento proferido pelo Magistrado a quo. O “hidrolisa-
do protéico”, apesar de alimento, consiste em verdadeiro medica-
mento, eis que é a base do tratamento da alergia alimentar que
acomete a menor.

A ausência de expressa previsão da substância em Portaria,
ao meu ver, tampouco configura justificativa bastante à negativa
de fornecimento pelo Poder Público do produto, haja vista que o
direito à vida consiste em direito fundamental, assegurado pela
nossa Lei Maior, merecedor de toda a forma de proteção do Estado.

A alegação de impossibilidade de o Poder Judiciário determi-
nar a liberação de substância sem prévio estudo científico sobre a
segurança no tratamento também não procede, uma vez que o
produto é amplamente aceito na comunidade médica como única
terapia para a moléstia, além de ser regularmente comercializado
no País, com a aprovação da ANVISA, donde se pressupõe a com-
provação de sua eficácia.

Ademais, como se destaca nos autos, não há cura para a
doença cujo tratamento consiste na dieta com a eliminação dos
alimentos que causam alergia, e, em caso de crise, medicamen-
tos de natureza paliativa da sintomatologia.
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No caso, sobreleva-se o fato de que, de acordo com os cita-
dos laudos médicos, a criança já padece de importante vulnera-
ção de seu estado físico por conta das reações alérgicas a diver-
sos tipos de alimento, sendo o “hidrolisado protéico” o produto in-
dicado para o tratamento, porque evita que os efeitos da moléstia
se manifestem.

Destarte, é inegável que o Poder Público deve fornecer à me-
nor, bem como a outras crianças que padecem da mesma doen-
ça, e que não podem custear o tratamento, o composto alimentar
em questão.

Quadra aqui destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em
situação a tudo a esta assemelhada, assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVA-

ÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LE-

GITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRATA-

MENTO DE SAÚDE, PELO ESTADO, A MENOR HIPOS-

SUFICIENTE. OBRIGATORIEDADE. AFASTAMENTO DAS

DELIMITAÇÕES. PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMEN-

TAIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITU-

CIONAL. ARTS. 5º, CAPUT, 6º, 196 E 227 DA CF/1988.

PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR E DO CO-

LENDO STF.

1. Recurso especial contra acórdão que entendeu ser o

Ministério Público parte legítima para figurar no pólo ativo

de ações civis públicas que busquem a proteção do direito

individual, difuso ou coletivo da criança e do adolescente à

vida e à saúde.

2. Decisão a quo clara e nítida, sem omissões, obscurida-

des, contradições ou ausência de motivação. O não aca-

tamento das teses do recurso não implica cerceamento

de defesa. Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com

o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la

conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre

convencimento (CPC, art. 131), usando fatos, provas, ju-

risprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que

entender aplicáveis ao caso. Não obstante a oposição de

embargos declaratórios, não são eles mero expediente para

forçar o ingresso na instância especial, se não há vício

para suprir. Não há ofensa ao art. 535, II, do CPC quando a
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matéria é abordada no aresto a quo.

3. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em

garantir o efetivo tratamento médico a pessoa necessita-

da, inclusive com o fornecimento, se necessário, de medi-

camentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medi-

da, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em

face da urgência e conseqüências que possam acarretar a

não realização.

4. Constitui função institucional e nobre do Ministério
Público buscar a entrega da prestação jurisdicional
para obrigar o Estado a fornecer medicamento es-
sencial à saúde de pessoa carente, especialmente
quando sofre de doença grave que se não for tratada
poderá causar, prematuramente, a sua morte.
5. O Estado, ao negar a proteção perseguida nas cir-
cunstâncias dos autos, omitindo-se em garantir o di-
reito fundamental à saúde, humilha a cidadania, des-
cumpre o seu dever constitucional e ostenta prática
violenta de atentado à dignidade humana e à vida. É
totalitário e insensível.
6. Pela peculiaridade do caso e em face da sua ur-
gência, hão de se afastar as delimitações na efetiva-
ção da medida sócio-protetiva pleiteada, não pade-
cendo de ilegalidade a decisão que ordena a Admi-
nistração Pública a dar continuidade a tratamento
médico.
7. Legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação

civil pública em defesa de direito indisponível, como é o

direito à saúde, em benefício de pessoa pobre.

8. Precedentes desta Corte Superior e do colendo STF.

9. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 904.443/RS,

1ª Turma, Decisão: 13/02/2007, DJU: 26/02/2007, página:

567, Relator José Delgado) - destaquei.

No tocante ao pedido de alteração do nome comercial Prego-
min para a formulação genérica “hidrolisado protéico parcial (a partir
de seron, caseína, com ou sem TCM etc.)”, penso merecer acolhi-
da, tendo em vista ser menos oneroso para o Estado e não sofrer
objeção por parte do Ministério Público, com a ressalva de que o
mesmo (hidrolisado protéico) deve ser fornecido de acordo com a
prescrição médica de cada paciente.
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Esforçado nessas razões, dou provimento, em parte, à apela-
ção e à remessa oficial, tão-somente para admitir o fornecimento
de outros compostos hidrolisados protéicos aos pacientes, desde
que adequados ao tratamento, de acordo com as prescrições
médicas.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 375.437-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO CAVAL-
CANTE

Apelante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

Apelado: ANDERSON COUTO DA SILVA
Recte. Ades.: ANDERSON COUTO DA SILVA
Advs./Procs.: DRS. VERÔNICA ALVES DE SÃO JOSÉ E OUTROS

(APTE.) E ADRIANA AMANDA DA SILVA (APDO.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATI-
VO. CONCURSO PÚBLICO. INFRAERO. RESER-
VA DE VAGAS A DEFICIENTES. ART. 37, VIII, DA
CF. REGULAMENTAÇÃO PELAS LEIS 7.853/89
E 8.112/90. EDITAL  01.1, DE 19/03/1998. NECES-
SIDADE.
- No caso dos autos, constata-se que o autor,
embora tenha sido aprovado em 1º lugar, dentre
os portadores de deficiência física, no concurso
público para provimento de cargos na Infraero,
empresa pública, não foi o mesmo nomeado
diante da ausência de reserva de vagas aos defi-
cientes pelo Edital que regeu o certame.
- A regulamentação do art. 37, VIII, da CF se deu
com as Leis 7.853/89 e 8.112/90, tendo esta últi-
ma efetivamente assegurado às pessoas porta-
doras de deficiência física o direito de se inscre-
verem em concursos públicos e reservado aos
mesmos percentual das vagas destinadas à ocu-
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pação dos cargos e empregos públicos.
- A questão em análise se trata de concurso pú-
blico realizado por entidade da Administração
Pública Indireta, empresa pública, havendo que
se aplicar a disciplina prevista na Lei 8.112/90
quanto às regras que regulamentam tal certame
público para preenchimento de cargos ou em-
pregos públicos.
- Conforme se constata dos autos, tem-se que o
Edital que regeu o concurso público em tela não
observou a determinação constitucional (art. 37,
VIII, da CF) e legal (art. 5°, § 2°, da Lei 8.112/90) de
reserva de vagas aos deficientes, deixando de
nomear o demandante, que foi o primeiro colo-
cado dentre os candidatos inscritos como defi-
cientes em Recife.
- Apelação e recurso adesivo parcialmente pro-
vidos para condenar a Infraero à nomeação do
autor ao cargo de Profissional de Serviços
Aeroportuários na Área de Administração e Fi-
nanças da Infraero, com pagamento das remu-
nerações à razão de 50% sobre a que o mesmo
teria direito, a partir da data do ajuizamento da
presente ação, bem como dos honorários
advocatícios fixados no percetual de 10% sobre
o valor da condenção, com base no art. 20, § 3°,
do CPC.

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 parcial provimento à ape-
lação e ao recurso adesivo interpostos, na forma do relatório, voto
e das notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazen-
do parte integrante do presente julgado.

Recife, 26 de abril de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE CAVALCAN-
TE - Relator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO CAVAL-
CANTE:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos em face da
sentença proferida às fls. 68/72, pelo MM. Juiz Federal da 12ª Vara-
PE, Dr. Frederico José Pinto de Azevedo, que julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, determinando a nomea-
ção do autor ao cargo de Profissional de Serviços Aeroportuários
na Área de Administração e Finanças, desde que aprovado em
avaliação realizada por junta médica (art. 43, § 1º, do Decreto 3.298/
99), com pagamento dos atrasados à razão de 50% (cinqüenta
por cento) da remuneração a que o autor teria direito se exercesse
o cargo desde a data em que seria nomeado, devidamente corrigi-
dos, retroagindo à data das primeiras nomeações ocorridas para
o cargo em destaque na capital do Estado de Pernambuco; fixan-
do os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), a
serem pagos pela Infraero.

Em suas razões recursais, a Empresa Brasileira de Infra-
estrutura Aeroportuária - Infraero alegou tratar-se o art. 37, VIII, da
Constituição Federal de norma de eficácia limitada, dependente
de legislação infraconstitucional para operar seus efeitos, tendo
sido regulamentado pela Lei 7.853/89, Decreto 914/93 e Decreto
3.298/99. Aduziu, ainda, que somente com o Decreto 3.298, publi-
cado em 21/12/1999, é que veio a regulamentação do referido art.
37, VIII, da CF e da Lei 7.853/89, a partir de quando tais dispositi-
vos normativos passaram a exercer efeitos legais concretos. Dessa
forma, alega que quando da publicação do Edital 01.1/98 da Infrae-
ro, em 19/03/1998, não se achava em vigor o Decreto 3.298/99,
tendo sido previsto no referido edital que não haveria listagem de
classificação específica para candidatos portadores de deficiên-
cia, visto que a obrigatoriedade da dupla listagem de classificação
apenas se deu com este decreto.

Alega, também, não ser possível a aplicação da Lei 8.112/90
ao caso concreto, pois a Infraero se trata de Empresa Pública Fe-
deral, a ela se aplicando o regime jurídico próprio das empresas
privadas. Por fim, aduz que a sentença a quo apresentou julga-
mento ultra petita, eis que condenou a Infraero ao pagamento de
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atrasados a partir da data das primeiras nomeações ocorridas para
o cargo em Recife, enquanto que a inicial requereu o pagamento
de retroativos a partir do ajuizamento da presente ação.

Em sede de recurso adesivo, a parte autora requereu que o
pagamento dos atrasados se desse à razão de 100% (cem por
cento) da remuneração a que o mesmo teria direito se exercesse
na Infraero o cargo em tela, e não de 50% (cinqüenta por cento),
conforme determinou a sentença impugnada. Ademais, pugnou pela
majoração do valor fixado para honorários advocatícios, em con-
formidade com o art. 20, § 3º, do CPC.

Apresentadas as contra-razões às fls. 140/143 e 154/161.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO CAVAL-
CANTE (Relator):

Consoante salientado no relatório, trata-se de apelações inter-
postas em face da sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial, determinando a nomeação do autor,
deficiente físico, ao cargo de Profissional de Serviços Aeroportuá-
rios na Área de Administração e Finanças da Infraero, desde que
aprovado em avaliação realizada por junta médica (art. 43, § 1º, do
Decreto 3.298/99), com pagamento dos atrasados à razão de 50%
(cinqüenta por cento) da remuneração a que o autor teria direito se
exercesse o cargo em destaque desde a data das primeiras no-
meações em Recife, devidamente corrigida; fixando os honorários
advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem pagos pela
Infraero.

A presente questão versa sobre o teor do art. 37, VIII, da CF/88
e suas regulamentações legais, a fim de que se defina a partir de
quando se deu a obrigatoriedade de reserva de vagas para porta-
dores de deficiência em concursos públicos. Assim dispõe o refe-
rido dispositivo constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fe-

deral e dos Municípios obedecerá aos princípios de legali-

dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiên-



186

cia e, também, ao seguinte: (...)

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos

públicos para as pessoas portadoras de deficiência e defi-

nirá os critérios de sua admissão; (...).

A Infraero alegou tratar-se o acima transcrito dispositivo cons-
titucional de norma de eficácia limitada, dependente de legislação
infraconstitucional para operar seus efeitos, tendo sido regulamen-
tado pela Lei 7.853/89, Decreto 914/93 e Decreto 3.298/99. Adu-
ziu, ainda, que somente com o Decreto 3.298/99 é que veio a
regulamentação do referido art. 37, VIII, da CF e da Lei 7.853/89, a
partir de quando tais dispositivos normativos passaram a exercer
efeitos legais concretos; motivo pelo qual o Edital 01.1/98 da In-
fraero, publicado em 19/03/1998, não observou a reserva de vagas
para portadores de deficiência, eis que não se achava em vigor o
Decreto 3.298/99, publicado apenas em 21/12/1999. Argumentou,
também, não ser possível a aplicação da Lei 8.112/90 ao caso
concreto, pois a Infraero se trata de Empresa Pública Federal, a
ela se aplicando o regime jurídico próprio das empresas privadas.

Entendo que a regulamentação do art. 37, VIII, da CF se deu
com as Leis 7.853/89 e 8.112/90, tendo esta última efetivamente
reservado percentual dos cargos e empregos públicos para as
pessoas portadoras de deficiência, conforme previsão constitu-
cional.

A Lei 7.853/89 estabeleceu que os órgãos e entidades da Admi-
nistração Direta e Indireta devem dispensar aos portadores de
deficiência tratamento prioritário e adequado tendente a viabilizar,
na área de formação profissional e do trabalho, dentre outras me-
didas, a promoção de ações eficazes que propiciem sua inserção
nos setores públicos e privado, bem como a adoção de legislação
específica que discipline a reserva aos deficientes de mercado de
trabalho, conforme se observa dos dispositivos legais abaixo trans-
critos:

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às

pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de

seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à

saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao am-

paro à infância e à maternidade, e de outros que, decor-

rentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-es-

tar pessoal, social e econômico.
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Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste

artigo, os órgãos e entidades da administração direta e

indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência

e finalidade, aos assuntos objetos desta Lei, tratamento

prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo

de outras, as seguintes medidas:

(...)

III - na área da formação profissional e do trabalho:

(...)

c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inser-

ção, nos setores públicos e privado, de pessoas portado-

ras de deficiência;

d) a adoção de legislação específica que discipline a re-

serva de mercado de trabalho, em favor das pessoas por-

tadoras de deficiência, nas entidades da Administração

Pública e do setor privado, e que regulamente a organiza-

ção de oficinas e congêneres integradas ao mercado de

trabalho, e a situação, nelas, das pessoas portadoras de

deficiência; (...).

Já a Lei 8.112/90, cumprindo mandamento constitucional, as-
segura aos deficientes, em seu art. 5º, § 2º, o direito de se inscre-
verem em concursos públicos para provimento de cargo compatí-
vel com a deficiência, reservando, expressamente, percentual das
vagas oferecidas pelo concurso para serem ocupadas por tais
pessoas, conforme se observa do referido texto normativo:

§ 2°  Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado

o direito de se inscrever em concurso público para provi-

mento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com

a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas

serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas ofe-

recidas no concurso.

Quanto à alegação da demandada, ora apelante, de que não
seria possível aplicar-se a Lei 8.112/90 à presente demanda, en-
tendo que esta não tem razão de prosperar, eis que a questão em
análise se trata de concurso público realizado por entidade da Ad-
ministração Pública Indireta, empresa pública, havendo que se
aplicar a disciplina prevista na Lei 8.112/90 quanto às regras que
regulamentam tal certame público para preenchimento de cargos
ou empregos públicos. No mesmo sentido, colaciono precedentes
dos nossos Tribunais:
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RADIOBRÁS.

CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA PARA OS

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ATO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANDADO DE SEGURAN-

ÇA. AÇÃO APROPRIADA. ART. 515, § 3º, DO CPC. INA-

PLICÁVEL.

1. É inconsistente a classificação atos de autoridade e

atos de gestão na administração pública. Nos sistemas

de jurisdição única a classificação é, além de tudo, de

escassa utilidade.

 2. A Empresa Brasileira de Comunicação S/A - RADIO-
BRÁS não pratica, essencialmente, ato de gestão pri-
vada. Embora classificada, por lei (Lei nº 6.301/75 e
Decreto nº 2.958/99), como pessoa jurídica de direito
privado, é pessoa administrativa (administração in-
direta) e, por isso, seus atos devem ser sempre pau-
tados pela finalidade pública. Não pertencesse à
Administração Pública nem estaria realizando con-
curso público.
3. O mandado de segurança é, por isso, ação apro-
priada para corrigir omissão em nomear deficiente
físico aprovado em concurso público realizado pela
referida empresa.
4. Apelação provida para anular a sentença de indeferi-

mento liminar da inicial. (TRF - Primeira Região - AMS

2003.34.00.036352-8/DF - Quinta Turma - Relator: Desem-

bargador Federal João Batista Moreira - DJ: 30/06/2004)

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO DEFICIENTE FÍSI-

CO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

CITAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS. INCAPACIDADE

E INAPTIDÃO DOS CANDIDATOS: INEXISTÊNCIA DE

CONDIÇÃO NO EDITAL. IMPUGNAÇÃO PRÉVIA. CAR-

TEIRO. FUNÇÕES ESPECÍFICAS.

1. A ausência de intimação do órgão do Ministério Público

que oficia perante o Juízo de primeiro grau da prolação de

sentença em mandado de segurança não constitui nulida-

de, pois fica suprida aquela pela manifestação do órgão

em segundo grau de jurisdição. Precedente do STJ.

2. Ademais, a sentença decidiu a causa em consonância

com o parecer ministerial.

3. Ao suscitar preliminar, em sua manifestação, deve o

órgão do Ministério Público, à vista do princípio da even-
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tualidade, adentrar o mérito da causa, inocorrendo nulida-

de se o Juiz ou o Tribunal rejeita a preliminar e analisa o

mérito da questão. Precedente do STJ.

4. Para fins de mandado de segurança, é parte passiva

legítima a autoridade administrativa que é responsável pela

materialização do ato impugnado.

5. Tratando-se de concurso público para ingresso em
empresa pública federal, em atendimento à exigên-
cia constitucional prevista no artigo 37, inciso II, da
Carta Federal, não há que se falar em ato de gestão,
pois não se trata de ato discricionário, mas, sim, de
ato vinculado ao que preceituado na Constituição,
ou seja, ato de império praticado em função delega-
da do poder estatal.
6. Não há necessidade de citação dos demais candida-

tos, como litisconsortes passivos necessários, uma vez

que o que está em causa não é a classificação final do

impetrante no certame, mas apenas o direito dele de pros-

seguir na disputa.

7. Em se tratando de concurso público inexiste poder
ou competência discricionários da Administração, já
que se trata de procedimento vinculado ao previsto
em lei, devendo os critérios de realização dele vi-
rem previstos em edital, conforme determina o arti-
go 12, parágrafo 1º, da Lei 8.112/90.
8. Não tendo sido previstas no edital do certame as condi-

ções objetivas que determinam a incapacidade e a inapti-

dão dos candidatos, não poderia o impetrante ter sido ali-

jado do concurso com base em ato desprovido de qual-

quer fundamentação, mormente tratando-se de ato vincu-

lado.

9. Impossibilidade de a Administração Pública Indireta ado-

tar em concurso público regido por edital publicado em

1995, normas por ela criadas em 1997.

10. O impetrante jamais poderia cogitar de impugnar o edital

em causa, pois não teria como prever que a Administração

Pública Indireta iria aplicar norma a ser futuramente cria-

da.

11. A falta de impugnação prévia do edital não impede o

candidato de ajuizar medida judicial posterior, uma vez que

inexiste preclusão de ilegalidade ou inconstitucionalidade

nele eventualmente existente.

12. A questão relativa à alegação da apelante de que o
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exercício do emprego de carteiro agravará a deficiência do

impetrante não pode ser analisada em mandado de segu-

rança, por implicar em dilação probatória incompatível com

o rito procedimental desta especial ação constitucional.

13. Ademais, as funções de carteiro não consistem ape-

nas na tarefa extenuante de entrega de cartas, mas com-

preende também, como salientou o parecer do MPF na

primeira instância, “triagem de objetos destinados à distri-

buição, entrega domiciliária e coleta” (Edital, item 3.1.1.4),

o que constitui tarefa plenamente compatível com a defi-

ciência apresentada pelo apelado.

14. Apelação e remessa oficial improvidas.

(TRF - Primeira Região - AMS 1998.01.00.070988-8/BA -

Terceira Turma Suplementar - Relator: Juiz Leão Apareci-

do Alves (Conv.) - DJ 27/08/2001)

Dessa forma, há que se aplicar ao concurso público para pro-
vimento de cargo de Profissional de Serviços Aeroportuários na
Área de Administração e Finanças pela Infraero o par. 2º do art. 5º
da Lei 8.112/90, devendo ser observada a norma que assegura
aos deficientes o direito de se inscreverem no certame e a reserva
de vagas a serem ocupadas pelos mesmos.

Conforme se constata dos fatos narrados pela parte autora,
reconhecidos pela parte ré, bem como do exame do próprio Edital
que regeu dito concurso público, tem-se que este não observou a
determinação constitucional (art. 37, VIII, da CF) e legal (art. 5, §
2º, da Lei 8.112/90) de reserva de vagas aos deficientes, deixando
de nomear o demandante, que foi o primeiro colocado dentre os
candidatos inscritos como deficientes na capital do Estado de Per-
nambuco.

Dessa forma, entendo que quando da publicação do Edital nº
Edital 01.1/98, publicado em 19/03/1998, do concurso para provi-
mento de cargos na Infraero, o mandamento constitucional do art.
37, VIII, da CF já havia sido regulamentado pelas Leis 7.853/89 e
8.112/90, tendo esta última efetivamente reservado percentual dos
cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de defi-
ciência, o que foi desobedecido pela parte ré.

Vale a transcrição de alguns julgados do colendo Superior Tri-
bunal de Justiça, no mesmo sentido, referentes à questão sob jul-
gamento:
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ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO.

DEFICIENTE FÍSICO. ARTIGO 37, VIII, DA CONSTITUI-

ÇÃO FEDERAL. ARTIGO 5º, § 2º, DA LEI Nº 8.112/90.

RESERVA DE VAGAS. OBRIGATORIEDADE.

- A inércia do administrador público em não reservar
percentual de vagas destinadas a deficiente físico,
providência determinada pelo artigo artigo 37, VIII,
da Constituição Federal e regulamentado pelo arti-
go 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/90, não pode obstar o cum-
primento do mandamento constitucional e afastar o
direito assegurado aos candidatos de concurso por-
tadores de deficiência.
- Recurso não conhecido.

(STJ - REsp 331.688 - RS - Sexta Turma - DJ 09/02/2004 -

Relator(a): Min. Paulo Gallotti)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JU-

DICIÁRIO. ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA. CANDIDA-

TO DEFICIENTE. PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA. INOB-

SERVÂNCIA DO ART. 37, § 2º, DO DECRETO Nº 3.298/

99. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AL-

TERNÂNCIA ENTRE UM CANDIDATO DEFICIENTE E

OUTRO NÃO, ATÉ QUE SE ATINJA O LIMITE DE VAGAS

PARA OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ESTABELE-

CIDO NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL-

MENTE PROVIDO.

I - A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso VIII,
assegura aos portadores de deficiência física a re-
serva de percentual dos cargos e empregos públi-
cos. A Administração regula a situação através da
Lei nº 8.112/90 e do Decreto nº 3.298/99, estabelecen-
do que serão reservadas até 20% (vinte por cento)
das vagas oferecidas no concurso, bem como que o
número de vagas correspondente à reserva destina-
da à pessoa portadora de deficiência deve estar in-
serta no Edital, respectivamente.
II - Estatui o brocardo jurídico: “o edital é a lei do concur-

so”. Desta forma, estabelece-se um vínculo entre a Admi-

nistração e os candidatos, igualmente ao descrito na Lei

de Licitações Públicas, já que o escopo principal do certa-

me é propiciar a toda coletividade igualdade de condições

no ingresso ao serviço público. Pactuam-se, assim, nor-

mas preexistentes entre os dois sujeitos da relação edita-
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lícia. De um lado, a Administração. De outro, os candida-

tos. Com isso, é defeso a qualquer candidato vindicar di-

reito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e

imparciais adotadas no certame.

III - O candidato portador de deficiência física concor-
re em condições de igualdade com os demais não-
portadores, na medida das suas desigualdades. Caso
contrário, a garantia de reserva de vagas nos con-
cursos para provimento de cargos públicos aos can-
didatos deficientes não teria razão de ser.
IV - No caso dos autos, o impetrante, primeiro coloca-
do entre os deficientes físicos, deve ocupar uma das
vagas ofertadas ao cargo de Analista Judiciário – es-
pecialidade Odontologia, para que seja efetivada a
vontade insculpida no art. 37, § 2º, do Decreto nº 3.298/
99. Entenda-se que não se pode considerar que as
primeiras vagas se destinam a candidatos não-defi-
cientes e apenas as eventuais ou últimas a candida-
tos deficientes. Ao contrário, o que deve ser feito é a
nomeação alternada de um e outro, até que seja al-
cançado o percentual limítrofe de vagas oferecidas
pelo Edital a esses últimos.
V - O tratamento relativamente diferenciado, ou por outro

lado, a “preferência” que se dá aos deficientes físicos foi o

modo que encontrou o legislador constituinte de minorar o

déficit de que são acometidos. A convocação da candidata

deficiente para participar do Curso de Formação, ao invés

do impetrante, consiste na obediência às normas que re-

gem a situação.

VI - Recurso conhecido e provido.

(STJ - ROMS 18.669 - RJ - Quinta Turma - DJ 29/11/2004 -

Relator: Min. Gilson Dipp);

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO

PÚBLICO. VAGA DESTINADA A DEFICIENTE FÍSICO.

CONSTITUIÇÃO. ART. 37, INCISO VIII. REGULAMENTA-

ÇÃO. LEI N° 8.112/90, ART. 5°, PARAG. 2°.

I - Sendo o artigo 37, VIII, da Constituição Federal,
norma de eficacia contida, surgiu o artigo 5°, parag.
2°, do novel estatuto dos servidores públicos fede-
rais, a toda evidência, para regulamentar o citado
dispositivo constitucional, a fim de lhe proporcionar
a plenitude eficacial.
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II  - verifica-se, com toda a facilidade, que o dispositi-
vo da Lei Ordinária definiu os contornos do comando
constitucional, assegurando o direito aos portadores
de deficiência de se inscreverem em concurso públi-
co, ditando que os cargos providos tenham atribui-
çoes compatíveis com a deficiência de que são por-
tadores e, finalmente, estabelecendo um percentual
máximo de vagas a serem a eles reservadas.
III - dentro desses parâmetros, fica o administrador com

plena liberdade para regular o acesso dos deficientes apro-

vados no concurso para provimento de cargos públicos,

não cabendo prevalecer, diante da garantia constitucional,

o alijamento do deficiente por não ter logrado classifica-

ção, muito menos por recusar o decisum afrontado que

não tenha a norma constitucional sido regulamentada pelo

dispositivo da lei ordinária, tão-só, por considerar não ter

ela definido critérios suficientes.

IV  - recurso provido com a concessão da segurança, a fim

de que seja oferecida à recorrente vaga, dentro do percen-

tual que for fixado para os deficientes, obedecida, entre os

deficientes aprovados, a ordem de classificação, se for o

caso.

(STJ - ROMS 3113 - DF - Sexta Turma - DJ 27/03/1995 -

Relator: Min. Pedro Acioli)

RMS. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE FISICO. RE-

SERVA DE VAGAS. OBRIGATORIEDADE.

- Deve o administrador reservar percentual das va-
gas destinadas a concurso público, às pessoas porta-
doras de deficiência, nos limites estabelecidos em
lei, regulando o acesso quanto à compatibilidade das
atribuições do cargo e às deficiências de que são
portadoras (CF/1988, art. 37, III e Lei 8.112/1990, art.
5°, par. 2°).
- Recursos improvidos.

(STJ - ROMS 2480 - DF - Quinta Turma - DJ 15/09/1997 -

Relator: Min. Flaquer Scartezzini).

Quanto à alegação da demandada de que a sentença a quo
apresentou julgamento ultra petita, eis que condenou a Infraero ao
pagamento de atrasados a partir da data das primeiras nomea-
ções ocorridas para o cargo em Recife, enquanto que a inicial re-
quereu o pagamento de retroativos a partir do ajuizamento da pre-
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sente ação, entendo que tem razão a apelante, eis que, de fato, o
pedido contido na inicial se restringiu à condenação da Infraero ao
pagamento das remunerações não percebidas com efeitos retroa-
tivos ao ajuizamento desta demanda, a saber, 08/06/2000.

No que diz respeito ao recurso adesivo interposto, em que a
parte autora requereu o pagamento dos atrasados à razão de 100%
(cem por cento) da remuneração a que o mesmo teria direito se
exercesse na Infraero o cargo em tela, entendo que este não me-
rece prosperar, visto que a natureza da remuneração está ligada à
contraprestação por um serviço que não foi exercido, devendo ser
mantido o percentual de 50% (cinqüenta por cento) da remunera-
ção a que o autor teria direito se estivesse no exercício do cargo,
conforme bem decidiu a sentença impugnada, entretanto, a contar
da data do ajuizamento desta ação. Quanto aos honorários advo-
catícios devidos pela Infraero, entendo deva ser aplicado o art. 20,
§ 3º, do CPC, motivo pelo qual fixo-os no percentual de 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto, reportando-me aos precedentes acima
transcritos, dou parcial provimento à apelação e ao recurso adesi-
vo interposto para condenar a demandada à nomeação do autor
ao cargo de Profissional de Serviços Aeroportuários na Área de
Administração e Finanças da Infraero, com pagamento das remu-
nerações à razão de 50% sobre a que o mesmo teria direito, a
contar da data do ajuizamento da presente ação, bem como aos
honorários advocatícios fixados no percetual de 10% sobre o valor
da condenção.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 376.394-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Apelantes: TELEMAR NORTE LESTE S/A E AGÊNCIA NACIO-
NAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Repte.: PROCURADORIA DA ANATEL
Advs./Procs.: DRS. LUIZ FERNANDO FREIRE MAFFIOLETTI E

OUTROS (1° APTE.)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE TELEFONIA.
CONCESSIONÁRIA. LIGAÇÕES LOCAIS. DETA-
LHAMENTO NA FATURA TELEFÔNICA. PRELI-
MINARES. LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF. LEGI-
TIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO COMO LITISCON-
SORTE PASSIVO NECESSÁRIO. APLICABILI-
DADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMI-
DOR.
- O Ministério Público Federal possui legitimida-
de ativa para ingressar com ação civil pública,
defendendo direitos individuais homogêneos
dos consumidores, nos termos do inciso I do art.
5º da Lei nº 7.347/1985, art. 25, inciso IV, da Lei nº
8.625/93 (LOMP) e do art. 81, inciso III, do Código
de Defesa do Consumidor.
- A aplicação do CDC aos serviços de telefonia
está consagrada na doutrina e jurisprudência.
- Um dos principais pilares do mérito da senten-
ça recorrida consiste na data-limite fixada pelo
Plano de Metas da Lei Geral de Telecomunica-
ções para a conversão da rede da TELEMAR para
o formato digital, fixada para 31 de dezembro de
2005, que, se efetivamente realizada, possibilita-
ria o atendimento do pleito do MPF nesta ação.
- Cabendo-lhe zelar pelo cronograma desse Pla-
no, deve a ANATEL figurar como litisconsorte
passiva necessária para lhe possibilitar no cur-
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so do processo alegar quaisquer questões de fato
ou de direito relativas à matéria.
- Deve ser rejeitada a alegação da TELEMAR e
da ANATEL de falta de interesse de agir da Pro-
curadoria da República no Rio Grande do Norte,
com base na tese de pedido de declaração de
inconstitucionalidade de norma em usurpação à
competência do STF, porque o objeto da lide se
restringe apenas à análise do formato da fatura
telefônica e se este respeita os direitos básicos
do consumidor previstos no inciso III do art. 6º
da Lei nº 8.078/90.
- Verificando-se uma eventual incompatibilidade
da fatura com o CDC, cabe ao Judiciário, atra-
vés de qualquer órgão de instância inferior ao
Supremo Tribunal Federal, observada a compe-
tência para dirimir a lide, solucionar a irregulari-
dade, sem, necessariamente, como no caso con-
creto, declarar a inconstitucionalidade de deter-
minado ato normativo.
- Conforme demonstrado nos autos, a fatura
expedida pela TELEMAR registra, simplesmen-
te, em relação às ligações locais, os valores da
franquia e dos pulsos excedentes.
- Essa singela informação configura total falta
de transparência dos serviços prestados pela
concessionária: para o usuário inexiste qualquer
possibilidade de questionar, com base em ele-
mentos concretos de prova, um eventual equí-
voco na cobrança mensal, sem com isso se fa-
zer qualquer pré-julgamento quanto à idoneida-
de da empresa. Esvaziamento patente da eficá-
cia da legislação protetora dos direitos do con-
sumidor e inobservância de inúmeros dispositi-
vos de regência (Lei nº 9.472/1997, Lei Geral de
Telecomunicações, art. 127, inciso III; Contrato
de Concessão de Serviço Telefônico Fixo Comu-
tado Local; Resolução nº 30/1998 - Plano Geral
de Metas de Qualidade para o Serviço Telefôni-
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co Fixo Comutado).
- Conforme o Plano Geral de Metas mencionado
e o Contrato de Concessão Modalidade Local -
2006, até 31 de dezembro de 2005, 99% da rede
local deverão estar modernizadas para atendi-
mento dos interesses dos usuários. A Cláusula
11.6 expressamente dispõe: “Os documentos de
cobrança emitidos pela Concessionária deverão
ser apresentados de maneira detalhada, clara, ex-
plicativa, indevassável e deverão discriminar o
tipo e a quantidade de cada serviço prestado ao
assinante, na forma da regulamentação”.
- A expedição de fatura detalhada para o usuário
requerente deverá ser gratuita, sob pena de, em
sendo onerosa, servir de desistímulo à defesa
dos direitos do consumidor.
- Tendo em vista que o Plano Geral de Metas de
Qualidade prevê a modernização da rede nacio-
nal em 98% até dezembro de 2005, julgo razoá-
vel a concessão do prazo de 120 (cento e vinte)
dias a contar da intimação da presente decisão.
Reforma do decisório de primeiro grau apenas
nesse ponto.
- A astreinte de R$ 1.000,00 (mil reais) não mere-
ce reforma, tendo em vista o porte da conces-
sionária, sem prejuízo de eventual majoração
pelo juízo competente na fase executória da sen-
tença.
- Apelações cíveis e remessa oficial parcialmen-
te providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, decide a Primeira Turma do egrégio Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento às
apelações cíveis e à remessa oficial, nos termos do voto do Rela-
tor e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o pre-
sente julgado.
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Recife, 19 de abril de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA:

A Telemar Norte Leste S/A e a ANATEL interpõem recursos de
apelação contra sentença, fls. 663/680, da lavra da MMa Juíza Fe-
deral Substituta, Gisele Maria da Silva Araújo Leite, da 2ª Vara da
Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.

A douta Magistrada deu parcial provimento à Ação Civil Pública
nº 2004.84.00.000954-0, proposta pelo Ministério Público Federal
do Rio Grande do Norte, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com arrimo no art. 269, I, do Código de

Processo Civil pátrio, julgo parcialmente procedente a pre-

tensão deduzida na inicial, condenando a empresa Tele-

mar Norte Leste S/A a fornecer gratuitamente e com pres-

teza, a partir de 1° de janeiro de 2006 e mediante solicita-

ção de qualquer assinante ou usuário do serviço de telefo-

nia fixa no Estado do Rio Grande do Norte, fatura telefôni-

ca contendo informações detalhadas acerca das ligações

locais realizadas a partir de seu terminal telefônico, é di-

zer, contendo discriminação do número chamado, da data

e do horário de realização, de sua duração e o respectivo

preço, tudo sob pena de aplicação de multa, que fixo no

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a incidir a cada soli-

citação não atendida.

A condenada deve, desde já, envidar os esforços necessá-

rios para que, na data assinada, sua rede local esteja to-

talmente modernizada a ponto de comportar o integral cum-

primento da obrigação de fazer ora imposta, em qualquer

localidade deste Estado do Rio Grande do Norte. Deve

ainda divulgar aos seus usuários, através de meios idô-

neos, o direito que lhes é conferido na presente decisão.

No mesmo passo, condeno a ANATEL a fiscalizar a atua-

ção da empresa requerida, com o fim específico de coibir

o descumprimento da ordem ora expedida.
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Tendo em vista a isenção conferida à ANATEL, nos termos

do art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96, condeno tão-somente a

Telemar Norte Leste S/A ao pagamento da metade que lhe

incumbe relativamente às custas e despesas processuais.

A TELEMAR sustenta em sua apelação, em apertada síntese,
as seguintes razões da reforma:

a) a impossibilidade de registro detalhado, à exceção das

ligações interurbanas, internacionais e as realizadas entre

telefone fixo e celular, de todas as ligações locais realiza-

das via telefonia fixa comutada, Sistema de multimedição

Karlson acrescido, em virtude dos seguintes empecilhos:

a1) As suas atuais centrais de telecomunicações não

poderiam lidar com mais de 10% (dez por cento) de sua

rede utilizando bilhetadoras automáticas ou telefonógro-

fos;

a2) o redimensionamento de toda a rede exigiria novos

meios de transmissão, armazenamento e processamento

dos dados coletados e nova formatação das contas tele-

fônicas, a um custo extremamente oneroso;

b) o equilíbrio econômico-financeiro da concessão de servi-

ços de telefonia seria prejudicado com a disponibilização

gratuita das informações a serem eventualmente solicita-

das pelo usuário;

c) afronta ao princípio da eficiência: avanços tecnológicos

exigem investimentos, e estes se originam do lucro obtido

pela empresa, diminuídos com a gratuidade desse serviço;

d) a violação do princípio da modalidade das tarifas, acaso

reformada a sentença unicamente nesse ponto, tendo em

vista que o assinante passaria a suportar em suas faturas

sozinho com o custo da existência desse serviço. Destaca

aqui a falta de remuneração parcial dos serviços de telefo-

nia por parte da Administração Pública;

e) a usurpação pelo Poder Judiciário da competência exclu-

siva da ANATEL para regular a prestação de serviço público

de telefonia;

f) a inobservância ao art. 7º, inciso X, do Decreto nº 4.733/

2003, a determinar que o assinante arcará com o ônus eco-

nômico do pedido de informações.
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Por seu turno, a ANATEL ventila em seu recurso apelatório as
seguintes teses:

g) a ilegitimidade ativa do MPF/RN;

h) a sua ilegitimidade passiva;

i) o Poder Judiciário estaria adentrando indevidamente em

seara técnico-normativa, violando o art. 21 da CF/88, os arts.

8º e 19 da Lei Geral de Telecomunicações e a Resolução nº

85/1998, regulamentadora do Serviço Telefônico Fixo Co-

mutado - STFC. Entende, por isso, inexistir a possibilidade

jurídica do pedido;

j) a falta de interesse de agir do MPF, pois este buscaria a

declaração de inconstitucionalidade de ato normativo de com-

petência exclusiva do Supremo Tribunal Federal;

k) os autores/apelados buscam infirmar a Portaria nº 218/

1997, reguladora da Modulação Horária para a Aplicação

dos Sistemas de medição dos pulsos telefônicos, sem com-

provarem a existência de tecnologia para tanto, ônus deles

em face do art. 333, inciso I, do CPC;

l) o custo econômico das mudanças a serem implementa-

das seria altíssimo para o usuário;

m) a inexistência de norma positiva obrigando a prestadora

de serviço telefônico a instalar instrumento de medição na

unidade de utilização do assinante;

n) a imprescindibilidade de uma análise técnica para se ave-

riguar a real possibilidade de implantação das modificações

exigidas para o cumprimento da ordem judicial;

o) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

para os usuários de serviços de telecomunicações;

Em suas contra-razões, às fls. 739/745, o Ministério Público
Federal roga pelo desprovimento dos recursos, alegando que:

p) haveria a possibilidade jurídica do pedido com base na

separação dos poderes, cabendo ao Poder Judiciário reali-

zar o controle dos atos administrativos;

q) igualmente existiria o interesse de agir, pois não se esta-

ria atacando lei em tese;

r) o CDC seria perfeitamente aplicável ao caso concreto;
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s) inexistiria a excessiva onerosidade no fornecimento do

extrato detalhado, porquanto seria expedido apenas para

os usuários que solicitarem;

t) o argumento de inexistir atualmente tecnologia para o cum-

primento da sentença não mereceria guarida, uma vez que

a Lei Geral de Telecomunicações prevê o implemento tec-

nológico do sistema até o dia primeiro de janeiro de 2006.

O douto Juiz Federal Edílson Pereira Nobre Júnior recebeu os
recursos em ambos os efeitos, conforme fl. 747.

Chamado a opinar, fls. 753/765, o Ministério Público Federal
Regional, representado pelo ilustre Procurador Luciano Mariz Maia,
caminhou em sentido desfavorável dos recursos de apelação.

É o relatório.

VOTO

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

Para melhor clareza do voto e rigor na análise das teses apre-
sentadas pelos pólos opostos nos recursos de apelação – de um
lado, a TELEMAR e a ANATEL como apelantes; de outro, o Ministé-
rio Público Federal do Rio Grande do Norte –, abordaremos cada
um dos itens numa ordem que nos parece mais lógica e, ocasio-
nalmente, agrupando-as por sua similitude.

É dizer, primeiro as questões prejudiciais de mérito. Só de-
pois, e acaso superadas, ingressaremos no cerne do litígio. Co-
mecemos, então.

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDE-
RAL DO RIO GRANDE DO NORTE E DA APLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

O inciso I do art. 5º da Lei nº 7.347/1985 e o art. 25, inciso IV,
da Lei nº 8.625/93 (LOMP) apontam o MPF como ente legitimado à
propositura da ação civil pública.

Por outro lado, de acordo com o art. 81, inciso III, do CDC, os
direitos individuais homogêneos dos consumidores poderão ser
exercidos em juízo coletivamente, entendidos estes como aque-
les de origem comum.
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No caso em tela, tenho como fato jurígeno comum justamente
a assinatura por parte de cada um dos usuários de um tipo espe-
cífico de contrato de adesão, cujas cláusulas foram formuladas
unilateralmente pela TELEMAR.

Incide, conseqüentemente, o art. 82, I, do Código de Defesa
do Consumidor a legitimar ativamente o MPF na presente ação
coletiva.

Quanto à aplicação do CDC aos serviços de telefonia, a juris-
prudência é iterativa nesse sentido, não merecendo maiores de-
longas.

A título de ilustração, eis o seguinte julgado do eminente Minis-
tro José Delgado, ex-integrante deste e. Tribunal, agora exercendo
o ofício perante o v. Superior Tribunal de Justiça, a abarcar os dois
pontos citados:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RE-

CURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO

DO ART. 535, II, DO CPC, NÃO-CONFIGURADA. LEGITI-

MIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A TUTELA DE

DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE

PASSIVA AD CAUSAM DA CONCESSIONÁRIA DO SER-

VIÇO DE TELEFONIA CELULAR. DIREITO À INFORMA-

ÇÃO. FORNECIMENTO DE FATURA DETALHADA. IM-

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. EXEGESE DO ART.

3º DA LEI 7.347/85. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO

FAZER E DE PAGAR. QUANTIA. POSSIBILIDADE DE

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PRECEDENTES.

1. Ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS que busca a

condenação da empresa concessionária de telefonia celu-

lar, AMERICEL S/A, ao fornecimento, sem nenhum encar-

go, de fatura discriminada dos serviços prestados, além

da devolução, em dobro, dos valores cobrados pelo deta-

lhamento da conta telefônica. A sentença julgou o pedido

formulado pelo Parquet procedente, reconhecendo-lhe a

legitimidade ad causam para a tutela de direitos individuais

homogêneos. No mérito, condenou a ré a emitir faturas de

modo detalhado e em caráter definitivo, tendo por paradig-

ma as da TELEBRASÍLIA, além da restituição em dobro

dos valores cobrados a título da taxa pela expedição de
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contas telefônicas discriminadas. O acórdão recorrido

manteve o decisum de primeiro grau em todos os seus

termos. Opostos os embargos de declaração, foram estes

rejeitados. Recurso especial da AMERICEL no qual se alega

ofensa aos arts. 535 do CPC, 81 e 82 da Lei nº 8.078/90,

13 e 29, I e IV, da Lei nº 8.987/95, 2º, IV, e 3º, V, VI e IX, da

Lei nº 9.427/97 e 3º da Lei nº 7.345/95.

2. Não prospera a tese de violação do art. 535, II, do CPC,

uma vez que o acórdão a quo, embora de modo sucinto,

se pronunciou acerca dos pontos necessários ao desate

da controvérsia, sendo despicienda a apreciação exausti-

va de todos os argumentos levantados pela parte, bastan-

do que se enfrente a questão principal da lide. Assim sen-

do, não se verifica, na espécie, omissão a ensejar a nuli-

dade do julgado, e, conseqüentemente, nenhuma contra-

riedade ao art. 535 do CPC.

3. Os interesses dos consumidores/assinantes da li-
nha telefônica são de natureza individual, o que, to-
davia, não afasta seu caráter homogêneo, na medi-
da em que a relação jurídica de consumo se aperfei-
çoou por meio de pactos de adesão formulados uni-
lateralmente pela AMERICEL, o que coloca os usuá-
rios em situação homogênea, no que se refere à
eventual violação de direitos. Portanto, vislumbrada
a tutela de interesses individuais homogêneos, tem
incidência o art. 81 do CDC (Lei nº 8.078/90), além do
art. 82 deste Diploma, que legitimou o Ministério Pú-
blico, dentre outros entes, a agir na defesa coletiva
dos interesses e direitos dos consumidores.
4. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva da

concessionária, que afirma ter agido em estrita observân-

cia às regras emanadas do Poder concedente, de modo

que se houve lesão ao consumidor, deve-se imputá-la aos

próprios regulamentos que disciplinam o serviço de telefo-

nia celular. Entretanto, cabe frisar que refoge ao escopo

da presente ação civil pública a discussão acerca da lega-

lidade ou constitucionalidade das disposições regulamen-

tares baixadas pelo Poder Público. Na realidade, busca-

se apenas compelir a ora recorrente a cumprir seu dever

de informar adequada e gratuitamente o consumidor acer-

ca dos serviços prestados, o que lhe confere inegável legi-

timidade para figurar no pólo passivo da demanda.
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5. Não é razoável que se exclua do conceito de “serviço

adequado” o fornecimento de informações suficientes à

satisfatória compreensão dos valores cobrados na conta

telefônica. Consectário lógico da consagração do direito

do consumidor à informação precisa, clara e detalhada é a

impossibilidade de condicioná-lo à prestação de qualquer

encargo. O fornecimento do detalhamento da fatura há de

ser, portanto, gratuito.

6. Esta Primeira Turma, no julgamento do Recurso Espe-

cial n° 605.323/MG, emprestou nova interpretação ao art.

3° da Lei n° 7.347/85, reconhecendo a viabilidade da cu-

mulação de pedidos em sede de ação civil pública. Confe-

rir: (REsp n° 605.323/MG, Rel. Min. José Delgado, Rel. p/

acórdão Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17/10/2005; REsp

n° 625.249/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 31/08/

2006). Não obstante os precedentes tratarem da tutela

coletiva do meio ambiente, não seria razoável deixar de

estender a mesma exegese conferida ao art. 3° da Lei n°

7.347/85 também às hipóteses em que a ação civil pública

serve à proteção dos direitos do consumidor.

8. Recurso especial não provido.

(STJ, Recurso Especial nº 684.712/DF, Relator o Ministro

José Delgado, Primeira Turma, unânime, julgado em 07.11.

2006, DJ de 23.11.2006)

Por tais fundamentos, rejeito as alegações inscritas nos itens
g e o da apelação da ANATEL.

2. DA LEGITIMIDADE DA ANATEL COMO LITISCONSORTE
PASSIVA NECESSÁRIA.

Um dos principais pilares do mérito da sentença prolatada pela
douta Juíza Federal Substituta Gisele Maria da Silva Araújo Leite
repousa sobre a data-limite fixada pelo Plano de Metas da Lei Ge-
ral de Telecomunicações para a conversão da rede da TELEMAR
para o formato digital.

Ora, entendo que o interesse da ANATEL reside no fato de lhe
caber o controle e a fiscalização da implementação desse aprimo-
ramento tecnológico, além de lhe possibilitar no curso do proces-
so alegar quaisquer questões de fato ou de direito pertinentes à
matéria, daí sua legitimidade para figurar no pólo passivo da de-
manda.
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3. DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - SEARA JUDI-
CIÁRIA VERSUS ADMINISTRATIVA (PODER EXECUTIVO) / DO
INTERESSE DE AGIR DO MPF.

Segundo as razões recursais da TELEMAR e da ANATEL, o
Poder Judiciário não poderia apreciar a lide porque apenas a agên-
cia reguladora teria competência para regulamentar os serviços
de telefonia no país.

Já o item h da ANATEL ventila a falta de interesse de agir do
Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte porque almeja-
ria a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo federal
apenas possível perante o excelso Sodalício.

Julgo, todavia, que a tutela jurisdicional aqui pretendida não
visa especificamente a atacar quaisquer atos normativos adminis-
trativos.

Busca-se averiguar se as faturas telefônicas atualmente re-
metidas aos usuários atendem ao princípio da transparência inscul-
pido no Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, inciso III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(omissis)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes pro-

dutos e serviços, com especificação correta de quantida-

de, características, composição, qualidade e preço, bem

como sobre os riscos que apresentem; (...).

Verificando-se, portanto, uma eventual incompatibilidade com
o CDC, cabe ao Judiciário, através de qualquer órgão de instância
inferior ao Supremo Tribunal Federal, observada a competência
para dirimir a matéria, determinar o cumprimento das medidas prá-
ticas necessárias à extirpação dessa irregularidade. Como no caso
em tela, não é preciso necessariamente apontar-se a desconfor-
midade de qualquer norma federal ou ato regulamentar com o Tex-
to Maior.

Nessa trilha, colaciono o seguinte aresto do STF, de recente
lavra:

EMENTAS:

1. Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Serviço de

telefonia. Discriminação de pulsos telefônicos na fatura.
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Dever de informação ao consumidor. Aplicação do Código

de Defesa do Consumidor. Ofensa indireta à Constituição.

Agravo regimental não provido. Não cabe recurso extraor-

dinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradi-

ando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobser-

vância de direito local, seria apenas indireta à Constitui-

ção da República.

2. Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de

ofensa aos arts. 5º, II e LV, da Constituição Federal. Ofen-

sa constitucional indireta. Ausência de razões novas. De-

cisão mantida. Agravo regimental não provido. Nega-se pro-

vimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem ra-

zões novas, decisão fundada em jurisprudência assente

na Corte.

3. Recurso. Agravo Regimental. Jurisprudência assentada

sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente

abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplica-

ção do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC.

Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente

inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agra-

vante a pagar multa ao agravado.

(STF, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº

609.571/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda

Turma, unânime, julgado em 18.12.2006, DJ de 23.02.2007)

Rejeito, por conseguinte, as alegações corporificadas nos itens
retromencionados.

4. DA TECNOLOGIA NECESSÁRIA AO DETALHAMENTO DAS
LIGAÇÕES LOCAIS VIA SISTEMA DE MULTIMEDIÇÕES KARL-
SON.

Neste momento, ingresso propriamente no centro da contro-
vérsia.

À fl. 25 se nos deparamos com a fotocópia exemplificativa de
uma fatura telefônica registrando simplesmente, em relação às
ligações locais, os valores da franquia e dos pulsos excedentes.
Só.

É inquestionável, diante desse quadro, a total falta de transpa-
rência dos serviços prestados pela concessionária TELEMAR: para
o usuário inexiste qualquer possibilidade de questionar, com base



207

em elementos concretos de prova, um eventual equívoco na co-
brança mensal, sem com isso se fazer qualquer pré-julgamento
quanto à idoneidade da empresa.

Toda a legislação de regência, com o intuito de proteger a par-
te mais fraca – o consumidor – vê-se dessa maneira com sua
eficácia esvaziada.

Afinal, o postulado da transparência e o princípio da defesa do
consumidor são essenciais nessa relação de consumo e estão
contidos, implicitamente, em inúmeros dispositivos legais, além
daquele retromencionado, qual seja, o do Código de Defesa do
Consumidor, art. 6º, inciso III, no ponto 3 do presente voto. Veja-
mos alguns outros, então:

[Lei nº 9.472/1997 - Lei Geral de Telecomunicações]
Art. 127. A disciplina da exploração dos serviços no regi-

me privado terá por objetivo viabilizar o cumprimento das

leis, em especial das relativas às telecomunicações, à

ordem econômica e aos direitos dos consumidores, desti-

nando-se a garantir:

I - a diversidade de serviços, o incremento de sua oferta e

sua qualidade;

II - a competição livre, ampla e justa;

III - o respeito aos direitos dos usuários;
IV - a convivência entre as modalidades de serviço e entre

prestadoras em regime privado e público, observada a pre-

valência do interesse público;

[grifo nosso]

[Contrato de Concessão de Serviço Telefônico Fixo
Comutado Local, fls. 111/172]
Cláusula 14.1 - Respeitadas as regras e parâmetros cons-

tantes deste Contrato, constituem direitos dos usuários

do serviço objeto da presente concessão;

(omissis)

IV - a obtenção de informações adequadas quanto às con-

dições de prestação do serviço e às tarifas e aos preços

praticados;

[Resolução nº 30/1998 - Plano Geral de Metas de Qua-
lidade para o Serviço Telefônico Fixo Comutado, fls.
222/253]
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Art. 35. As contas deverão ser impressas de maneira cla-

ra, inteligível, inviolável, ordenada e dentro de padrão uni-

forme em toda a área de prestação do serviço, com con-

teúdo de informação mínimo, nos termos em que dispuser

a Agência.

Consultando, ainda, o endereço da ANATEL na rede mundial
de computadores, a internet, merece destaque ser um dos direi-
tos do usuário de serviço de telefonia fixa (STFC) “contestar os
débitos lançados em sua conta que considere indevidos. A nova
inclusão do débito está condicionada à comprovação da prestado-
ra sobre a realização das chamadas e à respectiva comunicação
por escrito ao consumidor” (www.anatel.gov.br, em 10 de abril de
2007).

Em síntese, a fatura nos moldes em que se encontra desres-
peita, além dos direitos do consumidor, a própria concessão do
serviço público, devendo tal irregularidade ser sanada através do
rigoroso detalhamento das ligações locais realizadas.

Apresenta-se, agora, a questão pertinente à viabilidade tecno-
lógica desse detalhamento.

A TELEMAR foi extremamente diligente em colacionar aos
autos três pareceres pela inviabilidade, da Lucent Technologies
Network Systems do Brasil Ltda., fls. 367/369, da Fundação CO-
PPETEC, fls. 370/375, e do Centro de Estudos em Telecomunica-
ções PUC-Rio-CETUC, fls. 376/393.

Nenhum deles, tampouco as apelações da TELEMAR e da
ANATEL, porém, aborda consistentemente a tese fundamental de
mérito em torno do qual gravita a sentença. Ei-la:

[Plano Geral de Metas de Qualidade para o Serviço
Telefônico Fixo Comutado - Capítulo XII - Das Metas
de Modernização de Rede]
Art. 40. As metas de modernização de rede expressam as

exigências de padrões técnicos, de disponibilidade de uso

e quantidade de facilidades para atendimento às necessi-

dades dos usuários, sem qualquer comprometimento dos

níveis de qualidade do serviço prestado.

Art. 41. O percentual de digitalização da rede local ex-

pressa a modernidade da planta instalada e deverá ser
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implementado pelas prestadoras do serviço na seguinte

forma:

a) 75%, a partir de 31/12/1999;

b) 85%, a partir de 31/12/2001;

c) 95%, a partir de 31/12/2003;

d) 99%, a partir de 31/12/2005.

[Contrato de Concessão Modalidade Local - 2006, fls.
464/526]
Cláusula 11.6. Os documentos de cobrança emitidos pela

Concessionária deverão ser apresentados de maneira de-

talhada, clara, explicativa, indevassável e deverão discri-

minar o tipo e a quantidade de cada serviço prestado ao

assinante, na forma da regulamentação.

(omissis)

§ 4.º A Concessionária se obriga a fornecer, mediante so-

licitação do assinante, documento de cobrança com nível

mínimo de detalhamento que permita identificar para cada

chamada o número do telefone chamado, a data e horário

de realização, a duração e o seu respectivo valor, nos ter-

mos da regulamentação.

§ 5.º É facultada à Concessionária a cobrança pelo forne-

cimento a que se refere o parágrafo anterior, observado o

disposto no Capítulo XIV, nos termos da regulamentação.

Em resumo, a própria ANATEL reconhece que o formato da
cobrança das ligações locais era insatisfatório para a defesa dos
interesses do consumidor/usuário e impôs um melhor detalhamento
desse tipo de chamada telefônica.

É importante frisar, neste momento, que compartilho o enten-
dimento da douta Magistrada pela não ocorrência da perda de ob-
jeto da ação civil pública: a tutela jurisdicional concedida reforça a
imperatividade das modificações exigidas na fatura de cobrança
pela própria Administração Pública.

5. DO CUSTO ECONÔMICO DO APRIMORAMENTO TECNO-
LÓGICO/DO ÔNUS PELA EMISSÃO DA FATURA DETALHADA.

Por todo o exposto até agora, julgo prejudicada a questão ati-
nente ao custo econômico para a implementação de um sistema
de detalhamento das ligações locais em face da digitalização já
prevista no Plano de Metas da Lei Geral de Telecomunicações.
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Quanto à pretensão da TELEMAR de que o usuário arque com
o custo da emissão dessa espécie de fatura, embora haja disposi-
tivos legais nesse sentido, posiciono-me contrariamente.

É dever da concessionária demonstrar de maneira clara e ine-
quívoca ter prestado efetivamente determinado serviço para fins
de ressarcimento quanto aos pulsos excedentes.

Suspeitando o usuário da cobrança indevida de ligações não
ocorridas, é de melhor alvitre possibilitar-lhe a obtenção de uma
fatura detalhada do período questionado, sem qualquer custo para
ele, parte mais fraca economicamente na relação jurídica. Pensar
de modo diverso implica um desistímulo à defesa dos direitos do
consumidor num país que ainda caminha a passos lentos nesta
seara.

Por outro lado, como bem asseverou a MMa Juíza de primeiro
grau, não haverá uma majoração excessiva dos custos operacio-
nais para a TELEMAR, pois a fatura apenas será expedida para
aqueles usuários que a requererem.

Por sinal, no anteriormente citado Recurso Especial nº
684.712/DF, da relatoria do Ministro José Delgado, o v. Superior
Tribunal de Justiça caminhou nessa mesma trilha. Reproduzo ape-
nas o trecho pertinente:

5. Não é razoável que se exclua do conceito de “serviço

adequado” o fornecimento de informações suficientes à

satisfatória compreensão dos valores cobrados na conta

telefônica. Consectário lógico da consagração do direito

do consumidor à informação precisa, clara e detalhada é a

impossibilidade de condicioná-lo à prestação de qualquer

encargo. O fornecimento do detalhamento da fatura há de

ser, portanto, gratuito.

Desacolho, assim, as demais alegações da TELEMAR e

da ANATEL.

6. DO PRAZO FIXADO NA SENTENÇA PARA A DISPONIBILIZA-
ÇÃO DO SERVIÇO DE DETALHAMENTO / DO PRAZO PARA O
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA E DA ASTREINTE.

Tendo em vista que o Plano Geral de Metas de Qualidade de-
terminava que 98% da rede deveria ser digital até 31 de dezembro
de 2005, considero de melhor alvitre a concessão do prazo de 120
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(cento e vinte) dias, a contar da intimação da presente decisão,
para a digitilização de 100% da rede no Estado do Rio Grande do
Norte.

Quanto à multa diária, levando em consideração o porte da
empresa TELEMAR, considero o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
sem dúvida razoável, sem prejuízo de uma eventual majoração
pelo magistrado competente na fase executória da decisão.

7. PARTE DISPOSITIVA DO VOTO.

Por tais fundamentos, rejeito as preliminares e dou parcial pro-
vimento às apelações cíveis da TELEMAR e da ANATEL e à re-
messa oficial tão-somente para modificar o prazo para o cumpri-
mento da tutela jurisdicional, nos termos do item 6, primeira parte.

Assim voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 395.691-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Apelado: ANTÔNIO FERNANDO COSTA LOBO
Recte. Ades.: ANTÔNIO FERNANDO COSTA LOBO
Advs./Procs.: DRS. PAULO ELTON VASCONCELOS ALVES E

OUTROS (APTE.) E MÔNICA MARIA JUNQUEIRA
DE SOUZA E OUTROS (APDO.)

EMENTA: CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HA-
BITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
- A declaração do sindicato é meio hábil para
comprovar a evolução salarial do mutuário.
- Tendo sido o imóvel quitado antecipadamente,
beneficiando-se o mutuário do desconto do
FCVS, e por acordo entre as partes, não há que
se falar em revisão contratual.
- Inexistência de valores a serem restituídos.
- Liberação da hipoteca.
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- Honorários advocatícios.
- Agravo retido improvido.
- Apelação da CEF provida.
- Recurso adesivo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo
retido, dar provimento à apelação da CEF e negar provimento ao
recurso adesivo, nos termos do voto do Relator, na forma do rela-
tório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazen-
do parte integrante do presente julgado.

Recife, 17 de abril de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

Cuida-se de apelação e recurso adesivo contra sentença que
declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com base
no art. 267, VI, do CPC, quanto ao pedido de revisão contratual, e
acolheu, em parte, o pedido de repetição do indébito, para conde-
nar a CEF a devolver ao autor a quantia de R$ 27.058,15, atualiza-
da até fevereiro/05, monetariamente corrigida e acrescida de juros
de mora de 0,5% ao mês.

A CEF, ora recorrente, requer, primeiramente, a apreciação do
agravo retido, o qual objetiva a anulação da sentença para que o
processo seja instruído com os contracheques e fichas financei-
ras do mutuário, haja vista que apenas a declaração do sindicato
não é suficiente para comprovar a evolução salarial do mesmo.
Preliminarmente, alega que o recorrido é carecedor de ação, por
ter sido o contrato extinto há cerca de quatro anos. Informa que o
contrato foi firmado em março de 1985 e que, em 06.12.1999, o
autor requereu a liquidação do seu contrato de mútuo habitacional,
tendo em vista um desconto oriundo do FCVS da ordem de R$
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78.189,62, direcionado àqueles que se enquadravam nos moldes
de cobertura assinalados pelo referido fundo. Assim, sustenta que
o autor aceitou o desconto posto pelo FCVS, quitando o saldo re-
manescente com os valores depositados em sua conta de FGTS,
assim como, com o valor obtido perante a CAIXA a título de em-
préstimo pessoal. Sustenta, ainda, que o recorrido induziu a CEF
em erro ao não declarar que possuía mais de um imóvel na mes-
ma localidade, beneficiando-se, indevidamente, do desconto do
FCVS. Afirma que não há valor a ser ressarcido, haja vista que o
recorrido é quem deve à instituição financeira o montante de R$
78.189,62. Assevera que foi ferido o princípio do contraditório e da
ampla defesa,  por não ter o Juiz oportunizado a apresentação de
contra prova, a qual se daria com a apresentação dos contrache-
ques, os quais deveriam ser reavaliados pelo perito.

Recorre, adesivamente, o particular com o objetivo de que seja
excluída a condenação ao pagamento de custas e honorários advo-
catícios, por ser beneficiário da justiça gratuita. Requer, ainda, que
a restituição dos valores seja feita em dobro, nos termos do CDC.

Contra-razões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

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

Primeiramente, analiso o agravo retido. Tenho me posiciona-
do no sentido de que a declaração do sindicato da categoria profis-
sional, a que pertence o mutuário, é meio de prova hábil para com-
provar a sua evolução salarial, sendo desnecessária a apresenta-
ção de contracheques e fichas financeiras. Portanto, não há o que
se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Cito precedente:

Acórdão: Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIÃO

Classe: AC - Apelação Cível - 249.590

Processo: 200084000063000 UF: RN

Órgão Julgador: Terceira Turma

Data da decisão: 07/04/2005

Documento: TRF500094906
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Fonte: DJ - Data: 26/04/2005 - Página: 291 - Nº: 78

Relator(a): Desembargador Federal Paulo Gadelha

Decisão: UNÂNIME

Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. SFH. FINANCIAMENTO

DA CASA PRÓPRIA. REVISÃO DAS PRESTAÇÕES. EQUI-

VALÊNCIA SALARIAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EX-

CLUSÃO DO CES. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR PELA

EQUIVALÊNCIA SALARIAL.

- Conforme contrato de financiamento (para aquisição da casa

própria pelo SFH) realizado entre as partes, aplica-se o per-

centual de aumento do salário da categoria profissional do

devedor como índice de reajuste da prestação. Para esse fim,

não cabe à CEF exigir contracheques de servidor público, uma

vez que esses documentos não indicam o percentual de va-

riação do salário da categoria do mutuário, eis que englobam

vantagens pessoais (mudança de referências, promoções, exer-

cício de cargo de confiança) que não devem ser consideradas

na revisão das prestações. A declaração do sindicato é
documento hábil para comprovar os índices de aumen-
to da categoria profissional do mutuário e obter a revi-
são da prestação.
- Nem a aceitação pelo mutuário do valor da prestação inicial,

nem a existência de previsão legal validam a incidência do

CES se tal não foi previsto no contrato.

- Em considerando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, a finalidade social do SFH, a condição

de assalariado do devedor e a possibilidade de satisfação final

do empréstimo tomado para fins de aquisição da casa própria,

cabe anular a cláusula contratual que determina o reajuste do

saldo devedor do financiamento por índice diverso do aplicado

à prestação, a qual está vinculada ao salário da categoria do

devedor exatamente em respeito à sua capacidade de adim-

plemento.

- Seria iludir o mutuário manter um contrato de financiamento

com prestações reajustadas por índice aplicado ao seu salá-

rio, possibilitando-lhe, assim, a satisfação dos encargos men-

sais por cerca de 20 anos ou mais, para, ao final do prazo de

amortização, findar esse mutuário por perder o bem que ten-

cionava adquirir porque o saldo devedor foi reajustado por índi-

ce diverso, tornando a dívida impossível de ser paga pelos

recursos auferidos de seu labor.
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- Aplicação ao saldo devedor do mesmo índice de reajuste da

prestação (equivalência salarial), de forma a inexistir resíduo

ao final do prazo de amortização da dívida. Precedentes do

STJ e deste Tribunal.

- Prejudicada a questão relativa à amortização do saldo deve-

dor antes de sua correção, em face da aplicação da equivalên-

cia salarial como único fator de indexação da dívida.

- Apelação da CEF improvida e apelação dos mutuários provida.

Data

Publicação: 26/04/2005

Referência

Legislativa: LEG-FED RGI-000000 ART-255 (STJ) - LEG-FED SÚM-13 (STJ)

Assim, nego provimento ao agravo retido.

Passo à análise do mérito.

O MM. Juiz Monocrático extinguiu o processo sem julgamento
do mérito, em relação à revisão das cláusulas contratuais, toda-
via, baseado em perícia contábil, julgou procedente a revisão dos
valores pagos, determinando a repetição do indébito no montante
de R$ 27.058,15.

Pelas provas constantes nos autos, verifico que à fl. 158 consta
declaração em que o recorrido afirma possuir apenas um imóvel
financiado, a fim de se beneficiar do desconto do FCVS para a
quitação antecipada de seu imóvel. Consta também, fl. 158, pedi-
do de concessão de financiamento para liquidação do saldo deve-
dor do ora questionado contrato. Conclui-se, pois, que o contrato
foi quitado por acordo mútuo entre as partes e, por essa razão,
entendo ser impossível a sua revisão. Neste sentido, seguem pre-
cedentes:

Acórdão: Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO

Classe: AC - APELAÇÃO CÍVEL

Processo: 200372020016768 UF: SC

Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA

Data da decisão: 29/05/2006

Documento: TRF400129980

Fonte: DJU - Data: 02/08/2006 - Página: 424

Relator(a): VÂNIA HACK DE ALMEIDA

Decisão: A TURMA, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RE-

CURSO.
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Ementa: SFH. CONTRATO DE MÚTUO QUITADO. REVISÃO. IMPOS-

SIBILIDADE.

- É impossível o pedido de repetição de indébito em relação a

parcelas pagas mediante extinção antecipada do contrato de

financiamento, por acordo entre as partes, o qual proporcio-

nou aos mutuários grande desconto da dívida.

- Prequestionamento delineado pelo exame das disposições

legais pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes do STJ

e do STF.

Data

Publicação: 02/08/2006

Acórdão: Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO

Classe: AC - APELAÇÃO CÍVEL

Processo: 200371000198607 UF: RS

Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA

Data da decisão: 28/06/2005

Documento: TRF400110658

Fonte: DJU - DATA: 20/07/2005 - PÁGINA: 483

Relator(a): EDUARDO TONETTO PICARELLI

Decisão: A TURMA, POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, JULGOU EX-

TINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO E

JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SFH. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL

DE CONTRATO QUITADO ANTECIPADAMENTE E COM DES-

CONTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.

- Em regra é possível a revisão de contratos findos ou quitados

para fins de repetição de indébito, uma vez que o direito à

revisão não é assegurado apenas ao contratante que está

inadimplente. Precedentes do STJ.

- No entanto, no caso, é juridicamente impossível o pedido de

revisão do contrato, pois o contrato foi extinto, de forma ante-

cipada, por acordo entre as partes, acordo que proporcionou

ao mutuário desconto substancial de sua dívida, o qual não

tem a sua validade questionada neste feito.

Indexação: AÇÃO REVISIONAL, MÚTUO, SISTEMA FINANCEIRO DA

HABITAÇÃO (SFH). ACORDO. PAGAMENTO ANTECIPADO,

SALDO DEVEDOR. DESCONTO, PARCELA, DÍVIDA. IMPOS-

SIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, REVISÃO.

Data

Publicação: 20/07/2005

Referência
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Legislativa: CPC-73 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL LEG-FED LEI-5869

ANO-1973 ART-267 INC-4

Registro, por oportuno, que nesta ação não se discute a vali-
dade da quitação realizada com o desconto do FCVS, não se po-
dendo questionar suposto débito do recorrido. Ademais, é pacífica
a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não
tem aplicação a norma restritiva de cobertura do FCVS em razão
da aquisição de mais de um imóvel. Invoco, dentre outros, os se-
guintes precedentes:

REsp 393.543 / PR ; RECURSO ESPECIAL 2001/0187877-8

Fonte: DJ Data: 08/04/2002 PG: 00158

RSTJ VOL.: 00166 PG: 00111

Relator: Min. GARCIA VIEIRA (1082)

Data da Decisão: 07/03/2002

Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA

Ementa: DIREITO ECONÔMICO E FINANCEIRO. SISTEMA

FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). DOIS IMÓVEIS ADQUI-

RIDOS PELO MESMO MUTUÁRIO COM FINANCIAMENTO
E COBERTURA DO FCVS. SALDO DEVEDOR DO PRIMEI-

RO IMÓVEL. QUITAÇÃO COM DESCONTO PREVISTO NA

LEI Nº 8.004/90. INAPLICABILIDADE DE RESTRIÇÃO SUR-

GIDA POSTERIORMENTE COM O ADVENTO DA LEI Nº

8.100/90. PAGAMENTO TOTAL DO VALOR DAS PRESTA-

ÇÕES DO SEGUNDO IMÓVEL. DIREITO À QUITAÇÃO.

PERDA DA COBERTURA DO FCVS (ART. 9º, § 1º, DA LEI

Nº 4.380/64). PENALIDADE INAPLICÁVEL À ESPÉCIE.

I - Adquiridos dois imóveis com financiamento pelo Siste-

ma Financeiro de Habitação e cobertura do FCVS, se o mu-

tuário que os adquiriu quitar o primeiro com os benefícios da

Lei nº 8.004/90, pagando 50% do saldo devedor e responden-

do o referido fundo pelo estante, assiste-lhe o direito de exigir

a quitação do saldo devedor do segundo, após efetuar o pa-

gamento da totalidade das prestações.

II - Não tem aplicação, na espécie, a norma restritiva sobre a

quitação, pelo FCVS, de um único saldo devedor, porque só

sobreveio com o advento da Lei nº 8.100/90, quando o mu-

tuário já havia quitado o imóvel com os benefícios da Lei nº

8.004/90, que não previa tal limitação. A Lei nº 8.100/90 não

pode ser aplicada retroativamente para limitar a quitação pelo

FCVS a um único saldo devedor.
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III - In casu, o artigo 9º, § 1º, da Lei 4.380/64 não socorre a

Caixa porque não dá ao agente financeiro poder de aplicar

penalidade, determinando a perda da cobertura do FCVS,

quando houver duplo financiamento. A CEF recebeu todas

as prestações do primeiro financiamento e a diferença do

saldo devedor do imóvel quitado, com aplicação do Fundo, e

recebeu também as prestações referentes ao outro imóvel

financiado, inclusive quanto ao seguro (FCVS), não pode agora

se negar a aplicar referido fundo no segundo financiamento.

Recurso improvido.

REsp 231741 / PR ; RECURSO ESPECIAL 1999/0085417-9

Fonte: DJ Data: 07/10/2002 PG: 00177

Relator: Min. MILTON LUIZ PEREIRA (1097)

Data da Decisão: 05/09/2002

Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA

Ementa: ADMINISTRATIVO. SFH. AQUISIÇÃO DE MAIS DE

UM IMÓVEL PELO MESMO MUTUÁRIO. FCVS. RECUR-

SO DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE DA COBERTURA.

LEI 4.380/64 (ART. 9º, § 1º). LEI 8.004/90 (ART. 6º). LEI 8.100/

90 (ART. 3º). SÚMULAS 282 E 356/STF.

1. Padrão legal sem específica interpretação ou aplicação

não concretiza o prequestionamento (Súmulas 282 e 356/

STF).

2. O mutuário não perde a cobertura do FCVS no duplo finan-

ciamento, quando as prestações são recolhidas pelo agente

financeiro, inclusive quanto ao seguro.

3. Multifários precedentes.

4. Recurso parcialmente conhecido e sem provimento.

Quanto ao recurso adesivo, primeiramente, destaco que não
consta nos autos qualquer decisão deferindo a gratuidade da justi-
ça, tampouco há prova da incapacidade financeira da parte autora.
O pedido de restituição dos valores em dobro resta prejudicado
em face da improcedência da ação.

Por essas razões, nego provimento ao recurso adesivo e ao
agravo retido e dou provimento à apelação da CEF, para declarar
que não há valores a serem restituídos, ressalvando, todavia, que
o contrato em questão já está quitado, devendo ser liberada a hi-
poteca, no caso de ainda não ter ocorrido.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 397.595-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Apelante: ESTADO DA PARAÍBA E SERVIÇOS E ADMINIS-

TRAÇÃO CAMPINA DA SORTE LTDA.
Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
Advs./Procs.: DRS. RENAN DE VASCONCELOS NEVES E OU-

TROS (1° APTE.) E PAULO WANDERLEY CÂMA-
RA E OUTRO (2° APTE.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JOGOS DE AZAR.
ANULAÇÃO DE ATOS ESPECÍFICOS RELATI-
VOS A BINGOS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. POS-
SIBILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA
UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA AFE-
TA A SORTEIOS. CF/88. LEIS NºS 9.615/98 E 9.981/
00 C/C DECRETO Nº 3.659/00. PROIBIÇÃO DOS
BINGOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DANOS.
- A prejudicialidade externa prevista no art. 265,
IV, a e b deve se referir a processo em curso quan-
do surge o feito que deverá ser suspenso. Não
se trata, pois, do caso dos autos, tendo em vista
que a presente demanda foi ajuizada em 18/12/
2003, enquanto a ADIn nº 3.277, onde será anali-
sada a questão prejudicial, apenas foi aforada em
09/08/2004.
- A demonstração efetiva do dano não é requisi-
to essencial para a propositura da ação civil pú-
blica, pois o intuito essencial da Lei nº 7.345/85 é
justamente evitar a sua ocorrência.
- É exclusiva a competência da União Federal para
legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios
(art. 22, XX, da CF). Precedente do STF (ADIn nº
2.948; Min. Eros Grau).
- O parágrafo único do art. 22 da Constituição
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Federal autoriza os Estados, mediante Lei Com-
plementar, a legislar tão-somente acerca de ques-
tões específicas sobre sorteios, ou seja, confere
a possibilidade de que tal matéria seja regula-
mentada por outros entes federativos, o que não
se confunde com competência concorrente ou
com delegação de competência.
- Com o advento da Lei nº 9.981/00 e a revogação
dos art. 59 a 81 da Lei 9.615/98 (Lei Pelé), os con-
cursos de prognósticos restam proibidos em
todo o País a partir de 31/12/01. Exegese do art.
2º da Lei nº 9.981/00 c/c o art. 4º do Decreto nº
3.659/00.
- Impõe-se a anulação de credenciamentos, per-
missões, concessões, autorizações, contrata-
ções e demais atos relativos a bingos e sorteios
lotéricos, praticados com base na legislação es-
tadual, no caso, a Lei nº 7.419/03.
- Apelações improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento às apela-
ções, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constan-
tes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente jul-
gado.

Recife, 15 de março de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

Trata-se de apelações interpostas pelo Estado da Paraíba e
pela empresa Serviços e Administração Campina da Sorte Ltda.,
em sede de ação civil pública proposta em conjunto pelo MPF e
pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, contra sentença que
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anulou os credenciamentos, permissões, concessões, autoriza-
ções, contratações e demais atos efetivados em matéria de jogos,
na modalidade bingos e sorteios lotéricos, praticados com base
na legislação estadual, no âmbito do Município de João Pessoa e
nos demais municípios situados na área da competência territorial
da 1ª Vara Federal do Estado da Paraíba, restando proibida a co-
mercialização de bilhetes de sorteios, ressalvada a loteria esta-
dual tradicionalmente comercializada com base nos Decretos-Lei
nº 204/1967 e nº 6.259/1944, sendo fixada multa de R$ 100.000,00
(cem mil reais) pelo eventual descumprimento do julgado.

Alega o Estado da Paraíba, em preliminar, que os presentes
autos devem ser suspensos, tendo em vista que continua vigente
a Lei estadual nº 7.416/2003 que autoriza a atividade dos bingos
na Paraíba, em face da não concessão de liminar na ADIn nº 3.277
que suspenderia as atividades.

Assevera, ainda, em resumo: a) que os Estados estão autori-
zados a explorar as atividades econômicas, nos termos do art.
173 da CF; b) que é concorrente a competência dos Estados para
legislar sobre segurança pública, portanto, a fiscalização e a regu-
lamentação dos bingos estariam abarcados; c) que não há infrin-
gência do art. 22, I, da CF em razão do Estado da Paraíba não ter
tipificado nenhuma conduta criminal ou extinguido tipos penais; d)
que a MP nº 168/2004 foi rejeitada pelo Senado Federal.

Já a empresa Serviços e Administração Campina da Sorte Ltda.
sustenta, de forma preliminar, a necessidade de que o presente
feito seja suspenso em face do indeferimento do pedido de liminar
formulado na ADIn nº 3.277; a inaplicabilidade da ação civil pública
para declaração de inconstitucionalidade; a inexistência de dano
ao consumidor; e a incompetência absoluta da Justiça Federal para
julgar a presente demanda.

No mérito, aduz, em síntese: a) que as loterias não podem ser
classificadas como consórcios ou sorteios, mas sim como servi-
ços públicos, pois são fontes de receitas públicas, o que caracte-
riza o exercício de atividade lícita, sob autorização do Estado; b)
que o Estado da Paraíba é competente para legislar sobre siste-
mas de sorteios.

Contra-razões do MPF às fls. 2765/2766.
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Parecer da Procuradoria Regional da República pelo não pro-
vimento das apelações (fls. 2.843/2.853).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

Inicialmente, aprecio as preliminares argüidas pelos recorren-
tes.

Quanto à alegada necessidade de suspensão do presente pro-
cesso, com sucedâneo no art. 265, IV, a e b, do CPC, em face do
não julgamento, até a presente data, da ADIn nº 3.277, onde se
discute a constitucionalidade da Lei estadual nº 7.416/03 que auto-
riza a atividade dos bingos no Estado da Paraíba, tenho por desca-
bido tal pleito, eis que a prejudicialidade externa prevista no aludido
dispositivo legal deve se referir a processo em curso quando sur-
ge o feito que deverá ser suspenso, o que não é o caso dos autos,
tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em 18/12/
2003, enquanto a ADIn nº 3.277, onde será analisada a questão
prejudicial, apenas foi aforada em 09/08/2004.

Essa é a lição do professor e Desembargador Federal Arruda
Alvim quando leciona que “o processo pendente a que alude o
Código é, obviamente, o processo já em curso, quando tem início
aquele que deverá ser suspenso”. (Manual de Direito Processual
Civil, São Paulo, RT, 1997, 6ª edição, p. 355)

No que pertine ao argumento de que a ação civil pública não é
a via adequada para declarar a inconstitucionalidade de lei, embo-
ra comungue deste entendimento, observo que a ação em curso
visa anular atos específicos, quais sejam, credenciamentos, per-
missões, concessões, autorizações, contratações e demais atos
efetivados em matéria de jogos, na modalidade bingos e sorteios
lotéricos, não havendo pedido de declaração de inconstitucionali-
dade de qualquer dispositivo da Lei estadual nº 7.416/03.

Improcede, também, a alegação de ausência de pressuposto
de desenvolvimento regular do processo no que concerne à ine-
xistência de comprovação dos danos causados aos consumido-
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res, em razão do desempenho da atividade de jogos de bingo, uma
vez que a demonstração efetiva do dano não é requisito essencial
para a propositura da ação civil pública, pois o intuito primordial da
Lei nº 7.345/85 é justamente evitar a sua ocorrência.

Por oportuno, trago os ensinamentos de José dos Santos
Carvalho Filho acerca da ocorrência do dano em ação civil públi-
ca, quando afirma que “a se interpretar literalmente o texto, ter-se-á
que admitir que a ocorrência do dano seja essencial à propositura
da ação civil pública, quando, na verdade, não o é. Pode ocorrer
que a conduta do réu já tenha iniciado, sem, entretanto, ter ainda
provocado o dano. Aliás, o intuito primário essencial da lei é de fato
o de evitar a ocorrência do dano. (Ação Civil Pública - Comentários
por artigo. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 1999, 2ª ed., p. 37).

É descabida, por derradeiro, a alegação de incompetência
absoluta da Justiça Federal para apreciação da lide, eis que não
se trata de conflito entre União e Estado, mas apenas se refere à
anulação de atos específicos, em que se revela o interesse da
União Federal, único ente competente para disciplinar a matéria.

No mérito.

O ponto controverso da presente demanda consiste em verifi-
car se é lícita a exploração de jogos de azar por parte do Estado da
Paraíba e pela empresa Serviços e Administração Campina da
Sorte Ltda.

Inicialmente, observo que o art. 22, XX, da CF estabelece a
competência privativa da União para legislar sobre sistemas de
consórcios e sorteios. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo
legal faz a ressalva de que os Estados, quando autorizados me-
diante Lei Complementar, poderão legislar tão-somente acerca de
questões específicas sobre sorteios, ou seja, trata-se de possibili-
dade de que o tema seja regulamentado por outros entes federati-
vos1, o que não se confunde com competência concorrente ou
delegação de competência.

1 Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reserva-

das aos Estados e Municípios. (Pedro Lenza. Direito Constitucional Esquema-

tizado. 9ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Método, out./2005, p. 189)
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Pois bem.

No caso dos autos, não houve autorização por parte da União
Federal, através de Lei Complementar, para que o Estado da Pa-
raíba dispusesse acerca de sistemas de sorteios, na forma explo-
rada pela empresa Serviços e Administração Campina da Sorte
Ltda. Na verdade, as atividades desempenhadas por Campina da
Sorte Ltda. encontram fundamento apenas em resoluções edita-
das pela LOTEP - Loteria do Estado da Paraíba, com fundamento
na Lei estadual nº 7.416/2003.

Desta feita, o Estado da Paraíba não possui competência para
legislar sobre jogos de bingos, nem muito menos para autorizar a
Campina da Sorte Ltda. a operar com concursos de prognósticos,
posto que só a União detém essa competência.

Com o advento da Lei 9.981/00, e a revogação dos arts. 59 a
81 da Lei 9.615/98, os jogos de bingo restam proibidos em todo o
País. Funcionam, assim, na ilegalidade os concursos de prognós-
ticos a partir 1º de janeiro de 2003, na medida do que prevê o art. 2º
da Lei nº 9.981/2000 c/c o art. 4º do Decreto 3.659/2000.

Isto porque a Lei nº 9.981, de 2000, art. 2º, revogou, a partir de
31 de dezembro de 2001, os arts. 59 a 81 da Lei 9.615/98, os quais
estabeleciam as regras dos jogos de bingo em todo o território
nacional, bem como a permissão de seu funcionamento.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDA-

DO DE SEGURANÇA. EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE

MÁQUINAS DE JOGOS ELETRÔNICOS. ILEGALIDADE.

1. Cuidam os autos de mandado de segurança preventivo,

com pedido de liminar, impetrado por GSGAMES DIVER-

SÕES ELETÔNICAS LTDA. em face do SECRETÁRIO DE

JUSTIÇA E SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE

DO SUL, almejando a liberação de máquinas de jogos ele-

trônicos que porventura viessem a ser apreendidas sob o

argumento de que as mesmas estão legalizadas de acor-

do com os arts. 195, III, e 217 da Constituição Federal,

Leis Federais n°s 8.212/91 e 9.615/98, Decreto n° 2.574/

98, Lei Estadual n° 11.561/00 e Decreto Estadual n° 40.593/

01, sendo denegada a ordem pelo Tribunal de Justiça do
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Rio Grande do Sul sob o fundamento de não haver direito

líquido e certo assegurado. Neste momento, a empresa

interpõe recurso ordinário defendendo a exploração da ati-

vidade lícita de acordo com a Lei Previdenciária e Lei de

Incentivo ao Esporte, opinando o representante do Minis-

tério Público pelo improvimento do recurso.

2. Somente cabe à União legislar sobre sistemas de con-

sórcios e sorteios (art. 22, XX, CF/88).

3. Revogados os artigos que dispunham sobre a autoriza-

ção dos bingos pela Lei n° 9.981/00 regulamentada pelo

Decreto n° 3.659/00.

4. É de natureza ilícita a exploração e funcionamento das

máquinas de jogos eletrônicos (bingo e similares).

5. Precedentes desta Corte Superior.

6. Recurso ordinário improvido. (Origem: STJ; Classe:

ROMS - 17.480; Processo: 200302095580 UF: RS; Órgão

Julgador: 1ª Turma; DJ: 08/11/2004; Página: 164; Min. José

Delgado)

AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PAR. 2º

DO ARTIGO 62 DA LEI N° 156/99 DO ESTADO DO MATO

GROSSO. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE MÁQUINAS

ELETRÔNICAS DO JOGO DE BINGO NAQUELE ESTA-

DO-MEMBRO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA PRI-

VATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.

1. A Constituição do Brasil determina expressamente que

compete à União legislar sobre sistemas de consórcios e

sorteios (art. 22, inciso XX).

2. A exploração de loterias constitui ilícito penal. Nos ter-

mos do disposto no art. 22, inciso I, da Constituição, lei

que opera a migração dessa atividade do campo da ilicitu-

de para o campo da licitude é de competência privativa da

União.

3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado

procedente.

(Origem: STF; Classe: ADI; Processo: 2.948 UF: MT - Mato

Grosso; DJ 13-05-2005; Min. Eros Grau)

Considerando que a matéria desencadeia enorme repercus-
são social, não há como desconsiderar que o funcionamento de
casa de bingo poderá acarretar grande prejuízo à sociedade na
medida em que jogos de azar continuariam funcionando. Desta
feita, impõe-se a anulação de credenciamentos, permissões, con-
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cessões, autorizações, contratações e demais atos efetivados em
matéria de jogos, na modalidade bingos e sorteios lotéricos, prati-
cados com base na legislação estadual.

Este é o entendimento pacífico do col. STJ:

O tipo contravencional proibitivo dos jogos de azar inclui a

exploração do jogo de bingo, do que resulta inadmissível a

concessão de tutela antecipada a permitir a adoção de

conduta penalmente tipificada, ou determinar, à autorida-

de competente, que se abstenha de tomar as medidas

necessárias a coibi-la. 4. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AGRSTA 69 - ES - C.Esp. - Rel. Min. Edson Vidigal -

DJU 06.12.2004 - p. 00172)

É de natureza ilícita a exploração e funcionamento das

máquinas de jogos eletrônicos (bingo e similares). 5. Pre-

cedentes desta Corte Superior. 6. Recurso ordinário im-

provido. (STJ - ROMS 17.480 - RS - 1ª T. - Rel. Min. José

Delgado - DJU 08.11.2004 - p. 00164)

Vê-se, pois, que a legalidade do jogo de bingo vem sendo con-
testada na seara jurídica pátria, com supedâneo na Lei das Con-
travenções Penais, bem como em atinência à Lei nº 9.981/2000.
Mesmo se considerarmos que a atividade de jogo de bingo não
estaria proibida, resta patente que sua exploração somente pode
ser realizada com autorização do Estado, não tendo, in casu, a
parte ré comprovado tal autorização.

Ante o exposto, nego provimento a ambas as apelações, para
manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 400.249-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelado: COSME DIAS GONÇALVES
Repte.: PROCURADORIA DO INSS
Advs./Procs.: DRS. JOSÉ GOMES NETO E OUTROS (APDO.)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. ART. 203, INCISO
V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E § 2º DA LEI
Nº 8.742/93. CIFOESCOLIOSE TORÁCICA. PERÍ-
CIA MÉDICA REALIZADA. INCAPACIDADE PARA
PROVER A SUBSISTÊNCIA. RENDA PER CAPITA
NÃO SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO-MÍNIMO.
- Apelo e remessa improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação e
à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do rela-
tório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazen-
do parte integrante do presente julgado.

Recife, 8 de maio de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmen-
te procedente a ação que visava o restabelecimento do benefício
de amparo social à pessoa portadora de deficiência.

Alega o INSS, em resumo, que não foi provado o cumprimento
do requisito referente à renda familiar per capita e que não restou
demonstrada a incapacidade total do autor para os atos da vida
diária e para atividade laborativa.
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É o relatório.

VOTO

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

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que
julgou parcialmente procedente a ação para que seja restabeleci-
do o benefício de amparo social à pessoa portadora de deficiência,
em razão de ter sido acometido de cifoescoliose torácica que lhe
deixou com seqüelas e limitações para toda e qualquer atividade a
que se proponha realizar.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal de 1988 assegura
o pagamento de benefício de prestação continuada à pessoa por-
tadora de deficiência que está impossibilitada de realizar atividade
laborativa, bem como ao idoso que comprove não possuir meios
de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família.

Criado pela Lei nº 8.742/93, tal benefício assistencial foi regu-
lamentado através do Decreto nº 1.774/95 e assim dispõe no seu
artigo 20:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia

de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de

deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e

que comprovem não possuir meios de prover a própria

manutenção e nem tê-la provida por sua família.

A vida independente de que trata o art. 20, § 2º, da LOAS deve
ser considerada sob a perspectiva da capacidade financeira. O
indivíduo pode ser de modo pleno capaz de se alimentar e de rea-
lizar os demais atos do dia-a-dia, sem necessidade de auxílio de
terceiros, ou de deslocar-se desacompanhado, mas, por outro lado,
não estar capacitado para o desempenho de atividade profissional
que lhe garanta os meios necessários à sua subsistência.

Neste mesmo sentido, transcrevo voto assim ementado:

Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO

Classe: AC - APELAÇÃO CÍVEL

Processo: 200104010215984 UF: SC

Órgão Julgador: QUINTA TURMA

Data da decisão: 08/03/2005 Documento: TRF400106712
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Fonte: DJU DATA: 25/05/2005 PÁGINA: 808

Relator(a): RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA

Decisão:    A Turma, por unanimidade, excluiu a União Federal do feito, não

conheceu do recurso da parte autora e negou provimento à re-

messa oficial e ao apelo do INSS, nos termos do voto do Rela-

tor.

Ementa:    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO AO

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL

VITALÍCIA. ERRO MATERIAL NA PARTE DO PEDIDO DA INI-

CIAL EM QUE SE REQUEREU APOSENTADORIA POR INVA-

LIDEZ. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONCES-

SÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. VIABILIDADE. REQUI-

SITO DE INCAPACIDADE.

1. Restabelecimento de renda mensal vitalícia no qual houve

nomeação errônea do benefício como “aposentadoria por invali-

dez”.

Afastada a hipótese de nulidade de sentença extra petita, argüi-

da pelo INSS em preliminar, uma vez que o magistrado tão-

somente corrigiu o pedido deduzido na inicial através da leitura

dos seus fundamentos.

Deve-se levar em conta que a parte autora informou correta-

mente na exordial o número do benefício, sendo que, durante o

trâmite processual, referido lapso foi esclarecido, com oportuni-

dade de contraditório, vindo à tona que o benefício em discus-

são se tratava, em verdade, de renda mensal vitalícia de ampa-

ro ao trabalhador rural, substituído no regime vigente pelo bene-

fício assistencial de prestação continuada.

2. Inadmitido recurso adesivo da parte autora – interposto con-

tra sentença que revigorava benefício sucessor do concedido

sob anterior regime previdenciário – que pretendia o restabele-

cimento de ‘aposentadoria por invalidez’, em função da carên-

cia do interesse em recorrer.

3. A Constituição Federal exige apenas dois requisitos no to-

cante ao benefício assistencial de que trata o art. 203, V: (a)

condição de deficiente (pessoa portadora de deficiência) ou ido-

so e (b) situação de desamparo (não possuir meios de prover à

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família).

4. A exigência, para a percepção do benefício, de ser a pessoa

incapaz para a vida independente, se entendida como incapaci-

dade para todos os atos da vida, não se encontra na Constitui-

ção. Ao contrário, tal exigência contraria o sentido da norma
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constitucional, seja considerada em si, seja em sintonia com o

o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), ao

objetivo da assistência social de universalidade da cobertura e

do atendimento (CF, art. 194, parágrafo único, I) e à ampla ga-

rantia de prestação da assistência social (CF, art. 203, caput).
5. O requisito incapacidade para a vida independente (a) não

exige que a pessoa possua uma vida vegetativa ou que seja

incapaz de locomover-se; (b) não significa incapacidade para

as atividades básicas do ser humano, tais como alimentar-se,

fazer a higiene e vestir-se sozinho; (c) não impõe a incapacida-

de de expressar-se ou de comunicar-se; (d) não pressupõe de-

pendência total de terceiros; (e) apenas indica que a pessoa

portadora de deficiência não possui condições de autodetermi-

nar-se completamente ou depende de algum auxílio, acompa-

nhamento, vigilância ou atenção de outra pessoa, para viver com

dignidade.

6. In casu, comprovado o preenchimento do requisito legal con-

troverso, de conceder-se o benefício assistencial em favor da

parte autora, desde a data do implemento.

Em relação à alegação de inexistência de renda mensal per
capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, tal afirmação
não procede, tendo em vista que o instituto não logrou prová-la.
Ademais, o entendimento  sufragado na sentença de primeiro grau
guarda consonância com a orientação  do colendo Superior Tribu-
nal de Justiça, cuja ementa transcrevo:

Processo

REsp 539.621/PR; RECURSO ESPECIAL 2003/0100781-5

Relator(a)

Ministro HAMILTON CARVALHIDO (1112)

Órgão Julgador

T6 - SEXTA TURMA

Data do Julgamento

26/05/2004

Data da Publicação/Fonte:

DJ 02.08.2004, p. 592

Ementa

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. TUTELA ANTECIPA-

DA. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DOS SEUS



231

PRESSUPOSTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. COMPROVAÇÃO DE REN-

DA PER CAPITA NÃO SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO.

DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 83 DA SÚ-

MULA DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado nº 729 da sua Súmu-

la, decidiu que a decisão proferida na ADC-4, que veda a concessão

de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, não se aplica em

causa de natureza previdenciária, aí incluídos os benefícios de natu-

reza assistencial.

2. A análise da comprovação do preenchimento dos requisitos ne-

cessários à concessão da tutela antecipada, tal como postulada na

insurgência especial, em que se alega a inexistência de prejuízo

irreparável, implicaria o reexame do acervo fático-probatório dos au-

tos, vedado pelo enunciado nº 7 da Súmula deste Superior Tribunal

de Justiça.

3. “A impossibilidade da própria manutenção, por parte dos portado-

res de deficiência e dos idosos, que autoriza e determina o benefício

assistencial de prestação continuada, não se restringe à hipótese

da renda familiar per capita mensal inferior a 1/4 do salário mínimo,

podendo caracterizar-se por concretas circunstâncias outras, que é

certo, devem ser demonstradas. (REsp 464.774/SC, da minha Rela-

toria, in DJ 4/8/2003).

4. Recurso especial improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima

indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribu-

nal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Paulo Gallot-

ti e Paulo Medina votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o

julgamento o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido.

Há, no caso, comprovação de que o autor preenche as condi-
ções para percepção do benefício, nos termos do laudo que atesta
a sua incapacidade total para o trabalho que desempenha, qual
seja, atividade rural.

Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa
oficial.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 401.592-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelada: GERALDA FERREIRA DA SILVA
Repte.: PROCURADORIA DO INSS
Advs./Procs.: DRS. JEOVÁ VIEIRA CAMPOS E OUTRO (APDA.)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. VA-
LOR DA CONDENAÇÃO IMPRECISO. TEMPO
DE SERVIÇO RURAL. CARÊNCIA. PROVA. DI-
REITO AO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA.
INAPLICABILIDADE DA SELIC. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. LIMITE DA SÚMULA 111/STJ.
- A sentença que julga procedente pedido de apo-
sentadoria por idade, cujo valor da condenação
é incerto, deve ser submetida ao duplo grau obri-
gatório. Remessa tida por interposta.
- Ao trabalhador rural enquadrado no inciso VII
do art. 11 da Lei nº 8.213/91 não é exigido o nú-
mero mínimo de contribuições (carência) para
obtenção da aposentadoria por idade estabe-
lecida no art. 39, I, da referida Lei, sendo a
obrigatoriedade da contribuição substituída pela
prova do exercício de atividade rural, em núme-
ro de meses idêntico ao de carência do referido
benefício.
- Tempo de serviço rural demonstrado por início
de prova material completado por testemunhos
idôneos e sem contradita. Direito à aposentado-
ria por idade.
- Juros de mora, em matéria previdenciária,
incidem a partir da citação, com base na Súmula
204/STJ. Inaplicabilidade da SELIC.
- Aplicação da Súmula 111/STJ no cálculo dos
honorários advocatícios.
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ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento, em parte, à
remessa, tida por interposta, e negar provimento à apelação, nos
termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o pre-
sente julgamento.

Recife, 15 de fevereiro de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA:

Geralda Ferreira da Silva promoveu contra o INSS, perante a
8ª Vara Federal/PB, ação ordinária para obter aposentadoria por
idade, a partir da data do requerimento administrativo, corrigida
monetariamente.

O pedido foi julgado procedente.

Apelou o INSS, sustentando o descumprimento do período de
carência e a insuficiência de prova da prestação do serviço rural.

Houve resposta ao recurso.

Sentença não submetida ao duplo grau, nos termos do § 2º do
art. 475 do CPC - fl. 112.

É o relatório.

Dispensada a revisão. Em pauta.

VOTO

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

A sentença, condenatória da autarquia previdenciária, não foi
submetida ao duplo grau obrigatório.

Incerto o valor da condenação, não se aplica a regra do art.
475, § 2º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 10.352/2001. A
matéria também não foi, ainda, sumulada nem constitui jurispru-



234

dência pacificada. Dessa forma, tenho a remessa por interposta e
passo a examiná-la conjuntamente com a apelação do INSS.

A Lei nº 8.213/91, que trata da concessão de aposentadoria
por idade, dispõe:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social

as seguintes pessoas físicas:

(...)

VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o

meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador

artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades,

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda

que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus

respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de

14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que tra-

balhem, comprovadamente, com o grupo familiar respecti-

vo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a ativi-

dade em que o trabalho dos membros da família é indis-

pensável à própria subsistência e é exercido em condi-

ções de mútua dependência e colaboração, sem a utiliza-

ção de empregados.

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguin-

tes prestações:

(...)

III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art.

39 aos segurados especiais referidos no inciso VII do art.

11 desta Lei.

Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso

VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-

doença, de auxílio-reclusão ou de pensão,  no  valor  de  1

(um) salário mínimo,  desde   que  comprove o exercício de

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no perío-

do imediatamente anterior  ao  requerimento do benefício,

igual ao número de meses correspondentes à carência do

benefício requerido; (...).

Art. 48 - A aposentadoria por idade será devida ao segura-

do que, cumprida a carência exigida nesta Lei, comple-

mentar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e

60 (sessenta), se mulher.
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§ 1º - Os limites fixados no caput são reduzidos para 60

(sessenta) e 55 (cinqüenta e cinco) anos  no caso dos que

exercem atividades rurais, exceto se empresário, respec-

tivamente, homens e mulheres, referidos na alínea a do

inciso I e nos incisos IV e VII do art. 11.

§ 2º - Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o

trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de ati-

vidade rural, ainda que de forma  descontínua, no período

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por

tempo igual ao número de meses de contribuição corres-

pondente à carência do benefício pretendido.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural far-

se-á, alternativamente, através de:

I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e

Previdência Social;

II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

III - declaração do sindicato de trabalhadores rurais, desde

que homologada pelo Ministério Público ou por outras au-

toridades constituídas definidas pelo CNPS;

IV - declaração do Ministério Público;

V - comprovante de cadastro do INCRA, no caso de produ-

tores em regime de economia familiar;

VI - identificação específica emitida pela Previdência So-

cial;

VII - bloco de notas do produtor rural;

VIII - outros meios definidos pelo CNPS.

Ciente das dificuldades dos trabalhadores rurais na obtenção
de documentos, deve o Juiz valorar toda prova produzida, a fim de
que possa formar o seu convencimento com segurança.

Para instruir o pedido, foram apresentados: a) certidão de ca-
samento, na qual consta a profissão de agricultor do marido da
apelada; b) carteiras de sócia da Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Divinópolis/PB e do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Cajazeiras/PB; c) nota fiscal de venda de material agrí-
cola, em nome da autora; d) fichas individuais de aluno, filho da
autora, na qual consta a profissão de agricultora da mesma, e e)
declaração de exercício de atividade rural, fornecida pelo presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cazajeiras/PB,
referente ao período de 1982 a 2002 - fls. 13, 16, 17, 20, 22, 23 e
27.
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Os testemunhos colhidos confirmaram os fatos aduzidos na
inicial - fls. 165/166.

Foi atendido o requisito da idade mínima de 55 (cinqüenta e
cinco) anos para mulher e comprovada a prestação de serviço
rural nos últimos cinco anos, nos termos do art. 48, § 1º e 2º, da Lei
nº 8.213/91 - fl. 13.

Ao trabalhador rural não é exigido o número mínimo de contri-
buições (carência) para obtenção da aposentadoria por idade es-
tabelecida no art. 39, I, da referida Lei, porque a obrigatoriedade da
contribuição é substituída pela prova do exercício de atividade ru-
ral, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

O art. 49 da Lei nº 8.213/91 determina que o benefício é devido
a partir do requerimento administrativo (11/4/2002 - fl. 24).

Em matéria previdenciária, os juros moratórios incidem a par-
tir da citação, com base na Súmula 204/STJ.

Entretanto, é inaplicável a SELIC em substituição aos juros de
mora e correção monetária do débito, posto que aquela é aplicável
apenas em matéria tributária.

Nesse sentido, vêm se posicionando o STJ e esta eg. 3ª Tur-
ma, a exemplo dos seguintes julgados:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-

ACIDENTE. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁ-

RIO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DEFI-

NIDOS NA LEI 8.213/91 E EM SUAS ALTERAÇÕES POS-

TERIORES. APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS NO

PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO).

1. Na Taxa Selic estão embutidos simultaneamente juros

moratórios, juros remuneratórios e correção monetária,

tornando-se inadequada para aplicar os efeitos da mora.

Em assim ocorrendo, estar-se-ia penalizando o ente públi-

co em duplicidade, ocorrendo bis in idem.

2. Ademais, sendo uma taxa de variação mensal, torna-se

inviável o seu cálculo para efeito de condenação, a qual,

mormente, abrange vários anos de parcelas a serem corri-

gidas monetariamente.

3. A atualização dos débitos previdenciários, seguindo a

pacífica jurisprudência desta Corte, deverá ser nos termos
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do art. 41 da Lei 8.213/91 e suas posteriores alterações.

4. Os juros moratórios, devido seu caráter alimentar, inci-

dem no percentual de 1% ao mês, a partir da citação válida.

5. Recurso especial conhecido e provido para afastar a

aplicação da Taxa Selic na atualização dos débitos previ-

denciários.

(REsp nº 821.845-SC, STJ, 5ª Turma, Relator Ministro Ar-

naldo Esteves Lima, julgado em 06.06.2006, DJ de

26.06.2006)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. RECÁLCULO DA RENDA

MENSAL INICIAL. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CON-

TRIBUIÇÃO. ORTN/OTN. LEI Nº 6.423/77. ART. 58/ADCT.

JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DA SELIC. HO-

NORÁRIOS.

- A correção dos salários de contribuição resulta de previ-

são legal, sendo perfeitamente aplicável o índice de varia-

ção nominal da ORTN fixado na Lei nº 6.423/77.

- O recálculo da renda mensal inicial da aposentadoria al-

terará os valores utilizados quando da revisão do art. 58/

ADCT. Pagamento das diferenças devido.

- O art. 58/ADCT assegurou a manutenção do benefício

em número de salários mínimos, a partir de abril/89, até a

implantação dos Planos de Custeio e Benefícios, a partir

de quando os reajustes dos benefícios passaram a ser

regidos pelas regras constantes no art. 41, II, da Lei nº

8.213/91.

- Afastada a aplicação da SELIC como juros de mora.

- Os honorários advocatícios devem obedecer ao limite da

Súmula nº 111 do STJ.

(AC nº 366.770-CE, 3ª Turma, Relator Des. Federal Ridal-

vo Costa, julgado em 06.06.2006, DJ de 26.06.2006)

Aos honorários advocatícios, fixados em 10%(dez por cento)
sobre o valor da condenação, deve ser aplicado o limite da Súmula
111/STJ.

Por tais razões, dou provimento, em parte, à remessa, tida
por interposta, para afastar a incidência da taxa SELIC no cálculo
dos juros de mora e para determinar a observância ao limite da
Súmula 111/STJ, sobre o percentual dos honorários advocatícios,
e nego provimento à apelação.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 406.324-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Apelante: NORMA FIGUEIREDO CORRÊA DE ARAÚJO
Apelada: UNIÃO
Advs./Procs.: DRS. JOÃO MANOEL DE CARVALHO COSTA E

OUTRO (APTE.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PENSIONISTA DE FISCAL DE TRIBUTOS DE
AÇÚCAR E ÁLCOOL. REVISÃO DA PENSÃO
COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO CARGO DE
AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL
(ATUAL AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDE-
RAL). POSSIBILIDADE (LEI 5.645/70, DECRETO
Nº 73.933/73, DECRETO-LEI Nº 2.225/85, LEI Nº
8.029/90, LEI Nº 8.101/90, LEI Nº 8.154/90, DECRE-
TO Nº 99.240/90 E DECRETO Nº 99.247/90). APLI-
CAÇÃO DO ART. 40, §§ 4° E 5°, DA CF/88 (RE-
DAÇÃO ORIGINAL VIGENTE À ÉPOCA). PRELI-
MINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREI-
TO NÃO ACOLHIDA. RELAÇÃO JURÍDICA DE
TRATO SUCESSIVO. ACOLHIMENTO DA PREFA-
CIAL DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VEN-
CIDAS ANTES DO QÜINQÜÊNIO ANTERIOR À
PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO PARCIAL-
MENTE PROVIDA.
- Não há de se falar em prescrição do fundo de
direito no caso em tela, uma vez que a relação
jurídica é de trato sucessivo, não constando nos
autos qualquer notícia de que a apelante tenha
requerido administrativamente o direito ou que
a Administração Pública tenha negado expres-
samente o próprio direito reclamado, razão pela
qual a primeira preliminar não merece ser aco-
lhida.
- Acolhimento da segunda preliminar suscitada
pela União, uma vez que deve ser aplicada na hi-
pótese vertente a Súmula nº 85 do STJ, reconhe-
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cendo, assim, a prescrição das parcelas vencidas
antes do qüinqüênio anterior à propo-situra da
ação.
- É entendimento pacificado na jurisprudência do
STF, do STJ e desta Corte a possibilidade de
aproveitamento dos antigos ocupantes do car-
go de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool, do
extinto Instituto do Açúcar e Álcool (IAA), no car-
go de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional (atual
Auditor Fiscal da Receita Federal), em virtude da
cristalina compatibilidade, correlação e afinida-
de das funções/atribuições dos referidos cargos.
- Não constitui óbice ao pleito autoral o fato de o
instituidor do benefício haver falecido antes da
extinção do cargo de Fiscal de Tributos de Açú-
car e Álcool, visto que o art. 40, §§ 4° e 5°, da CF/
88, na redação vigente à época, assegurava à
pensionista, ora apelante, a extensão dos mes-
mos benefícios ou vantagens concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando decor-
rente de transformação ou equiparação de car-
gos.
- Assim, deve ser estendida à pensionista de Fis-
cal do extinto IAA a equiparação da respectiva
pensão com a remuneração do cargo de Auditor
Fiscal do Tesouro Nacional (atual Auditor Fiscal
da Receita Federal), até porque o aproveitamen-
to dos antigos Fiscais de Tributos de Açúcar e
Álcool no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro
Nacional (atual Auditor Fiscal da Receita Fede-
ral) tem sido reiteradamente reconhecido pela
jurisprudência pátria.
- Precedentes do STF, do STJ e desta Corte.
- Preliminar de prescrição do fundo de direito
rejeitada. Preliminar de prescrição das parcelas
vencidas antes do qüinqüênio anterior à propo-
situra da ação acolhida.
- Apelação da autora parcialmente provida.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes
as acima indicadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar de pres-
crição do fundo de direito, acolher a prefacial de prescrição das
parcelas vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da
ação e dar parcial provimento à apelação da autora, nos termos do
voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 22 de março de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

Trata-se de apelação de Norma Figueiredo Corrêa de Araújo
contra sentença, às fls. 69/71, que julgou improcedente o pedido
da inicial, relativo à revisão de sua pensão, a ser calculada com
base na remuneração do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Na-
cional (atual Auditor Fiscal da Receita Federal), observando todas
as vantagens previstas em lei e com pagamento das parcelas ven-
cidas e vincendas, respeitada a prescrição qüinqüenal, tudo acres-
cido de correção monetária e juros de mora.

Nas razões de seu apelo, às fls. 73/84, Norma Figueiredo Cor-
rêa de Araújo aduziu, em síntese, que o Magistrado a quo, ao julgar
improcedente o pedido autoral, teria negado vigência ao art. 40, §§
4° e 5°, da CF/88, em sua redação original; que o direito pleiteado
independeria do fato de seu marido ter falecido em data anterior à
extinção do Instituto do Açúcar e Álcool (IAA), bem como de não ter
sido colocado em disponibilidade; que o seu direito decorreria de
vantagem reconhecidamente devida aos servidores que foram
colocados em disponibilidade, conforme precedentes acostados;
que a não extensão da equiparação, ora pleiteada, afrontaria o di-
reito constitucional, vigente quando da extinção dos cargos de Fis-
cal de Tributos de Açúcar e Álcool, de paridade em relação à remu-
neração dos ativos, inativos e pensionistas; que estaria compro-
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vada a compatibilidade de atribuições dos cargos de Fiscal de Tri-
butos de Açúcar e Álcool e de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional
(atual Auditor Fiscal da Receita Federal), exigida pelo art. 30 da Lei
nº 8.112/90, motivo pelo qual o pedido de revisão de pensão deve-
ria ser acolhido; e que, na hipótese em comento, não haveria viola-
ção do art. 37, II, da CF/88, uma vez que o caso trata de uma das
formas de provimento derivado, prevista no art. 41, § 3°, da CF/88.
Ao final, requereu o provimento do apelo, nos termos expostos na
exordial.

Contra-razões apresentadas às fls. 86/94, suscitando, preli-
minarmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, ou, ao
menos, das parcelas anteriores ao lustro que antecedeu ao ajui-
zamento do presente feito. No mérito, a União pugnou, basicamen-
te, pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

VOTO

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

O apelo de Norma Figueiredo Corrêa de Araújo merece parcial
provimento pelos motivos abaixo expostos.

Inicialmente, mister se faz analisar as preambulares de pres-
crição aduzidas pela União. Ora, não há de se falar em prescrição
do fundo de direito no caso em tela, uma vez que a relação jurídica
é de trato sucessivo, não constando nos autos qualquer notícia de
que a apelante tenha requerido administrativamente o direito ou
que a Administração Pública tenha negado expressamente o pró-
prio direito reclamado, razão pela qual a primeira preliminar não
merece ser acolhida. Todavia, entendo que a segunda preliminar
suscitada pela apelada merece prosperar, uma vez que deve ser
aplicada na hipótese vertente a Súmula nº 85 do STJ, motivo pelo
qual tenho por reconhecer a prescrição das parcelas vencidas
antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Passo agora a apreciar o mérito propriamente dito.

O cerne da presente demanda não diz respeito à chamada
ascensão funcional, até porque a CF/88, em seu art. 37, II, exige a
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prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos para a investidura em cargos ou empregos públicos, ressal-
vando-se as nomeações para cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração, mas, sim, à possibilidade de
aproveitamento de servidor ante a extinção de um determinado
cargo, bem como ao cumprimento do disposto nos §§ 4° e 5° do
art. 40 da CF/88, na redação vigente à época da extinção do Insti-
tuto do Açúcar e Álcool (IAA).

Ora, a Lei nº 5.645/70, ao instituir o novo Plano de Cargos e
Salários do Serviço Público Federal, estabeleceu em seu artigo 3º,
inciso VI, que a composição dos Grupos de Classificação de Car-
gos obedeceria, dentre outros, aos requisitos de correlação, afini-
dade e natureza do trabalho, conforme se depreende da leitura do
referido dispositivo, abaixo transcrito:

Art. 1º. A classificação de cargos do Serviço Civil da União

e das autarquias federais obedecerá às diretrizes estabe-

lecidas na presente lei.

(...)

Art. 3º. Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos

trabalhos ou o nível de conhecimentos aplicados, cada

Grupo, abrangendo várias atividades, compreenderá:

(...)

VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos

com atividades de tributação, arrecadação e fiscalização

de tributos federais.

(...).

Com efeito, o Decreto nº 72.933/73, ao regulamentar a lei aci-
ma mencionada, no que dizia respeito ao grupo Tributação, Arre-
cadação e Fiscalização, dispunha em seus arts. 1° e 3°, in verbis:

Art. 1º. O Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização,

designado pelo código TAF-600, compreende Categorias

Funcionais integradas de classes constituídas de cargos

e provimento efetivo, a que são inerentes atividades de ní-

vel superior de administração tributária, envolvendo plane-

jamento, organização, coordenação, avaliação, controle e

execução, relacionados com tributação, arrecadação e fis-

calização de tributos federais, abrangendo, inclusive, as
de fiscalização e controle de arrecadação de tribu-
tos de açúcar e álcool e de contribuições previdenciá-
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rias. (Negritei)

(...)

Art. 3º. O Grupo - Tributação, Arrecadação e Fiscalização

é constituído pelas categorias funcionais abaixo indica-

das:

Código TAF-601 - Técnicos de Tributos Federais;

Código TAF-602 - Controlador da Arrecadação Federal;

Código TAF-603 - Fiscal de Tributos Federais;

Código TAF-604 - Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool;
(Negritei)

Código TAF-605 - Fiscal de Contribuições Previdenciárias.

(...).

De logo se percebe que a categoria de Fiscal de Tributos de
Açúcar e Álcool do então IAA (Código TAF-604) pertenceu ao mes-
mo grupo das categorias funcionais que deu origem à carreira de
Auditoria do Tesouro Nacional, criada pelo Decreto-Lei nº 2.225/85,
que asseverou nos dispositivos abaixo colacionados o seguinte:

Art. 1º Fica criada, no Quadro Permanente do Ministério

da Fazenda, a Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, com-

posta dos cargos de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional e

Técnico do Tesouro Nacional, conforme Anexo I deste De-

creto-Lei, e com lotação privativa na Secretaria da Receita

Federal.

Art. 2º Os ocupantes dos cargos das atuais categorias

funcionais de Fiscal de Tributos Federais, TAF-601, de

Controlador da Arrecadação Federal, TAF-602, e de Técni-

co de Atividades Tributárias, TAF-606, serão transpostos,

na forma do Anexo II, para a Carreira a que se refere o art.

1º deste Decreto-Lei, conforme disposições a serem esta-

belecidas pelo Poder Executivo.

Parágrafo Único. Atendido o disposto neste artigo, serão

considerados extintos os cargos das categorias funcio-

nais designadas pelos códigos TAF-601, TAF-602 e TAF-

606.

(...).

Desse modo, a não previsão da transposição dos ocupantes
dos cargos de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool (Código TAF-
604) para a carreira a que se referiu o art. 1° do Decreto-Lei nº
2.225/85 constituiu, a meu sentir, afronta ao princípio da isonomia,
visto que, por força expressa do Decreto nº 72.933/73, aqueles
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também faziam parte do Grupo - Tributação, Arrecadação e Fisca-
lização (TAF), e, em função do disposto no artigo 3º da Lei nº 5.645/
70, desempenhavam funções e atividades de mesma natureza dos
ocupantes dos cargos das categorias funcionais de Fiscal de Tri-
butos Federais, TAF-601, de Controlador da Arrecadação Federal,
TAF-602, e de Técnico de Atividades Tributárias, TAF-606, tendo
em vista a correlação e afinidade das atribuições desenvolvidas.
Por esse motivo, deveriam os Fiscais de Tributos de Açúcar e Ál-
cool ser transpostos para a nova carreira de Auditor Fiscal do Te-
souro, o que não ocorreu.

Na verdade, em decorrência da edição da Lei nº 8.029/90, al-
terada pelas Leis nºs 8.101/90 e 8.154/90, foram baixados os De-
cretos nºs 99.240/90 e 99.247/90, extinguindo, respectivamente, o
IAA e os cargos de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool, sendo os
seus ocupantes colocados em disponibilidade, na forma prevista
no art. 41, § 3°, da CF/88, cuja redação vigente na ocasião era:

(...)

Art. 41. (omissis)

(...)

§ 3°. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o

servidor estável ficará em disponibilidade remunerada até

o seu adequado aproveitamento em outro cargo.

(...).

Diante de tal situação, pacificou-se na jurisprudência do STF,
do STJ e desta Corte a possibilidade de aproveitamento dos anti-
gos ocupantes do cargo de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool,
do extinto Instituto do Açúcar e Álcool (IAA), no cargo de Auditor
Fiscal do Tesouro Nacional (atual Auditor Fiscal da Receita Fede-
ral), em virtude da cristalina compatibilidade, correlação e afinida-
de das funções/atribuições dos referidos cargos. Cito os seguin-
tes precedentes, a fim de robustecer o meu posicionamento sobre
a matéria:

APOSENTADOS. BENEFÍCIO OUTORGADO AO PES-

SOAL ATIVO E PRINCÍPIO ISONÔMICO.

Constando do acórdão impugnado mediante o extra-
ordinário que os cargos de Auditor Fiscal do Tesouro
Nacional, segundo legislação ordinária, fizeram-se
preenchidos mediante aproveitamento de fiscais de
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tributos federais, forçoso é concluir pela incidência
da isonomia consagrada na Carta da República - § 8º
do artigo 40. Isso ocorre relativamente aos fiscais de
tributos do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool,
considerado até mesmo procedimento adotado, de
forma parcial, pela Administração Pública. (Negritei)

(STF - RE 380.233 - UF: PB - DJ: 05/11/2004, página: 28 -

Relator(a): Min. Marco Aurélio - Decisão: Unânime).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚ-

BLICO. FISCAIS DE TRIBUTOS DO EXTINTO INSTITUTO

NACIONAL DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - IAA. ENQUA-

DRAMENTO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TE-

SOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimen-
to no sentido de que não há óbice ao enquadramen-
to dos Fiscais de Tributos do Instituto Nacional do
Açúcar e do Álcool no cargo de Auditor Fiscal do Te-
souro Nacional, tendo em vista a compatibilidade de
atribuições, nos termos do art. 30 da Lei 8.112/90.
2. Recurso especial conhecido e improvido. (Negritei)

(STJ - REsp 577.415 - UF: PE - Órgão Julgador: Quinta

Turma - DJ: 27/11/2006, página: 308 - Relator(a): Min.

ARNALDO ESTEVES LIMA - Decisão: Unânime).

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR.

FISCAIS DE TRIBUTOS DO INSTITUTO DO AÇÚCAR E

DO ÁLCOOL - IAA. EXTINÇÃO DA AUTARQUIA E DO

CARGO. APROVEITAMENTO COMO AUDITORES FIS-

CAIS DO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. PRE-

CEDENTES STJ E STF.

Assentada a compatibilidade entre a situação dos an-
tigos Fiscais de Tributos do Álcool e do Açúcar com a
de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, não há óbice
ao aproveitamento, sem necessidade do concurso.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimen-

to. (Negritei)

(STJ - AAREsp 626.559 - UF: PE - Órgão Julgador: Sexta

Turma - DJ: 19/06/2006, página: 212 - Relator(a): Min. Paulo

Medina - Decisão: Unânime).

Dessa maneira, à vista dos arestos acima elencados, não res-
tam dúvidas acerca do direito dos antigos ocupantes do cargo de
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Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool de serem reenquadrados em
cargo com atribuições compatíveis (no caso o de Auditor Fiscal do
Tesouro Nacional – atual Auditor Fiscal da Receita Federal) com
as que exerciam anteriormente, especialmente diante do que re-
zava o art. 41, § 3°, da CF/88, vigente à época da extinção do IAA e
dos cargos de fiscal anteriormente aduzidos, c/c art. 30 da Lei nº
8.112/90.

Por outro lado, não constitui óbice ao pleito autoral o fato de o
instituidor do benefício haver falecido antes da extinção do cargo
de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool, visto que o art. 40, §§ 4°
e 5°, da CF/88, na redação vigente à época, assegurava à pensio-
nista, ora apelante, a extensão dos mesmos benefícios ou vanta-
gens concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrente de transformação ou equiparação de cargos. Neste
sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:

EMBARGOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO. SER-

VIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO. PENSÃO. FIS-

CAIS DE TRIBUTOS DE AÇÚCAR E ÁLCOOL DO EXTIN-

TO IAA. CARGO EXTINTO. EQUIVALÊNCIA DE REMU-

NERAÇÃO AO DO CARGO DE AUDITOR FISCAL. DE-

CRETO LEI Nº 2.225/85.

- Inexistência de violação aos princípios constitucionais

vigentes, pelo fato do reenquadramento do réu no cargo de

Auditor da Fazenda Nacional, com base no Decreto-Lei

2.225/85, decorrente da extinção do cargo de Fiscal de

Tributos do IAA, por ele anteriormente ocupado.

- A Lei nº 8.112, de 1991, assegura aos servidores postos

em disponibilidade o direito de serem reenquadrados em

cargos de atribuições iguais aos que exerciam anterior-

mente (art. 30). O cargo com atribuições compatíveis ao

de Fiscal de Tributos é o de Auditor Fiscal do Tesouro

Nacional, tendo em vista que exerce as mesmas funções

e envolve a mesma finalidade.

- A equiparação de proventos e pensões à remunera-
ção do pessoal da ativa é assegurada pela Constitui-
ção Federal, em seu art. 40, parágrafo 8º, ao estabe-
lecer que aos aposentados e pensionistas devem ser
estendidos os mesmos benefícios ou vantagens con-
cedidas aos servidores em atividade, inclusive quan-
do decorrente de transformação ou equiparação. Pre-
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cedentes. Embargos Infringentes improvidos. (Negritei)

(TRF 5ª Região - EIAC 262.033/01 - UF: PB - Órgão Julga-

dor: Pleno - Relator: Des. Federal Geraldo Apoliano - DJ:

04/08/2005, página: 519 - Decisão: Unânime).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA

DE FISCAL DE TRIBUTO DO EX-IAA. EQUIPARAÇÃO DE

PROVENTOS À CATEGORIA DE AUDITOR FISCAL DO

TESOURO NACIONAL. DECRETO-LEI Nº 2.285/85. COR-

RELAÇÃO E AFINIDADE DE ATRIBUIÇÕES. POSSIBILI-

DADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCOR-

RÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO.

APELAÇÃO PROVIDA.

- A Constituição Federal em seu art. 40, parágrafo 8º,
estabelece que aos aposentados e pensionistas de-
vem ser estendidos os mesmos benefícios ou vanta-
gens concedidas aos servidores em atividade, inclu-
sive quando decorrente de transformação ou equi-
paração. Dessa forma, deve ser estendida aos apo-
sentados e pensionistas de fiscais do IAA a equipara-
ção de seus proventos com a remuneração dos car-
gos de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional (atualmente
denominada Auditor Fiscal da Receita Federal), em
virtude de tal aproveitamento ter ocorrido com os fis-
cais do IAA que se encontravam na ativa.
- Não ocorre a prescrição do fundo de direito quando a

relação jurídica é de trato sucessivo, não se tendo qual-

quer notícia de que a apelante tenha pleiteado administra-

tivamente o direito, ou que a administração pública tenha

manifestado expressa negativa à pretensão. Ocorrência,

apenas, da prescrição qüinqüenal das parcelas atrasadas.

- Apelo provido. Sentença reformada. (Negritei)

(TRF 5ª Região - AC 295.247 - UF: PB  - Órgão Julgador:

Primeira Turma - DJ: 04/04/2003, página: 471 - Relator(a):

Des. Federal Frederico Pinto de Azevedo (Convocado) -

Decisão: Unânime).

Assim, deve ser estendida à pensionista de Fiscal do extinto
IAA, ora apelante, a equiparação da respectiva pensão com a re-
muneração do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional (atual
Auditor Fiscal da Receita Federal), até porque, como visto, o apro-
veitamento dos antigos Fiscais de Tributos de Açúcar e Álcool no
cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional (atual Auditor Fiscal
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da Receita Federal) tem sido reiteradamente reconhecido pela ju-
risprudência pátria.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição do fundo de
direito, acolho a prefacial de prescrição das parcelas vencidas antes
do qüinqüênio anterior à propositura da ação e dou parcial provi-
mento à apelação para condenar a União a proceder à revisão do
valor da pensão da autora, a ser calculada com base na remune-
ração do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional (atual Auditor
Fiscal da Receita Federal), observando todas as vantagens pre-
vistas em lei e com pagamento das parcelas vencidas e vincen-
das, respeitando-se a prescrição das parcelas anteriores ao lustro
que antecedeu ao ajuizamento do presente feito, tudo acrescido
de correção monetária, nos termos do Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, e de juros de
mora, fixados em 1% (um por cento) ao mês, contados da citação
válida, em razão da natureza alimentar da verba pleiteada.

Condeno ainda a União a pagar as custas e honorários advo-
catícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 20, § 4°, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 408.729-CE

Relator: JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Apelados: UNIÃO, MUNICÍPIO DE FORTALEZA E ESTADO DO

CEARÁ
Advs./Procs.: DRS. RAIMUNDO AMARO MARTINS JUNIOR (2°

APDO.) E GLEYDSON ANTÔNIO PINHEIRO ALE-
XANDRE (3° APDO.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIO-
NAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO (MIGLUSTAT - ZAVESCA) A
JOVEM COM DOENÇA NEURODEGENERATIVA
PROGRESSIVA (NIEMANN-PICK TIPO C). EXTIN-
ÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRI-
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TO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO FEDERAL. REFORMA. DIREITO CONS-
TITUCIONAL À SAÚDE. FUNDAMENTALIDADE.
INDISPONIBILIDADE. LEGITIMIDADE MINISTE-
RIAL PARA O AJUIZAMENTO. TUTELA ANTECI-
PADA. DEFERIMENTO. ART. 273 DO CPC.
- Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Pú-
blico Federal, objetivando que a União, o Estado
do Ceará e o Município de Fortaleza sejam impe-
lidos ao fornecimento, à jovem de 21 anos por-
tadora de doença neurodegenerativa progressi-
va (Niemann-Pick Tipo C), de medicamento de-
nominado Zavesca (miglustat), de aquisição im-
possível pelos genitores da paciente, professo-
res universitários, por ser significativamente caro
(a dosagem necessária mensal giraria em torno
de R$ 52.000,00).
- Extinção do feito sem julgamento do mérito,
logo no início de sua tramitação, por ilegitimida-
de ativa do Ministério Público, com base na maio-
ridade da pessoa doente e no fato de que o MPF
não poderia substituir a Defensoria Pública.
- A natureza das atribuições determinadas como
de competência do Órgão Ministerial, a dimen-
são de sua responsabilidade, a pluralidade de
categorias e temáticas em relação às quais de-
tém incumbências de particular seriedade, o po-
der investigativo, fiscalizador e determinante de
que foi dotado esse agente – constitucionalmente
qualificado pela sua essencialidade à função
jurisdicional do Estado – impõem seja admitido,
com largueza, o exercício de ações coletivas pelo
Ministério Público, não sendo aceitáveis, em sen-
tido oposto, interpretações restritivas ou ini-
bidoras.
- O Ministério Público detém legitimidade para
propor ação civil pública na defesa de direitos
individuais indisponíveis. Inteligência do art. 127,
caput, da CF/88, c/c o art. 129, III e IX, da Carta
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Magna, do art. 25, IV, a, da Lei nº 8.625, de
12.02.1993, art. 6o, VI, d, da Lei Complementar nº
75, de 10.02.1993.
- “Corajosamente o legislador constitucional foi
além da própria Lei n° 7.347/85. A  chamada  Lei
da  Ação Civil Pública sofrera um veto presiden-
cial à norma de extensão que previa a defesa de
‘outros interesses difusos’. Antes mesmo do ad-
vento do Código de Defesa do Consumidor, que
elidiu os efeitos do veto, a Constituição já tinha
expressamente admitido a iniciativa ministerial
‘na defesa do meio ambiente e de outros inte-
resses difusos e coletivos’, ou seja, inseriu a mes-
ma norma de extensão que anteriormente tinha
sido vetada pelo Governo Federal quando da san-
ção da Lei n° 7.347/85. Interpretando conjunta-
mente o inc. III do art. 129 com a norma de
destinação institucional contida no caput do art.
127 da Constituição da República, passou-se
desde então a admitir que o Ministério Público
exercitasse a ação civil pública na defesa de in-
teresse difuso ou coletivo, bem como na defesa
de interesses sociais e individuais indisponíveis.
Depois, com o advento do Código de Defesa do
Consumidor, o antigo veto perdeu qualquer efi-
cácia, pois que o art. 110 desse Código inseriu o
inc. IV ao art. 1o da Lei da Ação Civil Pública, de
forma que hoje cabem quaisquer ações cíveis na
defesa de interesses difusos, coletivos ou indi-
viduais homogêneos, ainda que não especifica-
dos expressamente em qualquer lei” (Hugo Nigro
Mazzilli).
- Nos termos da Norma Constitucional (arts. 5o,
6o, 196 e 227), o direito à saúde é marcado por
sua “fundamentalidade”, considerando-se mes-
mo que sua garantia é expressão de resguardo
da própria vida, maior bem de todos, do qual os
demais direitos extraem sentido. Analisando o
conceito de “fundamentalidade”, J J Gomes
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CANOTILHO concebe-o sob duas perspectivas:
a “fundamentalidade formal”, correspondente à
constitucionalização, à localização de direitos
reputados fundamentais no ápice da pirâmide
normativa, com as conseqüências, desse fato,
derivadas – demarcação das possibilidades do
ordenamento jurídico e vinculatividade dos po-
deres públicos –, e a “fundamentalidade mate-
rial”, identificadora dos direitos fundamentais a
partir do seu conteúdo “constitutivo das estru-
turas básicas do Estado e da sociedade”, per-
missiva do reconhecimento de outros direitos
não expressamente tipificados no rol constitu-
cional, mas equiparáveis em dignidade e relevân-
cia aos direitos formalmente constitucionais
(“norma de fattispecie aberta”). Em ambas as
visões, exsurge a magnitude da essencialidade,
embora seja patente a maior significância com-
preensiva da segunda. “No qualificativo funda-
mentais acha-se a indicação de que se trata de
situações jurídicas sem as quais a pessoa hu-
mana não se realiza, não convive e, às vezes, nem
mesmo sobrevive; fundamentais do homem no
sentido de que todos, por igual, devem ser, não
apenas formalmente reconhecidos, mas concre-
ta e materialmente efetivados” (José Afonso da
Silva). Os direitos fundamentais cumprem, nes-
sa contextura, determinadas funções: exigem
prestações do Estado, protegem diante do po-
der público e de terceiros, fomentam a paridade
entre os indivíduos, designam os alicerces so-
bre os quais se constrói e se orienta o ordena-
mento jurídico (“eficácia irradiante”). Têm for-
ça, ao mesmo tempo, por assim dizer, de princí-
pio e de regra. A “fundamentalidade” desses di-
reitos justifica sua caracterização como
imprescritíveis, inalienáveis, irrenunciáveis,
invioláveis e universais. Trata-se, o direito à saú-
de, de direito individual indisponível, merecedor
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de amparo através da ação civil pública.
- O STJ pacificou o entendimento no sentido de
que “o Ministério Público tem legitimidade para
propor ação civil púbica em defesa de interesse
individual de menor” (EREsp nº 712.395/RS). Essa
posição foi estendida para alcançar os idosos:
“Essa orientação estende-se às hipóteses de
aplicação do Estatuto do Idoso (artigos 74, 15 e
79 da Lei 10.741/03)” (REsp nº 911.930/RS). Em
outros precedentes, mostra-se a tendência à ad-
missão mais alargada dessa legitimação: “Cons-
titui função institucional e nobre do Ministério
Público buscar a entrega da prestação juris-
dicional para obrigar o Estado a fornecer medi-
camento essencial à saúde de pessoa pobre, es-
pecialmente quando sofre de doença grave que
se não for tratada poderá causar, prematuramen-
te, a sua morte. Legitimidade ativa do Ministério
Público para propor ação civil pública em defe-
sa de direito indisponível, como é o direito à saú-
de, em benefício do hipossuficiente” (REsp nº
819.010/SP). Ainda que a pessoa a ser beneficia-
da com a medida de proteção de direito indivi-
dual indisponível seja maior de idade, embora
não seja idosa, sua carência de recursos, que
coloca em risco sua saúde e sua vida, confere
legitimidade ao Ministério Público para o mane-
jo de ação civil pública.
- Provimento da apelação do Ministério Público,
reconhecendo sua legitimidade ativa para a ação
civil pública em comento.
- Tutela antecipada que se defere, haja vista es-
tarem presentes os requisitos próprios, nos ter-
mos do art. 273 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos, DECIDE a Primeira
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimida-
de, dar provimento à apelação do Ministério Público, nos termos
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do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julga-
mento.

Recife, 24 de maio de 2007 (data do julgamento).

JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator

RELATÓRIO

O JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI:

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação civil públi-
ca, com pedido de tutela antecipada, contra a UNIÃO, o ESTADO
DO CEARÁ e o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, objetivando o forne-
cimento a CLARICE ABREU DE CASTRO NEVES de medicação
“de que tanto necessita para a sua sobrevivência, que deve ser
ministrado, consoante os especialistas, de forma contínua me-
diante a ingestão de duas cápsulas de 100 mg três vezes ao dia,
totalizando 600 mg/dia”.

Salientou que a jovem CLARICE, de 21 anos, seria portadora
de doença de Niemann-Pick Tipo C, considerada doença neurode-
generativa rara. Destacou que teria sido observado, no período de
2002 e 2003, além das características clínicas da doença, quadro
depressivo associado, que evoluiu para sintomas psicóticos dis-
sociativos, “com idéias de referência e distorções da realidade e
compulsões”. Enfatizou que “exames neurológicos realizados no
período de março a setembro de 2005 revelam, por exemplo, de-
sorientação parcial no tempo; pensamento simbólico/abstrato per-
turbado; certo aumento de disartria, da disfagia e da ataxia do tron-
co; acentuação da distonia da mão direita”. Sublinhou que, con-
soante laudo de especialista, o único tratamento eficaz se faria
com a substância miglustat (Zavesca), fabricante Actelion, inibido-
ra da deposição de glicolipídios nas células do cérebro. Afirmou
que, segundo laudo da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, o
referido medicamento poderia aumentar a sobrevida e/ou a me-
lhora da qualidade de vida dos pacientes. Asseverou que os pais
da jovem não possuiriam condições financeiras de custear o me-
dicamento, de modo que o teriam solicitado dos poderes públicos,
não obtendo resposta. Realçou que o custo estimado da dosagem
mensal prescrita giraria em torno de R$ 52.000,00, acentuando,
ainda, que o medicamente estaria ainda pendente de registro na
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ANVISA. Teceu considerações acerca do cabimento da ação civil
pública, invocando o art. 196 da CF/88, bem como, do mesmo
diploma, o art. 198, I e II, e § 1o, assim como no tocante à compe-
tência da Justiça Federal, à sua legitimidade ativa e à legitimidade
passiva das pessoas indicadas como réus. Citou precedentes ju-
risprudenciais, quanto ao mérito.

Após manifestação dos réus, o MM. Juiz Federal a quo julgou
extinto o processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade do
Ministério Público Federal, tendo em conta que a paciente já con-
taria com 21 anos de idade, podendo recorrer à Defensoria Pública.

O Ministério Público opôs embargos de declaração, com pedi-
do de efeitos modificativos, salientando que o provimento jurisdi-
cional teria sido omisso ao não analisar a legitimação do MP para
a defesa de direitos individuais indisponíveis, a exemplo do direito
à saúde, de base constitucional.

Intimados, o Estado do Ceará, o Município de Fortaleza e a
União apresentaram sua impugnação.

O Magistrado de Primeiro Grau negou provimento aos decla-
ratórios.

O Ministério Público apelou, reiterando a compreensão no sen-
tido de sua legitimidade ativa, seja com fundamento no art. 127 da
CF/88 – a ele cabe a defesa de direitos individuais indisponíveis,
como a saúde –, seja no art. 5o, V, da LC nº 75/93. No mais, ratifi-
cou os termos da petição inicial e o pedido de deferimento de tute-
la antecipada.

A UNIÃO apresentou contra-razões, sustentando a ilegitimida-
de ativa do MP, sua ilegitimidade passiva e a ausência dos requisi-
tos para a concessão de tutela antecipada.

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, de igual modo, contra-razoou,
entendendo flagrante a ilegitimidade do MP, de acordo com as re-
gras e os princípios jurídicos.

Finalmente, o ESTADO DO CEARÁ também coligiu contra-
razões, salientando que, com base na jurisprudência mais atuali-
zada, verificar-se-ia a ilegitimidade ministerial para o ajuizamento
da ação civil pública.
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Chegando os autos a esta Corte Regional, determinei a re-
messa à Procuradoria Regional da República para fins de mani-
festação, o que se deu nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL

PÚBLICA. LEGITIMATIO AD CAUSAM DO PARQUET.

ART. 127 DA CARTA POLÍTICA. DIREITO À VIDA E À

SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. FORNE-

CIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE.

SOLIDARIEDADE DOS ENTES ESTATAIS.

1. O Ministério Público tem legitimidade para defesa dos

direitos individuais indisponíveis, mesmo quando a ação

vise à tutela de pessoa individualmente considerada (art.

127 da Constituição Federal/88).

2. A legitimidade ativa do órgão ministerial se afirma, não

por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos,

mas por se tratar de direitos individuais indisponíveis.

3. Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União,

Estados-membros e Municípios, é de reconhecer, em fun-

ção da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer

deles no pólo passivo da demanda, visto que a divisão de

atribuições não pode ser argüida em prejuízo do cidadão,

só tendo validade internamente entre eles.

4. O Estado, ao negar a proteção perseguida nas circuns-

tâncias dos autos, omitindo-se em garantir o direito funda-

mental à saúde, despreza a cidadania, descumpre o seu

dever constitucional e ostenta prática violenta de atentado

à dignidade humana e à vida.

5. Parecer pelo conhecimento e provimento da apelação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Dispensada a revisão. Incluído em pauta de julgamento.

VOTO

O JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Fede-
ral contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento do méri-
to, logo no início de sua tramitação, por ilegitimidade ativa do Minis-
tério Público, com base na maioridade da pessoa doente e no fato
de que o MP não poderia substituir a Defensoria Pública.
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Como se disse no relatório, o Ministério Público Federal ajui-
zou ação civil pública, objetivando que a União, o Estado do Ceará
e o Município de Fortaleza sejam impelidos ao fornecimento, à jo-
vem de 21 anos portadora de doença neurodegenerativa progres-
siva (Niemann-Pick Tipo C), de medicamento denominado Zaves-
ca (miglustat), de aquisição impossível pelos genitores da pacien-
te, professores universitários, por ser significativamente caro (a
dosagem necessária mensal giraria em torno de R$ 52.000,00).

O MM. Juiz Federal a quo entendeu que o MPF não teria legiti-
midade ativa ad causam.

Passo ao exame.

Assevera Luciano FELDENS, acerca do conjunto de atribui-
ções conferidas ao Ministério Público, que “toda análise que se
faça em torno da configuração institucional do Ministério Público –
e, desde logo, de sua atuação – não pode divorciar-se dessa ratio
estrutural na qual se faz imerso”1.

O arcabouço a que se refere o doutrinador consubstancia-se,
fundamentalmente, no regramento constitucional no qual está en-
raizado, com vigor significativo, o Ministério Público. A natureza
das atribuições determinadas como de competência do Órgão
Ministerial, a dimensão de sua responsabilidade, a pluralidade de
categorias e temáticas em relação às quais detém incumbências
de particular seriedade, o poder investigativo, fiscalizador e deter-
minante de que foi dotado esse agente – constitucionalmente qua-
lificado pela sua essencialidade à função jurisdicional do Estado –
impõem seja admitido, com largueza, o exercício de ações coleti-
vas pelo Ministério Público, não sendo aceitáveis, em sentido oposto,
interpretações restritivas ou inibidoras.

Destarte, as obrigações, as faculdades e o aparelhamento,
outorgados pela Carta Magna ao Ministério Público, não admitem
limitações injustificadas, que não encontram previsão nos textos

1 FELDENS, Luciano. O Poder Requisitório do Ministério Público e a Inopo-

nibilidade de Sigilo. Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Públi-

co da União. Ano II. Nº 07. Abr./Jun., 2003, p. 66.
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constitucional e infraconstitucional, e que terminam por dificultar
ou mesmo obstruir o cumprimento dos deveres impostos aos agen-
tes ministeriais, impedimentos que têm como efeito o soçobro do
próprio Estado Democrático de Direito. De fato, não há como dei-
xar de identificar ou associar o Ministério Público ao Estado erigido
e mantido com a força da democracia e com a igualdade substan-
cial imposta pela ordem jurídica. Nesse sentido, Hugo Nigro MAZ-
ZILLI, citando Ruy Junqueira de Freitas Camargo, realça que “so-
mente a Estado plenamente democrático poderá interessar um
Ministério Público forte e independente, dotado de homens capaci-
tados ‘a qualquer tempo de desfechar, contra quem quer que seja,
toda a força e poderes que a Constituição e a Lei depositaram em
mãos da Justiça Pública’”2.

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

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e

dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

(...)

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

III – promover 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 cole-
tivos;

(...)

IX – exercer outras funções que lhe forem conferidas, des-
de que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe

vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de

entidades públicas.

A Lei nº 8.625, de 12.02.1993, de seu turno, instituiu a Lei Or-
gânica Nacional do Ministério Público e estabeleceu (negritos que
não estão no original):

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

rev. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 30.
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Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições

Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, in-

cumbe, ainda, ao Ministério Público:

(...)

IV – promover o inquérito civil e a ação civil pública, na

forma da lei:

a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos cau-

sados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direi-

tos de valor artístico, estético, histórico, artístico e paisa-

gístico, e a outros interesses difusos, coletivos e indi-
viduais indisponíveis e homogêneos; (...).

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

Art. 5o São funções institucionais do Ministério Público da

União:

I - a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos
interesses sociais e dos interesses individuais indis-
poníveis, considerados, dentre outros, os seguintes fun-

damentos e princípios:

(...)

II - zelar pela observância dos princípios constitucionais

relativos:

(...)

d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao despor-

to, à ciência e à tecnologia, à comunicação social e ao

meio ambiente;

III – a defesa dos seguintes bens e interesses:

a) o patrimônio nacional;

b) o patrimônio público e social;

c) o patrimônio cultural brasileiro;

d) o meio ambiente;

e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das

comunidades indígenas, da família, da criança, do adoles-

cente e do idoso;

(...)

Art. 6o Compete ao Ministério Público da União:

(...)

VI – promover o inquérito civil e a ação civil pública para:

a) a proteção dos direitos constitucionais;

b) a proteção do patrimônio público e social, do meio am-



259

biente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, his-

tórico, turístico e paisagístico;

c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difu-

sos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à fa-

mília, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias

étnicas e ao consumidor;

d) outros interesses individuais indisponíveis, homogê-

neos, sociais, difusos e coletivos;

(...)

XII – propor ação civil coletiva para defesa de interesses

individuais homogêneos; (...).

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

Toda atuação do Ministério Público é finalística: sempre

age em defesa de pessoas, ou de grupos de pessoas, ou

de toda a sociedade. Nem é diverso o que ocorre na defe-

sa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogê-

neos, pois também aqui a atuação ministerial está eviden-

temente balizada pela finalidade interventiva. Não terá a

instituição interesse nem legitimidade para tomar iniciati-

va de impulso processual se, assim fazendo, estiver em

contrariedade com os interesses que legitimaram ou pro-

vocaram sua atuação.

Em doutrina, tem-se procurado sistematizar em três as

causas interventivas da instituição ministerial em juízo: a)

defesa de hipossuficientes, quando visa a compensar o

desequilíbrio das partes (acidentados do trabalho, favela-

dos, grupos indígenas); b) defesa de interesses indisponí-

veis (ligados, de forma absoluta ou relativa, a uma pessoa

ou a uma relação jurídica, como a defesa de incapazes ou

a atuação nos feitos atinentes à nulidade de casamento);

c) defesa de interesses difusos ou coletivos, como na ação

penal, nas ações ambientais ou na defesa de grande par-

cela de consumidores).

Em conseqüência, o objeto da atenção do Ministério Pú-

blico resume-se a esta tríade: a) ou zela para que não haja

disposição alguma de interesse que a lei considere indis-

ponível; b) ou, nos casos em que a indisponibilidade é ape-

nas relativa, zela pra que a disposição daquele interesse

seja feita conformemente com as exigências da lei; c) ou

zela pela prevalência do bem comum, nos casos em que
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não haja indisponibilidade do interesse, nem absoluta nem

relativa, mas esteja presente o interesse da coletividade

como um todo na solução do problema.

Dessa forma, as funções institucionais do Ministério Pú-

blico devem ser iluminadas pelo zelo de um interesse so-

cial ou individual indisponível, ou então, pelo zelo de um

interesse difuso ou coletivo. Sua atuação processual de-

penderá ora da natureza do objeto jurídico da demanda,

ora ligar-se-á à qualidade de uma das partes, porque: a)

de seus interesses não possam estas dispor, de forma

absoluta ou limitada; b) os titulares dos interesses em lití-

gio padeçam de alguma forma de acentuada deficiência,

que justifique e provoque a intervenção protetiva ministe-

rial.

Em suma, desde que haja alguma característica de
indisponibilidade parcial ou absoluta de um interes-
se, ou desde que a defesa de qualquer interesse, dis-
ponível ou não, convenha à coletividade como um
todo, será exigível a iniciativa ou a intervenção do
Ministério Público junto ao Poder Judiciário.3

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

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuí-

zo da ação popular, as ações de responsabilidade por da-

nos morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela

Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

l - ao meio ambiente;

ll - ao consumidor;

III - à ordem urbanística; (Inciso incluído pela Lei nº 10.257,

de 10.7.2001)

IV - a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,

turístico e paisagístico; (Inciso renumerado pela Lei nº

10.257, de 10.7.2001)

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

rev. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 37-38. Negritos que não estão no

original.
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V - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Redação

dada pela Lei nº 8.078, de 11.9.1990) (Inciso renumerado

pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)

VI - por infração da ordem econômica e da economia po-

pular; (Inciso renumerado pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)

(Redação dada pela Mpv nº 2.180-35, de 24.8.2001)

VII - à ordem urbanística. (Inciso renumerado pela Lei nº

10.257, de 10.7.2001) (Redação dada pela Mpv nº 2.180-

35, de 24.8.2001)

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para

veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições

previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

- FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos

beneficiários podem ser individualmente determinados.

(Redação dada pela Mpv nº 2.180-35, de 24.8.2001)

(...)

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difu-

sos, coletivos e individuais, no que for cabível, os disposi-

tivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do

Consumidor. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de

11.9.1990)

A norma legal que instituiu a ação civil pública nasceu como
“lei dos interesses difusos”. Posteriormente, sofreu um processo
de ampliação material.

Sobre a amplitude da legitimidade ministerial para o ajuiza-
mento da ação civil pública, é de se realçar o comentário feito por
Hugo Nigro MAZZILLI:

Corajosamente o legislador constitucional foi além da pró-

pria Lei n° 7.347/85. A chamada Lei da Ação Civil Pública

sofrera um veto presidencial à norma de extensão que pre-

via a defesa de “outros interesses difusos”. Antes mesmo

do advento do Código de Defesa do Consumidor, que elidiu

os efeitos do veto, a Constituição já tinha expressamente

admitido a iniciativa ministerial “na defesa do meio am-

biente e de outros interesses difusos e coletivos”, ou seja,

inseriu a mesma norma de extensão que anteriormente

tinha sido vetada pelo Governo Federal quando da sanção

da Lei n° 7.347/85. Interpretando conjuntamente o inc. III

do art. 129 com a norma de destinação institucional conti-

da no caput do art. 127 da Constituição da República, pas-

sou-se desde então a admitir que o Ministério Público exer-



262

citasse a ação civil pública na defesa de interesse difuso

ou coletivo, bem como na defesa de interesses sociais e

individuais indisponíveis. Depois, com o advento do Códi-

go de Defesa do Consumidor, o antigo veto perdeu qual-

quer eficácia, pois que o art. 110 desse Código inseriu o

inc. IV ao art. 1o da Lei da Ação Civil Pública, de forma que

hoje cabem quaisquer ações cíveis na defesa de in-
teresses difusos, coletivos ou individuais homogê-
neos, ainda que não especificados expressamente
em qualquer lei4.

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

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

rev. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 41. Destaque do original. Negritos

e grifos nossos.

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

rev. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 39-40. Negritos que não estão no

original.
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sentem necessitadas ou intensamente inferiorizadas na vida so-
cial ou na relação processual, a exigir a proteção estatal. É o caso,
v.g., da proteção às crianças, aos adolescentes e incapazes em
geral, aos consumidores e outros titulares de interesses difusos e
coletivos, das vítimas pobres de crimes, das pessoas portadoras
de deficiências ou idosas, dos investidores lesados no mercado
de valores mobiliários, dos acidentados do trabalho, dos nascitu-
ros, das pessoas presas, das minorias étnicas, das pessoas ca-
rentes por saúde ou educação, dos destinatários dos serviços
públicos, dos necessitados em geral”6.

Tem-se, portanto, que o direito à saúde, especialmente no que
tange às pessoas hipossuficientes, que não têm condição de
adquirir remédios ou tratamentos médicos, está abarcada pela rede
de proteção representada pela ação civil pública.

Nos termos da Norma Constitucional (arts. 5o, 6o, 196 e 227),
o direito à saúde é marcado por sua “fundamentalidade”, conside-
rando-se mesmo que sua garantia é expressão de resguardo da
própria vida, maior bem de todos, do qual os demais direitos ex-
traem sentido. Analisando o conceito de “fundamentalidade”, J J
Gomes CANOTILHO concebe-o sob duas perspectivas: a “funda-
mentalidade formal”, correspondente à constitucionalização, à lo-
calização de direitos reputados fundamentais no ápice da pirâmi-
de normativa, com as conseqüências, desse fato, derivadas – de-
marcação das possibilidades do ordenamento jurídico e vinculati-
vidade dos poderes públicos –, e a “fundamentalidade material”,
identificadora dos direitos fundamentais a partir do seu conteúdo
“constitutivo das estruturas básicas do Estado e da sociedade”,
permissiva do reconhecimento de outros direitos não expressa-
mente tipificados no rol constitucional, mas equiparáveis em digni-
dade e relevância aos direitos formalmente constitucionais (“nor-
ma de fattispecie aberta”). Em ambas as visões, exsurge a magni-
tude da essencialidade, embora seja patente a maior significância
compreensiva da segunda. “No qualificativo fundamentais acha-

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

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

original.
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se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais
a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem
mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que to-
dos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos,
mas concreta e materialmente efetivados” (José Afonso da Silva).
Os direitos fundamentais cumprem, nessa contextura, determina-
das funções: exigem prestações do Estado, protegem diante do
poder público e de terceiros, fomentam a paridade entre os indiví-
duos, designam os alicerces sobre os quais se constrói e se orien-
ta o ordenamento jurídico (“eficácia irradiante”). Têm força, ao
mesmo tempo, por assim dizer, de princípio e de regra. A “funda-
mentalidade” desses direitos justifica sua caracterização como
imprescritíveis, inalienáveis, irrenunciáveis, invioláveis e universais.
Trata-se, destarte, o direito à saúde, de direito individual indisponí-
vel, merecedor de amparo pela via da ação civil pública.

Conseguintemente, exsurge a legitimidade do Ministério Públi-
co para o ajuizamento da ação coletiva em referência. Observe-se
a evolução jurisprudencial.

Em relação à proteção ao menor, tem-se o seguinte prece-
dente:

EREsp 712.395 / RS ; EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

NO RECURSO ESPECIAL 2006/0191197-3. Relator(a) Mi-

nistra ELIANA CALMON (1114). Órgão Julgador S1 - PRI-

MEIRA SEÇÃO. Data do Julgamento: 28/03/2007. Data

da Publicação/Fonte: DJ 16.04.2007, p. 160.

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL

PÚBLICA PARA DEFENDER DIREITO INDIVIDUAL INDIS-

PONÍVEL DE MENOR – FORNECIMENTO DE MEDICA-

MENTO – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o Mi-

nistério Público tem legitimidade para propor ação civil

púbica em defesa de interesse individual de menor.

2. Embargos de divergência improvidos.

No atinente aos idosos, cumpre sublinhar:

REsp 911.930/RS; RECURSO ESPECIAL 2006/0281489-0.

Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA (1125). Órgão Julga-

dor T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 06/03/

2007. Data da Publicação/Fonte: DJ 15.03.2007, p. 305.
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Ementa

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. AÇÃO CIVIL

PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. ES-

TATUTO DO IDOSO. MEDICAMENTOS. FORNECIMEN-

TO.

1. Não há violação do artigo 535 do CPC quando o tribunal

de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fun-

damentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. O julgador não precisa responder a todas as alegações

das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para

fundamentar a decisão, nem está obrigado a ater-se aos

fundamentos por elas indicados.

3. Prevaleceu na jurisprudência deste Tribunal o entendi-

mento de que o Ministério Público tem legitimidade ativa

ad causam para propor ação civil pública com o objetivo de

proteger interesse individual de menor carente, ante o dis-

posto nos artigos 201, V, 11 e 208, VI e VII, da Lei 8.069,

de 13.07.90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Mu-

dança de entendimento da Turma acerca da matéria (REsp

688.052/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJU de 17.08.06).

4. Essa orientação estende-se às hipóteses de aplicação

do Estatuto do Idoso (artigos 74, 15 e 79 da Lei 10.741/

03).

5. Recurso especial improvido.

Mas, independentemente das características subjetivas, o bem
a proteger releva a legitimação ministerial em situações como a
presente, pelo menos da redação com que foi consignada a pro-
clamação dos precedentes que adiante se vêem:

REsp 710.715/RS; RECURSO ESPECIAL 2004/0177359-3

Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130). Órgão

Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 06/

02/2007. Data da Publicação/Fonte: DJ 14.02.2007, p. 210.

Ementa

RECURSO ESPECIAL. ALÍNEAS A E C.  AUSÊNCIA DE

SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO CONHECIDO APENAS

PELA ALÍNEA “A”. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO

DE CÂNCER. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIREITO IN-

DIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDI-

NÁRIA DO PARQUET.

1. O recurso não deve ser conhecido pela alínea “c”, por-

quanto, na hipótese em questão, trouxe o recorrente como
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paradigmas julgados desta Corte que não possuem simili-

tude fática com o caso dos autos.

2. O Ministério Público tem legitimidade para defesa dos

direitos individuais indisponíveis, mesmo quando a ação

vise à tutela de pessoa individualmente considerada (art.

127 da Constituição Federal/88).

3. Busca-se, com efeito, tutelar os direitos à vida e à saú-

de de que tratam os arts. 5º, caput, e 196 da Constituição

em favor de pessoa carente do medicamento para
tratamento de câncer. A legitimidade ativa se afirma, não

por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos,

mas por se tratar de interesses individuais indisponíveis.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,

improvido.

REsp 819.010/SP; RECURSO ESPECIAL 2006/0031359-6.

Relator(a) Ministro JOSÉ DELGADO (1105). Órgão Julga-

dor T1 - PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento 28/03/

2006. Data da Publicação/Fonte: DJ 02.05.2006, p. 274.

Ementa

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL

PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PES-

SOA CARENTE. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.

ARTIGO 25, IV, “A”, DA LEI 8.625/93. RECURSO ESPE-

CIAL PROVIDO.

1. Em exame recurso especial interposto pelo Ministério

Público com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucio-

nal contra  acórdãos assim ementados:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICA-

MENTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. Direi-

to individual cuja legitimidade ativa compete àquele que se

diz necessitado. Nos termos da lei processual ‘ninguém

poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quan-

do autorizado por lei’ (art. 6º do Cód. de Proc. Civil). Defini-

das em lei, de forma taxativa, as finalidades da ação civil

pública, não pode o Ministério Público pretender por meio

desta medida judicial, outro objeto. Processo principal

extinto sem apreciação do mérito. Agravo de instrumento

prejudicado.”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omis-

são a justificar a interposição do recurso (art. 535, incs. I e

II do Cód. de Proc. Civil). Prequestionamento desnecessá-

rio. Recurso que objetiva a modificação do julgado. Impro-
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priedade. Embargos rejeitados.”

2. Sustenta-se violação do artigo 25, IV, a, da Lei 8.625/93

argumentando-se que: “A função ministerial – a legitimida-

de do Parquet – somente estará se o interesse estiver sob

a disponibilidade de seu titular. E tal não ocorre com o

direito à saúde, que é objeto de proteção constitucional,

afigurando-se direito indisponível. E, como tal, possível de

ser tutelado pelo Ministério Público, ainda que o Parquet
esteja tutelando o interesse de uma única pessoa, que é o

caso dos autos. Ademais, negar legitimidade ao Parquet
no caso concreto, além de negar o próprio direito constitu-

cional, é negar o desenvolvimento do direito processual

vigente à pessoa humana.”

3. Constitui função institucional e nobre do Ministério Pú-

blico buscar a entrega da prestação jurisdicional para obri-
gar o Estado a fornecer medicamento essencial à
saúde de pessoa pobre especialmente quando sofre
de doença grave que se não for tratada poderá cau-
sar, prematuramente, a sua morte. Legitimidade ativa

do Ministério Público para propor ação civil pública em

defesa de direito indisponível, como é o direito à saúde,

em benefício do hipossuficiente.

4. Recurso especial provido para, reconhecendo a legitimi-

dade do Ministério Público para a presente ação, determi-

nar o reenvio dos autos ao juízo recorrido para que este se

pronuncie quanto ao mérito.

Em síntese, ainda que a pessoa a ser beneficiada com a me-
dida de proteção de direito individual indisponível, seja maior de
idade, embora não seja idosa, sua carência de recursos, que colo-
ca em risco sua saúde e sua vida, confere legitimidade ao Ministé-
rio Público para o manejo de ação civil pública.

Com essas considerações, dou provimento à apelação do
Ministério Público Federal, para reconhecer a sua legitimidade ati-
va na propositura da ação civil pública em tela.

Sobre o pedido de tutela antecipada, penso plenamente possí-
vel analisá-lo nesta instância, o que deve ser feito em considera-
ção aos requisitos que a lei lista, especificamente no art. 273 do
CPC, verbis:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, anteci-

par, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida
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no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca,

se convença da verossimilhança da alegação e:

I – haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil

reparação; ou

II – fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou o

manifesto propósito protelatório do réu.

No caso concreto, a verossimilhança da alegação é demons-
trada pelos documentos médicos que restaram coligidos aos au-
tos. No de fl. 24, consta que “o miglustato (Zavesca) é o único
medicamento capaz de deter a progressão da Doença de Niemann-
Pick tipo C, aliviando, assim, os sintomas e sofrimentos neuropsi-
quiátricos da paciente”. A afirmação é seguida de indicação das
bases nas quais se assentou a conclusão: estudos que remon-
tam ao ano de 2000. Além dele, convém apontar para o parecer
exarado pela Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação – Associa-
ção das Pioneiras Sociais, sendo essa instituição de referência
nacional. Nessa manifestação (fl. 28) consta: “Atualmente o trata-
mento é, preponderantemente, de suporte, mas já há trabalhos
relatando o uso do Zavesca (miglustat), anteriormente usado para
outras doenças de depósito, com o objetivo de diminuir a taxa de
biossíntese de glicolipídios e, portanto, a diminuição do acúmulo
lisossomol deste glicolipídios que estão em quantidades aumenta-
das pelo defeito do transporte de lipídios dentro das células; o que
poderia possibilitar um aumento de sobrevida e/ou melhora da qua-
lidade de vida dos pacientes acometidos pela patologia citada”.
Acrescente-se que o medicamento pretendido tem sido ministra-
do em casos idênticos. Assim, a menina ANA ELISA – nos autos
do Processo nº 2005.012250-7 (TJ/MS) – obteve, em acórdão tran-
sitado em julgado, determinação de fornecimento do remédio pela
Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul. Note-se
que a entidade pública até ajuizou Suspensão de Segurança (nº
1.553) no STJ, contra o deferimento da pretensão, mas o incidente
não teve seguimento, por decisão do Ministro Presidente, que de-
terminou a remessa dos autos ao STF. No Pretório Excelso, a
Suspensão de Segurança recebeu o nº 2.835, mas não chegou a
ser analisada no mérito, pois o Estado do Mato Grosso do Sul pe-
diu desistência, que restou homologada. A teor da movimentação
processual verificada na internet, houve determinação de cumpri-
mento do acórdão em favor da criança de 7 anos. Outro exemplo,
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é o do menino BRUNO, também referido nos documentos coligi-
dos pelo Ministério Público, com a mesma doença rara de que é
portadora a jovem CLARICE e que precisa fazer uso do medica-
mento por prescrição médica.

Esse quadro mostra que há prova pré-constituída de que a
jovem CLARICE é portadora da doença Niemann-Pick Tipo C; de
que a medicação buscada (miglustat) é considerada pela clínica
médica como único capaz de deter o avanço da doença ou de, ao
menos, aumentar as chances de vida do paciente com uma certa
qualidade; de que tem sido ministrado em outros pacientes, tam-
bém em decorrência de decisões judiciais.

O alto custo do remédio (mais de R$ 52.000,00/mês), compa-
rado com a profissão exercitada por seus pais (professores uni-
versitários), faz manifesta a impossibilidade de aquisição com re-
cursos próprios, de onde emerge a responsabilidade solidária dos
três entes da Federação pelo fornecimento necessário à garantia
de vida, com alguma dignidade, da jovem CLARICE.

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação é
mais que evidente, haja vista a gravidade da moléstia e a serieda-
de dos progressivos efeitos, que precisam ser contidos, e a con-
tenção encontra uma chance no ministério da medicação em co-
mento.

Por conseguinte, defiro a tutela antecipada, nos termos em
que postulada.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 408.884-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO
MOREIRA (CONVOCADO)

Apelante: FAZENDA NACIONAL
Apelado: WANBEL TURISMO LTDA.

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCOR-
RENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 219,
PARÁG. 5°, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚ-
BLICA. POSSIBILIDADE. DECURSO DE PRAZO
SUPERIOR A 5 ANOS. PRAZO DECADENCIAL
DO ART. 45 DA LEI 8.212/91. INAPLICABILI-
DADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLE-
MENTAR. ART. 146, III, B, DA CF/88. PRESCRI-
ÇÃO DISCIPLINADA PELO ART 174 DO CTN.
- Com o advento da Lei 11.280, de 16.02.06, vi-
gente a partir de 17.05.06, o art. 219, parág. 5°, do
CPC estendeu a possibilidade de o Juiz decretar
de ofício a prescrição, bastando, para tanto, que
este verifique a sua ocorrência, não mais impor-
tando a referência a direitos patrimoniais ou não.
- Cuida-se de norma de natureza processual,
devendo, pois, ser aplicada imediatamente, in-
clusive aos processos já em andamento.
- A prescrição do crédito tributário, por ser cau-
sa de extinção da sua exigibilidade, é matéria de
ordem pública, devendo ser conhecida de ofício
pelo Magistrado, sobretudo em face dos princí-
pios da legalidade e da moralidade administrati-
va, segundo os quais nem o Fisco poderia exigir
do contribuinte uma dívida já prescrita, nem este
teria obrigação de pagá-la, ainda que não alegue
o transcurso do lapso prescricional.
- Descabido se pretender aplicar às contribuições
previdenciárias o prazo decenal previsto no art.
45 da Lei 8.212/91, uma vez que tais contribui-
ções têm, no regime da atual Constituição Fede-
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ral, natureza tributária, devendo ser aplicada a
norma contida no art. 146, III, b, da Carta Magna,
segundo a qual incumbe à lei complementar dis-
por sobre normas gerais em matéria de prescri-
ção e decadência tributárias, inclusive acerca da
fixação de seus prazos. Incide, pois, o prazo
qüinqüenal de prescrição, previsto no art. 174 do
CTN.
- Apelação da Fazenda Nacional improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AC 408.884-PE,
em que são partes as acima mencionadas, acordam os Desem-
bargadores Federais da Segunda Turma do TRF da 5a Região, por
unanimidade, negar provimento à apelação da Fazenda Nacional,
nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos
autos, que ficam fazendo parte do presente julgado.

Recife, 8 de maio de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREI-
RA - Relator Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIA-
LHO MOREIRA (Convocado):

1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Fazenda Nacio-
nal, em face da sentença prolatada pelo eminente Juiz Federal da
11a Vara da SJ/PE, que julgou extinta a ação de execução fiscal,
com julgamento de mérito (art. 269, IV, do CPC), por entender que
a ausência de impulso processual, por mais de 5 anos, pelo cre-
dor, leva à prescrição intercorrente, nos termos do art. 174 do CTN.

2. Alega a apelante que a presente execução fiscal tem por
objeto a cobrança de contribuição para financiamento da Seguri-
dade Social, sendo o seu prazo prescricional de 10 anos, nos ter-
mos dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91.

3. Devidamente intimada para apresentar suas contra-razões,
deixou a apelada correr in albis o prazo sem qualquer manifesta-
ção.
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4. É o que havia de relevante para relatar.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIA-
LHO MOREIRA (Relator Convocado):

1. Versa a presente demanda acerca do reconhecimento de
ofício, pelo Juízo a quo, da prescrição intercorrente, uma vez que o
processo executivo encontrava-se paralisado por mais de 5 anos.

2. Cumpre analisar, preliminarmente, a possibilidade de o Ma-
gistrado conhecer ex officio a prescrição intercorrente.

3. A prescrição intercorrente é construção jurisprudencial e
doutrinária pautada na segurança jurídica, porquanto não seria
admissível que o processo executivo passasse mais de 5 anos
suspenso, sem qualquer movimentação, por única e exclusiva res-
ponsabilidade do exeqüente, que tem o ônus de citar o devedor e
promover os impulsos processuais necessários ao andamento da
execução fiscal.

4. Este entendimento é extraído de uma interpretação conjun-
ta do art. 40 da LEF com o art. 174 do CTN, conforme atesta a
transcrição abaixo:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquan-

to não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre

os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não

correrá o prazo de prescrição.

Parág. 1° - Suspenso o curso da execução, será aberta

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pú-

blica.

Parág. 2° - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penho-

ráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Parág. 3° - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o

devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para

prosseguimento da execução.

Parág. 4° - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver

decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a

Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescri-

ção intercorrente e decretá-la de imediato.

Art. 174 - A ação para a cobrança do crédito tributário pres-
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creve em cinco anos, contados da data da sua constitui-

ção definitiva.

Parágrafo único - A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execu-

ção fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o deve-

dor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial,

que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

5. Anteriormente, a jurisprudência não admitia que o Juiz co-
nhecesse, de ofício, da prescrição em demanda executiva fiscal,
só se fosse ela invocada pelas partes, por se constituir em ação
de caráter patrimonial, conforme disciplinavam os arts. 166 do
Código Civil e art. 219, parág. 5°, do CPC.

6. Com o advento do art. 40, parág. 4°, da Lei 6.830/80, altera-
do pela Lei 11.051/04, passou-se a admitir o conhecimento ex offi-
cio pelo juiz acerca da prescrição em Execuções Fiscais, desde
que ouvida a Fazenda Pública. A nova posição restou pacificada
no STJ, conforme atestam os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.

MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. CDA QUE ENGLO-

BA NUM ÚNICO VALOR A COBRANÇA DE MAIS DE UM

EXERCÍCIO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO

DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE, A PARTIR DA LEI 11.051/

2004.

A jurisprudência do STJ sempre foi no sentido de que o

reconhecimento da prescrição nos processos executivos

fiscais, por envolver direito patrimonial, não pode ser feita

de ofício pelo juiz, ante a vedação prevista no art. 219, §

5º, do Código de Processo Civil (REsp 655.174/PE, 2ª Tur-

ma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 09.05.2005).

Ocorre que o atual parágrafo 4º do art. 40 da LEF (Lei

6.830/80), acrescentado pela Lei 11.051, de 30.12.2004

(art. 6º), viabiliza a decretação da prescrição intercorrente

por iniciativa judicial, com a única condição de ser previa-

mente ouvida a Fazenda Pública, permitindo-lhe argüir even-

tuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo pres-

cricional. Tratando-se de norma de natureza processual,

tem aplicação imediata, alcançando inclusive os proces-
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sos em curso, cabendo ao juiz da execução decidir a res-

peito da sua incidência, por analogia, à hipótese dos au-

tos.

Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp

810.863-RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU
20.03.2006).

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EXECUTIVA

FISCAL. COBRANÇA DE ICMS. PRESCRIÇÃO. DECRE-

TAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

É pacífico o posicionamento desta Corte no sentido de

que, em se tratando de direito patrimonial (disponível), a

prescrição não pode ser declarada de ofício, sob pena de

subjugar o prescrito no art. 219, § 5º, do CPC.

Só recentemente, com o advento da Lei 11.051, de

29.12.2004, que acrescentou o § 4º ao art. 40 da Lei 6.830/

80, passou a ser possível a decretação de ofício da pres-

crição pelo julgador, mas somente nos casos de prescri-

ção intercorrente, após ouvido o representante da Fazen-

da Pública.

Recurso especial provido. (REsp 794.737-RS, Rel. Min.

José Delgado, Primeira Turma, DJU 20.02.2006).

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.

CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO

ATÉ A SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBI-

LIDADE. ARTIGO 219, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCES-

SO CIVIL.

A ação de execução fiscal versa sobre direito de natureza

patrimonial. O julgador singular, ao decretar de ofício a pres-

crição da execução, não observou o disposto no art. 219,

§ 5º, do CPC, aplicável na espécie. Precedentes.

A decretação de ofício da prescrição – mesmo assim, após

a ouvida da Fazenda Pública – somente se tornou possível

com o advento da Lei nº 11.051, de 29.12.2004, que acres-

centou o § 4º ao art. 40 da Lei nº 6.830, de 22/09/80, com

a seguinte redação: “Se da decisão que ordenar o arquiva-

mento tiver decorrido o prazo prescricional, o Juiz, depois

de ouvir a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescri-

ção e decretá-la de imediato”.

Recurso especial provido. (REsp 745.195-RS, Rel. Min.

Castro Meira, DJU 15.08.2005).
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7. No entanto, com o advento da Lei 11.280, de 16.02.06, com
vigência a partir de 17.05.06, o art. 219, parág. 5°, do CPC, alteran-
do de modo substancial o comando normativo supra mencionado,
passou a viger com a seguinte redação:

Art. 219 - (...)

Parág. 5° - O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

8. Desse modo, para ser decretada a prescrição de ofício pelo
Juiz, basta que este verifique a sua ocorrência, não mais impor-
tando a referência a direitos patrimoniais ou não. Concedeu-se ao
Magistrado, pois, a possibilidade de, ao se deparar com o decurso
do lapso temporal prescricional, declarar, ipso fato, a inexigibilida-
de do direito trazido à sua cognição.

9. E observe-se que esta norma aplica-se de imediato, inclusi-
ve aos processos já em andamento, eis que suas prescrições
apresentam natureza processual, e não material, pois apenas au-
toriza o Juiz a conhecer de ofício a prescrição, sem fazer qualquer
mudança quanto ao lapso prescricional ou à sua interrupção.

10. Assim, sendo as normas instrumentais aplicadas de ime-
diato, a faculdade do Juiz conhecer de ofício a prescrição do crédi-
to tributário pode ser realizadas no presente caso, razão pela qual
afasto qualquer argumentação em sentido contrário.

11. Ademais, trata-se de relação jurídica submetida às nor-
mas de direito público, regida pelos princípios da legalidade e mo-
ralidade pública, daí porque nem o Fisco pode compelir o devedor
a pagar por uma dívida prescrita, nem este tem obrigação de pagá-
la, ainda que não alegue o decurso do lapso prescricional. E é
justamente pela característica de normas de ordem pública que o
Juiz pode e deve conhecer de ofício, pois matérias de tal natureza
levam à apreciação obrigatória pelo órgão julgador da causa.

12. Como ao processo judicial tributário são aplicadas, subsi-
diariamente, as normas do Código Processual Civil, e sendo a
matéria prescricional de ordem pública, decorrido o prazo, pode e
deve o Magistrado decretá-la, conforme o fez o Juiz sentenciante.

13. No que concerne à alegação da apelante de que a presen-
te execução fiscal tem por objeto a cobrança de tributos destina-
dos à Seguridade Social, devendo o seu prazo prescricional ser



276

de 10 anos, nos termos do art. 45 da Lei 8.212/91, entendo que
referido artigo invade matéria privativa ao legislador complemen-
tar, vulnerando, dessa forma, o art. 146, III, b, da Constituição Fe-
deral, segundo o qual incumbe à lei complementar dispor sobre
normas gerais em matéria de prescrição e decadência tributárias,
inclusive sobre a fixação de seus prazos.

14. Dessa forma, deve prevalecer, em face do princípio hierár-
quico, o prazo qüinqüenal estabelecido no art. 174 do Código Tri-
butário Nacional, conforme determinou o Juiz sentenciante.

15. No sentido da inaplicabilidade do art. 45 da Lei 8.212/91,
cito os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FIS-

CAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DE

TRIBUTO. DECADÊNCIA. PERÍODO DA OCORRÊNCIA

DO FATO GERADOR ENTRE FEVEREIRO/1974 E DE-

ZEMBRO/1979. CRÉDITOS CONSTITUÍDOS EM NOVEM-

BRO/1985. EC Nº 8/1977, LEI Nº 6.830/1980 E ART. 174,

DO CTN. PRECEDENTES.

A natureza das contribuições previdenciárias é de tributo.

Posição jurisprudencial da 1ª Seção do Superior Tribunal

de Justiça no sentido de que ocorre em cinco anos o pra-

zo decadencial para exigir o pagamento de contribuições

previdenciárias com fato gerador compreendido entre o iní-

cio da vigência da EC nº 8, de 14/04/1977, e a vigência da

Lei nº 6.830/80, de 24/12/1980.

Consolidada pela decadência está a dívida de contribui-

ções previdenciárias relativas ao período de fevereiro/1974

e dezembro/1979, quando os créditos só foram constituí-

dos em novembro/1985.

Adoção do princípio da continuidade das leis. Prazo deca-

dencial do lançamento de ofício (art. 173, I, do CTN). De-

cadência regida pelo art. 174 do CTN.

Não aplicação ao caso da Lei nº 6.830, art. 2º, § 9º, de

22.09.80, e da Lei nº 8.212/91, arts. 45 e 46, e da Lei nº

3.807/60, art.  144. Decadência regida pelo CTN, art. 174.

Precedentes desta Corte Superior.

Embargos de Divergência rejeitados. (EREsp 202.203-MG,

Rel. Min. José Delgado, DJU 02.04.01).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUI-

ÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL.
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RECONHECIMENTO. PRAZO DECENAL DO ART. 46 DA

LEI 8.212/91. INAPLICABILIDADE.

As contribuições previdenciárias submetem-se à prescri-

ção qüinqüenal prevista no art. 174 do CTN. Inaplicabilida-

de do prazo decenal previsto no art. 46 da Lei nº 8.212/91,

sob pena de inconstitucional ofensa ao disposto no art.

146, III, b, da Constituição Federal vigente.

Não obstante esta Corte já tenha, pela sua composição

plenária, anteriormente rejeitado a inconstitucionalidade do

art. 46 da Lei nº 8.212/91 (Argüição de Inconstitucionalida-

de na AC 101902/RN), não está o julgador vinculado ao

que ficou ali entendido, restringindo-se a decisão então

adotada àquele caso concreto.

Em face da regra contida no parágrafo único do art. 481,

do CPC, resta afastada a obrigatoriedade de se submeter

novamente a questão ao plenário do Tribunal.

Apelação improvida. (AC 393.342, Rel. Des. Fed. Francis-

co Wildo, DJU 27.10.06).

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DO

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DCTF. PRESCRIÇÃO.

Considerando-se constituído o crédito tributário a partir do

momento da declaração realizada (ou da data do venci-

mento, quando posterior), não há mais falar em prazo de-

cadencial, incidindo a prescrição nos termos em que deli-

neada no artigo 174, do CTN.

Decorridos mais de cinco anos entre a data da entrega da

declaração e a citação da Executada, correto o reconheci-

mento da prescrição do crédito tributário.

As normas dos artigos 150, §  4º e 173 do CTN não são de

aplicação cumulativa ou concorrente.

Esta Corte já reconheceu a inconstitucionalidade do art.

45 da Lei 8.212/91. (AC 200470000212850-PR, Rel. Des.

Fed. Dirceu de Almeida Soares, DJU 19.05.05).

16. Saliento que não se pretende afirmar a inconstitucionalida-
de do art. 45 da Lei 8.212/91, mas sim a sua ilegalidade, por afron-
tar o art. 174 do CTN, ao prever prazo de prescrição diverso deste.

17. Face ao exposto, nego provimento à apelação, mantendo,
em todos os termos, a decisão do MM. Juízo a quo.

18. É como voto, eminentes Pares.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 410.026-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO
DE OLIVEIRA LIMA

Apelante: TEREZA ARRAES DE ALENCAR PINHEIRO
Apelados: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO -

UFPE E CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO - CREMEPE

Repte.: PROCURADORIA DA UFPE
Advs./Procs.: DRS. ADRIANA MELLO OLIVEIRA DE CAMPOS

MACHADO (APTE.) E ROBERTA SILVA MELO FER-
NANDES (2° APDO.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
ULTRA-ANTECIPADO DA LIDE. ART. 285-A DO
CPC. IMPOSSIBILIDADE.
- O julgamento ultra-antecipado da lide, previsto
no art. 285-A do CPC, constitui medida excep-
cional, somente sendo cabível quando a contro-
vérsia residir em matéria unicamente de direito;
os tribunais pátrios, ao apreciar casos idênticos,
tiverem sedimentado posicionamento pela im-
procedência do pedido e for possível dirimir a
causa posta em juízo com a reprodução do teor
da decisão proferida nos precedentes.
- Hipótese em que a matéria discutida nos pre-
sentes autos (direito da autora de registrar o di-
ploma do curso de Medicina concluído em uni-
versidade cubana, independentemente do pro-
cesso de revalidação), além de não se encontrar
pacificada pela jurisprudência, exige a aprecia-
ção de aspectos fáticos que influirão no resulta-
do de cada lide. Por essa razão, não é cabível o
julgamento imediato da mesma, nos termos do
art. 258-A do CPC.
- Apelação provida.
- Sentença anulada.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que fi-
guram como partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar pro-
vimento à apelação, para anular a sentença, nos termos do voto
do Relator e das notas taquigráficas, que passam a integrar o pre-
sente julgado.

Recife, 3 de maio de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLI-
VEIRA LIMA - Relator

RELATÓRIO

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

Cuida-se de apelação interposta por Tereza Arraes de Alencar
Pinheiro contra sentença que, aplicando o disposto no art. 285-A
do CPC, julgou improcedente o pedido por ela formulado na ação
ordinária movida em desfavor da UFPE - Universidade Federal de
Pernambuco e do CREMEPE - Conselho Regional de Medicina do
Estado de Pernambuco. Objetiva a autora, com a presente ação,
assegurar o registro do diploma do curso de Medicina, concluído
em Cuba, independentemente do processo de revalidação, bem
como compelir o Conselho Regional de Medicina - CREMEPE a
inscrevê-la em seus quadros.

Alega a apelante, preliminarmente, a inconstitucionalidade do
art. 285-A da Lei Instrumentária pátria. Segundo ela, o referido dis-
positivo ofenderia os princípios do devido processo legal, do con-
traditório e da ampla defesa.

No mérito, aduz que o Decreto nº 3.007/99 seria inconstitucio-
nal, uma vez que não teria força para revogar o Decreto nº 80.419/
77, que sancionou a Convenção Regional sobre Estudos, Títulos e
Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, e, por
isso, teria status constitucional.  Acrescenta, ainda, que, por não
ter havido denúncia válida da referida Convenção, o Decreto nº
80.419/77 estaria em vigor.
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Sustenta que o art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/96, regulamentado
pela Resolução nº 01, de 28/01/2002 (art. 2º), dispensaria a exi-
gência da revalidação nos casos de acordo cultural entre o Brasil
e o país de origem do diploma, o que seria a hipótese dos autos.

Por fim, defende a aplicação da teoria do fato consumado, o
respeito ao direito adquirido e à segurança jurídica, e colaciona
precedentes jurisprudenciais.

Contra-razões apresentadas pela UFPE e pelo CREMEPE.

É o relatório.

VOTO

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

Trata-se de apelação manejada contra sentença que promo-
veu o julgamento ultra-antecipado da lide, com fulcro no disposto
no art. 285-A do CPC, in verbis:

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente

de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de

total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser

dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-

se o teor da anteriormente prolatada.

§ 1° Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo

de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e determinar o

prosseguimento da ação.

§ 2° Caso seja mantida a sentença, será ordenada a cita-

ção do réu para responder ao recurso.

O referido dispositivo, introduzido pela Lei nº 11.277/06, permi-
te o julgamento imediato do pedido quando da apreciação da peti-
ção inicial. Cuida-se, no entanto, de medida excepcional, somente
sendo cabível sua aplicação quando preenchidos determinados
requisitos, ou seja, quando a controvérsia residir em matéria uni-
camente de direito; os tribunais pátrios, ao apreciar casos análo-
gos, tiverem sedimentado entendimento pela improcedência do
pedido e for possível dirimir a causa posta em juízo com a repro-
dução do teor das decisões proferidas nos precedentes.

À primeira vista, da leitura do artigo acima transcrito, poder-
se-ia concluir que para o MM. Juízo monocrático julgar imediata-
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mente a lide bastaria ter proferido sentença de total improcedência
em casos análogos e que se tratasse de matéria exclusivamente
de direito. Ocorre que essa não é sua melhor interpretação.

É que a intenção do legislador ao introduzir o art. 285-A do
CPC foi impedir que as causas idênticas percorressem inutilmen-
te todo o curso processual para findarem em um resultado conhe-
cido pelo juízo da demanda  desde o seu início. Isso em razão de
se resumir a questão de direito já pacificada pela jurisprudência.

Assim, considerando que o posicionamento consolidado pelo
juízo sentenciante muitas vezes vai de encontro ao dos tribunais
superiores, entender que o fato do mesmo ter julgado totalmente
improcedentes pedidos formulados em causas idênticas, por si
só, autorizaria a aplicação da regra em comento, longe de contri-
buir para a celeridade da prestação jurisprudencial, torná-la-ia ain-
da mais demorada.

Discute-se, nos presentes autos, o direito da autora de regis-
trar o diploma do curso de Medicina por ela concluído em universi-
dade cubana, independentemente de se submeter ao processo de
revalidação. Tal matéria, além de não se encontrar pacificada pela
jurisprudência, exige a apreciação de aspectos fáticos que influi-
rão no resultado de cada lide. Por essa razão, não é cabível o
julgamento imediato da mesma, nos termos do art. 285-A do CPC.

Com essas considerações, dou provimento à apelação, para
declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos
à instância de origem.

É como voto.
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APELAÇÃO CRIMINAL N° 3.730-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Apelado: CELSO JOSÉ PAULO DE FARIAS
Advogado: DR. ANTERO JOSÉ TAVEIRA FROTA (APDO.)

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APE-
LAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO EM
DETRIMENTO DO INSS. INSERÇÃO POR FUN-
CIONÁRIO PÚBLICO DE DADOS FALSOS NO
SISTEMA INFORMATIZADO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL COM O FIM DE CONCEDER BENEFÍ-
CIOS FRAUDULENTOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE
CONFIGURA O TIPO ESPECIAL DE PECULATO
E NÃO O TIPO GENÉRICO DE APROPRIAÇÃO
INDÉBITA OU ESTELIONATO. ARTIGO 312 DO
CPB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVA-
DAS. REFORMA DO DECRETO ABSOLUTÓRIO.
CONDENAÇÃO DO RÉU. PENA MÍNIMA. PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR
PENA RESTRITIVA DE DIREITO - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.  APLICAÇÃO
DOS COMANDOS DOS ARTIGOS 44 E SEGUIN-
TES DO CPB COM AS ALTERAÇÕES INTRO-
DUZIDAS PELA LEI Nº 9.714/98. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA.
- Autorizando os autos a afirmar-se do acusado,
livre e conscientemente, de maneira continuada
(durante o período de novembro de 1997 a julho
de 2000), valendo-se da qualidade de Chefe de
Posto da Previdência Social em Santo Antônio/
RN, ter inserido informações falsas no sistema
informatizado da Previdência Social, inclusive
com inclusão de resultado de perícia médica
inexistente, com o fim de concessão fraudulen-
ta de benefício previdenciário, que totalizou à



283

época dos fatos (31.07.2000) o montante de R$
4.622,00.
- Autoria e materialidade, cujas ações e identifi-
cações de todas elas restaram exaustivamente
comprovadas nos autos. Embora possa se re-
conhecer o esforço da defesa do acusado em
procurar demonstrar a não participação do mes-
mo nos fatos exaustivamente comprovados, não
logrando, outrossim,  êxito em seus intentos,
pois o contrário se extrai da prova testemunhal,
não se justificando, contudo, a absolvição, nos
termos do artigo 386, III, do CPPB (não constituir
o fato infração penal).
- Acolhe-se o recurso da acusação para reformar
o decisum singular e julgar procedente a denún-
cia, ora retificada,  para ter o réu condenado pelo
crime do artigo 312 do CPB à pena final de 2 anos
de 4 meses de reclusão, substituída pela presta-
ção de serviço à comunidade, a cargo do juízo
da execução penal, nos termos do artigo 44 do
CPB com a nova redação que lhe foi dada pela
Lei nº 9.714/98.
- Atendendo ter decorrido mais de 4 anos entre a
data do recebimento da denúncia (1º de agosto
de 2002), fl. 7, até a presente data do julgamento,
e considerando a pena cominada [2 (dois) anos
de reclusão], não computado o acréscimo da
continuidade delitiva (Súmula nº 497 do STF), é
o caso de decretar-se em favor do acusado, ora
apelante, a extinção da punibilidade, pela ocor-
rência da prescrição retroativa pela pena in con-
creto, com esteio nos arts. 107, IV; 109, V;  110, §
1º, 118,  todos do CPB.
- Apelação do MPF  provida para reformar a sen-
tença singular e ter o réu condenado no crime
do artigo 312 do CPB à pena de 2 anos e 4 me-
ses, reconhecendo, outrossim, em favor do mes-
mo extinta a punibilidade pela ocorrência da
prescrição retroativa.
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ACÓRDÃO

Vistos etc, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, à unanimidade, dar provimento à apelação do
MPF para aplicar a pena no mínimo legal, declarando extinta a pu-
nibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Rela-
tor, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos au-
tos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 6 de março de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FERREIRA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA:

Cuida a hipótese de apelação criminal interposta pelo Ministé-
rio Público Federal (fls. 128/131) contra a sentença de fls.122/124
da lavra do Exmo. Juiz Federal Substituto Jailsom Leandro de Sou-
sa, da 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do
Norte, que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o réu Cel-
so José Paulo de Farias com fundamento no artigo 386, III, do
CPPB (não constituir o fato infração penal).

Nos fatos, narra a denúncia que o acusado concedeu indevi-
damente benefício previdenciário em favor de Severina Nunes dos
Santos, não verificando que a beneficiária possuía, à época do re-
querimento, vínculo com a Prefeitura de Serra de São Bento. Re-
ferido benefício foi percebido indevidamente no período de
12.11.1997 a 31.07.2000, causando prejuízo ao INSS no valor de
R$ 4.622,00, à época dos fatos.

Nas razões de apelação, o Ministério Público Federal pugna
pela reforma da sentença absolutória, aduzindo que as provas
colacionadas confirmam a autoria e materialidade do crime de
estelionato em detrimento da Previdência Social, pelo que pugna
pela condenação do acusado nas penas do artigo 171, § 3º, do
CPB c/c art. 29 do CPB.

Contra-razões ofertadas pelo réu às fls. 138/141.
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No seu Parecer de fls. 149/151, o Exmo. Procurador Regional
da República, Dr. Ivaldo Olímpio de Lima, opinou pelo provimento
da apelação do MPF com o fim de o réu ser condenado nas penas
do artigo 171, § 3º, do CPB.

Os autos seguiram ao Exmo. Des. Federal Revisor, nos ter-
mos do Regimento Interno desta Corte.

É o relatório.

VOTO

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

Cuida a hipótese de apelação criminal interposta pelo Ministé-
rio Público Federal (fls.128/131) contra a sentença de fls.122/124
da lavra do Exmo. Juiz Federal Substituto Jailsom Leandro de Sou-
sa, da 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do
Norte, que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o réu Cel-
so José Paulo de Farias com fundamento no artigo 386, III, do CPPB
(não constituir o fato infração penal).

Nos fatos, narra a denúncia que o acusado concedeu indevi-
damente benefício previdenciário em favor de Severina Nunes dos
Santos, não verificando que a beneficiária possuía, à época do re-
querimento, vínculo com a Prefeitura de Serra de São Bento. Re-
ferido benefício foi percebido indevidamente no período de
12.11.1997 a 31.07.2000, causando prejuízo ao INSS no valor de
R$ 4.622,00, à época dos fatos.

O Exmo. Juiz sentenciante, Dr. Jailsom Leandro de Sousa, da
5ª Vara/RN, ao absolver o acusado, nos termos do artigo 386, III,
do CPP, entre outras,  assim se houve, in verbis:

(...) A caracterização do crime imputado ao réu exige a

obtenção de vantagem em prejuízo alheio, através da indu-

ção e manutenção, no caso, do INSS, em erro, mediante

artifício, ardil ou outro meio fraudulento. E, se existente a

materialidade do crime, que seja certa a autoria na pessoa

do denunciado.

No caso em apreciação, tem razão a defesa em dizer que

somente com o advento  da Lei nº 10.403/02 é que a con-

sulta ao CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
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passou a ser obrigatória. Ora, não havendo a obrigatorie-

dade, não se poderia exigir tal cautela do acusado.

Também ficou patente que a beneficiária não fez qualquer

repasse de valor ao denunciado.

Não há, portanto, delito, pois não ficou evidenciada a ma-

terialidade. Impende, portanto, seja decretada a absolvi-

ção do acusado.

Nas razões de apelação, o Ministério Público Federal pugna
pela reforma da sentença absolutória, aduzindo que as provas
colacionadas confirmam a autoria e materialidade do crime de
estelionato em detrimento da Previdência Social, pelo que pugna
pela condenação do acusado nas penas do artigo 171, § 3º, do
CPB c/c art. 29 do CPB.

Passo à análise.

No seu interrogatório, fl. 17 dos autos, o acusado Celso Fa-
rias confirmou que ele próprio realizava triagem e analisava a do-
cumentação fornecida pelos requerentes, negando, outrossim, a
falsidade narrada na denúncia.

O depoimento da testemunha arrolada pela acusação, Sra.
Severina Nunes dos Santos, à fl. 54, elucida que a mesma foi be-
neficiária da fraude perpetrada pelo acusado. Referida testemu-
nha confirmou “ter tratado diretamente com o acusado  o requeri-
mento do benefício, porém somente teve acesso à percepção em
momento muito posterior”. Confirmou, ainda, não ter assinado do-
cumento de procuração algum para o acusado.

Analiso, primeiramente, a materialidade delitiva. No que a ela
concerne, constam em apenso autos do IPL, que comprovam atra-
vés dos documentos advindos do INSS que o acusado foi o respon-
sável pela alimentação do sistema de dados referentes ao benefício.

O acusado, utilizando-se de senhas específicas do sistema
de informática do INSS no Posto de Atendimento em Santo Antô-
nio, inseria informações falsas referentes a esses requerimentos
previdenciários, ignorando dispositivos legais relativos a requisitos
para concessão de aposentadorias.

A autoria restou evidenciada, conforme se verifica do teor dos
depoimentos – fl. 26. O próprio acusado confirma que ele mesmo
analisava os documentos fornecidos pelos requerentes e como
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Chefe do Posto do INSS em Santo Antônio/RN era responsável
pela concessão dos benefícios.

Os autos em apenso noticiam que o acusado possui várias
instaurações de inquérito policial para apuração de crime de este-
lionato, peculato e falsidade ideológica.

Em vista do exposto, é de corroborar-se o entendimento da
acusação no sentido de que restou plenamente caracterizada a
utilização do cargo público ocupado pelo acusado para a realiza-
ção da fraude contra o INSS.

Tenho como suficientemente comprovada a autoria e materia-
lidade delituosas, porquanto o acusado, no caso em análise, o qual,
livre e conscientemente, de maneira continuada ( durante o perío-
do de 12.11.1997 a 31.07.2000), valendo-se da condição de Chefe
do Posto do INSS na agência da Previdência Social de Santo Antô-
nio/RN, apropriou-se, em benefício próprio, de recursos perten-
centes a beneficiário do INSS, desviando, assim, o numerário no
valor total de R$ 4.622,00, à época dos fatos, ao qual tinha acesso
em razão de seu respectivo emprego.

Entendo, pois, que estão caracterizados no comportamento
do réu todos os elementos do tipo do art. 312, caput, c/c 71, am-
bos do Código Penal.

É que a caracterização do crime de peculato exige a apropria-
ção ou o desvio de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
para si ou para outrem, em razão do cargo ocupado pelo servidor
público. É a hipótese, pelo que se retifica a denúncia para terem-
se os fatos enquadrados no crime de peculato e não no de este-
lionato.

O elemento subjetivo (DOLO) transpareceu da própria narrati-
va dos fatos e da percuciente atividade administrativa de apuração
dos fatos, engendrada pelo próprio lesado, não havendo sequer
nenhuma atenuação do substancial prejuízo causado, agindo o réu
de forma cínica e predisposta ao enriquecimento ilícito.

Diante de tais considerações, entendo, destarte, caracteriza-
das a autoria e a materialidade no caso ora em análise e julgamen-
to, pelo que acolho o recurso da acusação, bem como o Parecer
Ministerial, para reformar a sentença singular e julgar procedente a
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denúncia, ora retificada, para condenar o acusado Celso José Paulo
de Farias pelo cometimento do crime de peculato – artigo 312 do
CPB e, considerando ser o réu tecnicamente primário, não obs-
tante pesar contra o mesmo existência de antecedentes, nos ter-
mos dos artigos 59 e 68 do CPB, aplico a pena-base, a mínima
legal, 2 anos de reclusão, inexistindo circunstâncias atenuantes
ou agravantes, mas militando contra o acusado a causa especial
de aumento da continuidade delitiva, majoro a pena de 1/6 para
torná-la definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclu-
são, a ser cumprida em regime aberto (artigo 33, § 1º, c, do CPB).
Condeno, ainda, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão
de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Reconhecen-
do que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa; não sendo o acusado reincidente em crime doloso; indi-
cando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a per-
sonalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstân-
cias como suficientes à substituição da pena privativa de liberda-
de, nos termos dos artigos 43 e 44 do CP, com a nova redação
que lhes foi dada pela Lei nº 9.714/98, pela pena restritiva de direi-
to, prestação de serviço à comunidade, que ficará o seu cumpri-
mento a cargo do juízo das execuções penais, que definirá a for-
ma de cumprimento.

É cediço que para contagem do prazo prescricional, na hipó-
tese de crime continuado, não se computa o acréscimo decorren-
te da continuação – é o enunciado da Súmula nº 497 do STF, in
verbis:

Súmula nº 497 do STF: “Quando se tratar de crime con-
tinuado, a prescrição regula-se pela pena imposta
na sentença, não se computando o acréscimo decor-
rente da continuação”.

A pena final, ora aplicada, foi de 2 anos e 4 meses de reclusão,
sendo a pena-base de 2 anos acrescida de 4 meses da continui-
dade. Com a aplicação da Súmula nº 497 do STF, para efeito de
contagem prescricional, tenho a pena-base de 2 anos.

Atendendo ter decorrido mais de 4 anos entre a data do rece-
bimento da denúncia (1º de agosto de 2002), fl. 7, até a presente
data do julgamento, e considerando a pena cominada [2 (dois) anos
de reclusão], não computado o acréscimo da continuidade delitiva
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(Súmula nº 497 do STF), é o caso de decretar-se em favor do
acusado, ora apelante, a extinção da punibilidade, pela ocorrência
da prescrição retroativa pela pena in concreto, com esteio nos arts.
107, IV; 109, V;  110, § 1º; 118, todos do CPB.

Ex positis dou provimento à apelação do Ministério Público Fe-
deral para reformar a sentença absolutória e ter o réu condenado
no crime de peculato – artigo 312 do CPB – à pena de 2 anos e 4
meses de reclusão, em regime aberto, reconhecendo, outrossim,
em favor do mesmo a extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição retroativa.

É o meu voto.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 3.761-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA
DE ALMEIDA FILHO

Apelantes: HUGO VINICIO GOMEZ CHACON, REIDAR CAR-
ROL ARDEN (RÉU PRESO) E IVAN ERNESTO
RODRIGUEZ

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Advs./Procs.: DRS. GESSINEY NOBRE DA FONSECA (1° APTE.),

MARCIO ALEXANDRE CARVALHO (2° APTE.) E
HOSANA MARIA DE PAIVA CAZUZA E OUTROS (3°
APTE.)

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAL-
SIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO
FALSO. QUADRILHA OU BANDO. ARTS. 288,
299 E 304 C/C 297 DO CÓDIGO PENAL. APELAN-
TES ESTRANGEIROS. CRIAÇÃO DE EMPRESAS
PARA A PRÁTICA DE DELITOS FINANCEIROS.
PRELIMINARES. NULIDADE POR FALTA DE IN-
TÉRPRETE E FALTA DE TRADUÇÃO DA DENÚN-
CIA. REJEITADAS. COLABORAÇÃO DOS APE-
LANTES PARA O ESCLARECIMENTO DOS FA-
TOS. NÃO VERIFICADA.ELEMENTOS QUE
APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DOS CRIMES
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CAPITULADOS NOS ARTS. 288, 299 E 304 C/C
297 DO CÓDIGO PENAL.
- Consta dos autos (fls. 08/532), cópia de farta
documentação apreendida por ocasião do cum-
primento dos mandados de prisão dos apelan-
tes. Tais documentos, relacionados nos autos de
apreensão (fls. 25/30 e 252/257), cartões bancá-
rios, passaportes, instrumentos de constituição
de várias empresas estrangeiras, transcrições de
arquivos de computador e outros, demonstram
claramente a complexidade e o apurado conhe-
cimento técnico dos réus em transações inter-
nacionais.
- As referidas provas apontam para a existência
de um bando altamente qualificado para a práti-
ca de delitos financeiros.
- Em relação à alegada colaboração do réu para
o esclarecimento dos fatos, o seu comportamen-
to demonstra o contrário, pois, por ocasião dos
primeiros depoimentos na Polícia Federal, este
se negou a prestar informações sobre suas ati-
vidades no Brasil (fl. 07), só vindo a se manifes-
tar a respeito com a descoberta da farta docu-
mentação no apartamento em que estava hos-
pedado, constando, também, informação pres-
tada pelo agente da Polícia Federal (fls. 762/763),
que pretendia fugir do país assim que fosse posto
em liberdade. Ressalte-se que a colaboração só
deveria ser considerada, se dela, efetivamente,
viesse a se originar a descoberta dos fatos. Mas
os esclarecimentos dos fatos se tornaram pos-
síveis independente do concurso do réu, pelo que
nego provimento à sua apelação.
- Cai no vazio a preliminar de nulidade pela ale-
gação de falta de intérprete juramentado, cons-
tatando-se que houve a presença do intérprete
através do termo de compromisso de intérprete
(fl. 539), firmado em 02/09/2002, por ocasião do
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interrogatório na Justiça Federal, tendo assumi-
do o encargo o Sr. Francisco José Pelúcio da
Silva.
- Afasta-se a preliminar de cerceamento de defe-
sa, pela não tradução da denúncia e pela alega-
ção de ter recebido a referida peça apenas dois
dias antes do interrogatório. Observa-se que,
inicialmente, o réu foi regularmente citado, to-
mou conhecimento das acusações que pesavam
contra si e teve o auxílio de intérprete por oca-
sião de seu interrogatório, como é demonstrado
nos autos (fls. 534 e 539).
- É de considerar, também, que o réu teve assis-
tência de advogado livremente constituído du-
rante toda a instrução processual (fls. 543, 558/
560, 577, 617, 683/684, 685/686, 806/810 e 960),
sem protestar, nem requerer, em qualquer mo-
mento, a anulação de qualquer ato. Ademais, as
provas dos autos demonstram ser o réu useiro
e vezeiro internacional de transações, muitas se-
melhantes, não sendo plausível que não conhe-
cesse os fatos imputados contra si.
- Apelações improvidas.

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, em negar provimento
às apelações, nos termos do voto do Relator.

Recife, 12 de dezembro de 2006 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA DE ALMEI-
DA FILHO - Relator
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RELATÓRIO

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

Trata-se de apelações interpostas por Reidar Arden, Hugo Vi-
nicio Gomez Chacon e Ivan Ernesto Rodriguez contra sentença
(fls. 887/897), da lavra do MM. Juiz Federal da 11ª Vara da Seção
Judiciária do Ceará, que julgou procedente a denúncia, condenan-
do-os: o primeiro réu às penas de 6 (seis) anos de reclusão e
multa por infração aos arts. 288, 299 e 304 c/c 297 do Código
Penal e os demais às penas de 3 (três) anos de reclusão e multa
pela prática do crime previsto nos arts. 288 e 289 do CP.

Os acusados, todos estrangeiros, formavam supostamente
uma organização criminosa com o fito de movimentar dissimula-
damente recursos de terceiros através de empresas de fachada,
abertas em países de legislação tributária flexível, conhecidos como
“paraísos fiscais”.

A fraude foi descoberta em 7 de agosto de 2002, sendo apre-
endidos com os apelantes vários documentos referentes às aber-
turas das firmas de fachada, cartões de créditos, recibos de depó-
sitos e passaportes falsos com a fotografia do apelante Reidar, os
últimos utilizados para a entrada em território nacional.

Segundo consta, tal organização era liderada por Reidar, sen-
do auxiliado na prática criminosa por Hugo (versado em informáti-
ca e línguas), Ivan e Ruben Dario (colaboradores do grupo). O pro-
cesso teve o seu curso retardado em virtude da grande quantida-
de de incidentes provocados pela defesa e está suspenso, pela
aplicação do art. 366 do CPP, em relação ao réu Ruben Dario (fl.
779).

Hugo Vinicio Gomez Chacon, em seu recurso de apelação
(fls. 915/924), alega que não ficou comprovada a prática de falsi-
dade ideológica e que na condenação não foram levados em con-
sideração a sua primariedade, seus bons antecedentes e sua subs-
tancial colaboração para a apuração do fato, requerendo, ao final,
a sua absolvição ou a redução da pena imposta (fls. 915/924).

Por sua vez, Ivan Ernesto Rodriguez apela alegando a impro-
priedade da sentença, pois sua conduta não possui relação com o
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tipo penal pelo qual foi condenado, pelo fato de nunca ter trabalha-
do com o réu Reidar, conhecendo-o de outro país, a Costa Rica,
sendo apenas  amigo do outro réu Hugo Chacon, que não há prova
plausível nos autos que o incrimine da falsidade ou da formação
de quadrilha. Outro ponto de sua defesa é a alegação de nulidade
do processo por desrespeito ao contraditório e à ampla defesa,
ante a falta de intérprete juramentado em seu interrogatório, já que,
como estrangeiro, poderia haver erro na interpretação das expres-
sões utilizadas em sua fala pelo juiz.

O ilustre Procurador da República apresentou contra-razões
às apelações de Hugo Vinicio e Ivan Ernesto (fls. 1001/1008). No
tocante a Hugo, disse: a) que não existiu a substancial colabora-
ção do réu para a descoberta dos fatos criminosos e que, a des-
peito do aludido bom comportamento, chegou ao conhecimento
do juiz que este pretendia fugir do país assim que fosse posto em
liberdade; b) foi comprovada a condenação em falsidade ideológi-
ca, art. 299 do CP.

Em relação ao apelante Ivan Ernesto: a) que há provas da sua
participação na associação criminosa; b) que o réu assinou docu-
mentos com nome falso e c) que há provas da presença de intér-
prete no termo de audiência.

Reidar Carrol Arden apresentou suas razões de apelação neste
Tribunal usando a faculdade prevista no art. 600, § 4º, do CPP (fls.
1080/1082), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa
pela não tradução da denúncia para o idioma inglês e que só rece-
beu a peça acusatória dois dias antes do interrogatório, não tendo
tempo para preparar a defesa, requerendo a anulação de todos os
atos do processo até a citação. No mérito, nega todas as imputa-
ções de falsidade ideológica, uso de documentos falsos e forma-
ção de quadrilha, que considera não provadas.

A Procuradora Regional da República apresentou contra-ra-
zões à apelação de Reidar (fls. 1086/1090), alegando: a) quanto
às preliminares levantadas, que o apelante teve conhecimento das
imputações mediante tradutor compromissado, estando preclusa
a argüição de nulidade, e que não existe tempo mínimo no proces-
so penal entre a intimação e a data do interrogatório; b) no mérito,
que restaram comprovadas todas as acusações, devendo ser man-
tida a sentença em todos os seus termos.
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Instado a se manifestar nos termos do art. 222 do RITRF5, o
Procurador Regional da República adotou os fundamentos das
contra-razões apresentadas (fls. 1001/1008 e 1086/1090).

É o relatório.

VOTO

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

Malgrado os ingentes esforços envidados, a defesa não lo-
grou rebater de forma plausível os elementos que levaram à con-
denação dos réus, eis que presentes os requisitos de materialida-
de, autoria e culpabilidade.

Os elementos que formam o corpo de delito inequivocamente
apontam para a existência dos crimes capitulados n°s 288, 299 e
304 c/c 297 do Código Penal.

Consta dos autos (fls. 08/532) cópia de farta documentação
apreendida por ocasião do cumprimento dos mandados de prisão
de Hugo Chacon, em 08/08/2002 (fls. 36v), e de Michael Smith
(depois reconhecido como Reidar Carrol Arden, fl. 103). Tais docu-
mentos, relacionados nos autos de apreensão (fls. 25/30 e 252/
257), cartões bancários, passaportes, instrumentos de constitui-
ção de várias empresas estrangeiras, transcrições de arquivos de
computador e outros demonstram claramente a complexidade e o
apurado conhecimento técnico dos réus em transações internaci-
onais.

As referidas provas apontam para a existência de um bando
altamente qualificado para a prática de delitos financeiros, cuja li-
derança cabia ao apelante Reidar Carrol Arden.

Em sua apelação criminal (fls.915/924), Hugo Vinicio Gomez
Chacon alega que no processo não restou comprovada a prática
de falsidade ideológica e que não foram levados em conta, na con-
denação, sua primariedade, bons antecedentes e sua colabora-
ção para a elucidação do fato.

Tais alegações são rechaçadas diante das provas produzidas,
ficando claro que, em diversos momentos, o apelante usou de
nomes fictícios com o intuito de dificultar a sua identificação, o que
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configura a prática de falsidade ideológica, como se verifica do
depoimento de seu amigo e consorte na empreitada, Ivan Ernesto
(fls. 04/05):

(...) QUE, na Costa Rica, há uns dois anos, conheceu

Hugo Vinicio Gomez Chacon, de nacionalidade Guatemal-

teca, surgindo uma relação de amizade entre os dois; QUE,

começou a suspeitar das atividades irregulares do Sr. Hugo

já em seu país, isto é, no Panamá, quando ele abriu, no

ano passado, uma oficina (escritório), com o objetivo de

intermediar negócios ilegais com empresas situadas em

paraísos fiscais (...).

(...) QUE, uma outra irregularidade praticada por Hugo com

a participação do declarante foi o fato de que, no momento

do registro no referido hotel, Hugo orientou para que o de-

clarante se registrasse  com um nome falso, isto é, na

verdade, foi o próprio Hugo que preencheu a ficha de hós-

pede com sua letra, mencionando o nome falso de Juan

Rotero, tendo o declarante assinado a referida ficha; QUE,

portanto, sem dúvida, havia uma preocupação muito gran-

de de Hugo para que o declarante se identificasse como

Juan Rotero (...).

(...) QUE, outro dado importante, é que o próprio Hugo se

fazia passar por uma pessoa de nome Julio Moreno, tanto

que, na academia onde faziam atividades físicas, assim

ele se registrou (...).

No que tange aos bons antecedentes, estes são comprova-
dos à vista das certidões apresentadas (fls. 587/611, 862/864, 870,
879/882). Entretanto, em relação à alegada colaboração do réu
para o esclarecimento dos fatos, o seu comportamento demons-
tra o contrário, pois, por ocasião dos primeiros depoimentos na
Polícia Federal, este se negou a prestar informações sobre suas
atividades no Brasil (fl. 07), só vindo a se manifestar a respeito
com a descoberta da farta documentação no apartamento em que
estava hospedado, constando, também, informação prestada pelo
agente da Polícia Federal Erasmo Jorge Sales Pinto (fls. 762/763),
que Hugo Vinicio pretendia fugir do país assim que fosse posto em
liberdade.

Ressalte-se que a colaboração só deveria ser considerada,
se dela, efetivamente, viesse a se originar a descoberta dos fatos.
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Mas os esclarecimentos dos fatos se tornaram possíveis indepen-
dente do concurso do réu, pelo que nego provimento à sua apela-
ção.

Em relação à apelação de Ivan Ernesto Rodriguez, inicialmen-
te, cai no vazio a preliminar de nulidade pela alegação de falta de
intérprete juramentado, constatando-se que houve a presença do
intérprete através do termo de compromisso de intérprete (fl. 539),
firmado em 02/09/2002, por ocasião do interrogatório na Justiça
Federal, tendo assumido o encargo o Sr. Francisco José Pelúcio
da Silva.

Fenecem, também, as alegações de que sua conduta não pos-
sui relação com o tipo penal, de nunca ter trabalhado com o réu
Reidar (mentor da organização criminosa) e que é apenas amigo
do réu Hugo, não havendo falar em quadrilha.

Novamente as provas sinalizam em sentido contrário às ale-
gações da defesa, uma vez que, conforme suas próprias declara-
ções, trabalhou como procurador de uma das empresas abertas
por Hugo, dentro do mesmo modus operandi das transações efe-
tivadas pela organização.

Fica bem definida a costumeira prática de falsidade ideológi-
ca, inclusive confessada no uso de nome falso para registro em
um hotel de Fortaleza.

Em suma, o réu sabia das atividades criminosas do bando
bem antes de chegar ao Brasil, tendo participação ativa na execu-
ção dos negócios e nas falsidades perpetradas, como se verifica
dos depoimentos transcritos (fls. 04/05):

(...) QUE, reside no Panamá, no entanto, às vezes, viaja

ao país vizinho, Costa Rica; QUE, na Costa Rica, há uns

dois anos, conheceu Hugo Vinicio Gomes Chacon, de na-

cionalidade Guatemalteca, surgindo uma relação de ami-

zade entre os dois; QUE, começou a suspeitar das ativi-

dades irregulares do Sr. Hugo já em seu país, isto é, Pa-

namá, quando ele abriu, no ano passado, uma oficina (es-

critório), com o objetivo de intermediar negócios ilegais

com empresas situadas em paraísos fiscais, ou seja, na

verdade, o Sr. Hugo tem atividade e experiência no que

tange a constituir empresa off shore; QUE, antes mesmo

de ser aberto o escritório de Costa Rica, o Sr. Hugo ligou
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para o declarante, acertando para que, no Panamá, o de-

clarante fizesse anúncio em jornal com o fim de contratar

uma secretária que falasse os idiomas inglês e espanhol,

o que realmente veio a acontecer; QUE, Hugo, no Pana-

má, constituiu várias empresas e que, em uma delas, o

declarante atuou como procurador, tendo poderes para re-

presentá-la, no entanto, tal empresa não chegou a entrar

em atividade; QUE, a documentação referente a essa em-

presa, de nome WORLD WIDE SOLUCION S/A, com sede

no Panamá, consta nos documentos apreendidos no apar-

tamento onde o declarante e Hugo estavam aqui em Forta-

leza/CE (...).

(...) QUE, uma outra irregularidade praticada por Hugo com

a participação do declarante foi o fato de que, no momento

do registro no referido Hotel, Hugo orientou para que o de-

clarante se registrasse com um nome falso, isto é, na ver-

dade, foi o próprio Hugo que preencheu a ficha de hóspede

com sua letra, mencionando o nome falso de Juan Rotero,

tendo o declarante assinado a referida ficha; QUE, portan-

to, sem dúvida, havia uma preocupação muito grande de

HUGO para que o declarante se identificasse como sendo

Juan Rotero (...).

Por fim, aprecio a apelação interposta por Reidar Carrol Ar-
den.

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa pela não tra-
dução da denúncia e pela alegação de ter recebido a referida peça
apenas dois dias antes do interrogatório.

Observo, inicialmente, que o réu foi regularmente citado, to-
mou conhecimento das acusações que pesavam contra si e teve
o auxílio de intérprete por ocasião de seu interrogatório, como é
demonstrado nos autos (fls. 534 e 539).

É de considerar, também, que o réu teve assistência de advo-
gado livremente constituído durante toda a instrução processual
(fls. 543, 558/560, 577, 617, 683/684, 685/686, 806/810 e 960), sem
protestar, nem requerer, em qualquer momento, a anulação de
qualquer ato. Ademais, as provas dos autos demonstram ser o réu
useiro e vezeiro internacional de transações, muitas semelhantes,
não sendo plausível que não conhecesse os fatos imputados con-
tra si.
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Não bastasse, o réu não é tão leigo no vernáculo, como alega
em seu recurso, quando, em seu interrogatório, declarou:

(...) que fala rudimentarmente inglês, francês, italiano, es-

panhol e português; (...) (fl. 543).

Destarte, ainda que vislumbrasse a nulidade aventada e fosse
possível afastar a preclusão, não resta evidenciado nenhum pre-
juízo à defesa, impondo-se a aplicação da regra do art. 563 do
Código de Processo Penal.

 No mérito, os autos, à exaustão, informam da grande sagaci-
dade do réu, ora apelante, na prática do crime de lavagem de di-
nheiro, em vários países (Guatemala, Costa Rica e Panamá, além
do Brasil), que se lhe assoma corriqueira.

Em muitas passagens do processo, o ora apelante confessa
a prática de crimes de lavagem de dinheiro em vários países, in-
clusive o seu país de origem, os Estados Unidos (fl. 541), onde é
procurado pela justiça, conforme ofício do adido policial junto à
embaixada americana (fls. 155/156).

Através da sua grande habilidade em embustes, à vista da
enorme quantidade de documentos apreendidos, fica evidenciada
sua capacidade intelectual e decisivo comando na criação de em-
presas off shore.

 A sua aptidão para a falsidade e sua desfaçatez revelam-se
prodigiosas, e, sem nenhum embaraço, ele assume vários identi-
dades e refere-se a um determinado programa de renascimento
(Rebirth Program fls.191/235), mecanismo ardiloso do crime or-
ganizado internacional que, mediante paga (tabela de preço fls.
209/214), “oferece a oportunidade de obtenção de cidadanias pelo
mundo inteiro”. Assim, em seu interrogatório, valendo-se do pro-
grama de renascimento, alega que comprou um passaporte vene-
zuelano por U$ 5.000,00 (cinco mil dólares) (fl. 541).

Apenas para ilustrar, usava os nomes falsos de David Michel
Andersons (fl. 85), Ricardo Antonio Bonelli Castillo, Alfredo Miguel
Van-Grieken Gusman (fls. 148/149), Erik, Carry, Philip Chrsitinson,
Jeff Johnson, Steve Edwards, Carry Harden.

O interrogatório do apelado, aliás, é assaz esclarecedor:
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(...) que prefere não falar dos demais locais onde esteve

ou viveu; que era aposentado nos últimos sete anos; que

sempre viveu nesses sete anos com cartão de crédito,

não necessitando de qualquer pessoa para remeter-lhe

dinheiro; que foi indiciado/acusado em 1995 por falsa re-

messa de  numerário via cabo; que esclarece que a acu-

sação exata foi de conspiração para cometimento dessa

remessa falsa; que, tanto, quatro outras pessoas também

foram acusadas, cujos nomes não se recorda; que saiu

dos Estados Unidos em 1994 e nunca mais voltou; que já

usou passaporte com nome falso, tendo em vista o indi-

ciamento americano; que tem dois passaportes falsos, sen-

do um venezuelano e outro guatemalteco; que tinha a con-

dição de investidor na criação de companhias estrangei-

ras via Internet; que esclarece que não é expert  em Inter-

net; que já emprestou dinheiro para investimentos na Inter-

net; (...).

(...) que comprou o passaporte venezuelano do chamado

Programa de Renascimento; que não sabe dizer se tal

Programa de Renascimento oferece a oportunidade de

obtenção de cidadanias pelo mundo inteiro; que também

obteve certificado de saúde, “nada consta” policial, mas

não referências bancárias; que pagou cinco mil dólares

por tal serviço; (...).

(...) que só tem contas bancárias em países europeus;

que possui conta na Lativia, que fica perto da Estônia e da

Lituânia; que abriu tal conta através da emissão de um e-
mail; que não abriu, não é o proprietário nem tem conta na

República de Montenegro, (...).

(...) que entrou no Brasil com passaporte venezuelano fal-

so, com o nome de Alfredo Miguel Van-Greiken Guzman;

que veio da Guatemala, com parada no Panamá; que pre-

tendia começar uma nova vida no Brasil ainda na condição

de aposentado; (...).

Ainda, quando interrogado, o réu fornece um esboço da atua-
ção dos seus pares na empreitada criminosa (fls. 541/542):

(...) que, dos outros réus, conhece apenas Hugo Vinicio

Gómez Chacon e Ivan Ernesto Rodriguez, não sabendo da

existência de Ruben Dario, vez que nunca o viu, não tem o

seu telefone ou e-mail; que originalmente conheceu Hugo
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na Guatemala, tendo-o reencontrado em Fortaleza; que

conheceu Ivan aqui em Fortaleza; que Hugo é um especi-

alista na Internet; que concedeu um empréstimo de cerca

de menos de cem mil dólares; que sabia que Hugo preten-

dia estabelecer diferentes web sites; que tinha como ga-

rantia as ações das empresas que Hugo abriria; (...).

E confirma a sua participação, junto com demais acusados,
na formação das empresas de fachada (fl. 542):

(...) que acha que Hugo já usou o nome de Julio Moreno;

que, perguntado se Hugo viajou para o Panamá, Guatema-

la e Costa Rica para atender os interesses do depoente,

esclarece que fazia empréstimos; que não é cliente nem

proprietário das empresas SWISSATLANTIC SERVIÇES,

SOOS FOUNDATION FIRST FIDELITY FOUNDATION,

SWISSTRUST  e EUROWISS HOLDING CORPORATION;

que não sabe se foi Hugo ou Ivan quem criou tais empre-

sas, sendo o depoente apenas o investidor; que o banco

AIZKRAUKLES BANKA é um banco da Lativia; que não

tem conta em tal banco, mas já viu um cartão de tal banco

em nome de Ruben Dario; que quem trouxe esse cartão

para o depoente foi Hugo; que o uso do cartão em nome

de Ruben seria o modo do depoente ser reembolsado do

seu empréstimo a Hugo; que o depoente iria utilizar tal

cartão para saques se as contas respectivas tivessem di-

nheiro; que existiam sete cartões todos em nome de Ru-

ben, todos do Banco AIZKRAUKLES BANKA, sendo que

o depoente conseguiu sacar dinheiro em uma das contas;

que não sabe se Hugo criou tal Banco ou desenhou sua

página na Internet; (...).

(...) que Hugo era pago por tais  desenhos de páginas,

esclarecendo que as páginas criadas por Hugo não fun-

cionavam; que Hugo fez as páginas das empresas SWIS-

SATLANTIC SERVICES, SOOS FOUDANTION FIRST FI-

DELITY FOUNDATION, SWISSTRUST  EUROWISS HOL-

DING CORPORATION, mas as páginas nunca receberam

hospedagem na Internet; que esclarece que continuava

investindo em Hugo com medo de perder o dinheiro já in-

vestido; (...).

Diante das provas carreadas aos autos, consistentes de es-
crituras de empresas, arquivos de computador, cartões bancários
numerados e outros documentos falsos e das próprias declara-
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ções do réu, que se enreda em muitas contradições, tem-se por
determinada a sua responsabilidade como mentor e chefe do ban-
do, pelo que tenho por irretocável a sentença condenatória.

Tecidas estas considerações, nego provimento às apelações.

 É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 4.526-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA
Apelantes: JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA VANDERLEY E MÁR-

CIA VILAÇA DE LIRA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Adv./Proc.: DR. HAMILTON FELIX ROSAL (2a APTE.)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRE-
LIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. FALSIFICA-
ÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊN-
CIA DE PROVA DA AUTORIA. USO DE DOCU-
MENTO FALSO. NOTA FISCAL FALSIFICADA.
IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES.
- Julgamento de crimes de competência da Jus-
tiça Federal e da Estadual: “Súmula nº 122 do
STJ: Compete à Justiça Federal o processo e
julgamento unificado dos crimes conexos de
competência federal e estadual, não se aplican-
do a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo
Penal”.
- Elementos de prova apreendidos por ordem
judicial emitida pela autoridade competente. Li-
vre acesso dos apelantes aos autos. Ausência de
cerceamento de defesa.
- Inexiste nulidade, por ausência do exame de
corpo de delito direto, quando há prova docu-
mental sobre a materialidade da falsificação.
- Falsificação de documento particular. Ausên-
cia de prova quanto à autoria.
- Uso de nota fiscal falsificada, para a habilitação
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indevida de telefone celular pertencente à Polí-
cia Federal.
- Recursos improvidos.

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, 22 de março de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA:

O Ministério Público Federal denunciou José Otávio de Quei-
roga Vanderley e Márcia Vilaça de Lira como incursos nas penas
dos arts. 312, 298 e 304 do CP, porque o primeiro denunciado re-
cebeu, no dia 18 de agosto de 1999, na qualidade de Agente da
Polícia Federal, sob cautela e para o uso em serviço, um aparelho
de telefonia celular marca Nokia, modelo 6120, habilitando-o, me-
diante o uso de nota fiscal ideologicamente falsificada, no nome de
sua companheira, a segunda denunciada, como se fosse um apa-
relho de propriedade privada.

A sentença julgou improcedente a denúncia e absolveu os réus,
quanto ao crime de peculato (art. 312 do CP), e condenou o réu
pelo crime de falsificação de documento particular (art. 298 do CP)
às penas de 1 (hum) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 14
(quatorze) dias-multa e a ré à pena de 1 (hum) ano de reclusão,
substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-
multa, pela prática do crime previsto no art. 304 do CP, fundamen-
tando-se em que não ocorrera a apropriação ou o desvio do bem
público, necessários para a configuração do crime de peculato,
destacando, no entanto, que a existência da nota fiscal contrafeita
pelo réu prova a materialidade do crime de falsificação e o contrato
da empresa BCP de telefonia celular prova o uso do documento
falso pela ré.
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Em suas apelações, sustentam os réus a nulidade do proces-
so, em face da incompetência da Justiça Federal para julgar a ação
penal, devido à absolvição do apelante da prática do crime de pe-
culato, crime que atraiu a competência da Justiça Federal.

Alegam, ainda, a nulidade do processo, por inobservância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, salientando a ilicitu-
de das provas obtidas contra eles, apreendidas na denominada
“Operação Vassourinha” e mediante escuta telefônica oriunda de
outros processos penais aos quais não tiveram acesso, restrin-
gindo suas oportunidades de defesa.

Sustentam, também, a nulidade do processo, pela ausência
do exame de corpo de delito na nota fiscal, de forma a atestar a
falsificação, em desacordo com o disposto no art. 158 do CPP,
que exige a perícia em caso de crime que deixa vestígio.

No mérito, argúem a ausência de prova da autoria da falsifica-
ção na nota fiscal e do uso desta pelos apelantes, alegando que
habilitaram o celular nas dependências da Polícia Federal, através
de um sistema de despachantes utilizado na própria Polícia, de
acordo com os procedimentos legais exigidos para a habilitação,
requerendo, ao final, a absolvição do crime previsto no art. 304 do CP.

Contra-razões do MPF às fls. 491/514.

A douta Procuradoria Regional da República opina pelo provi-
mento do recurso do réu, para desclassificar o crime de falsifica-
ção para uso de documento falso e pelo improvimento da apela-
ção da ré, fundamentando-se, em preliminar, na competência da
Justiça Federal para julgar a ação penal, destacando que se deter-
mina a competência no momento do início da ação, sendo irrele-
vantes as modificações ulteriores em face da perpetuatio jurisdic-
tionis, prevista no art. 81 do CPP.

Salienta a ausência de nulidade do processo, porque não hou-
ve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa pelo indeferimento de
procedimento criminal relativo à “Operação Vassourinha”, porque
os fatos relativos à pré-falada operação datam do ano de 2002 e
os fatos relativos ao falso ocorreram no ano de 1999, e destaca a
desnecessidade do corpo de delito, em face da existência de ou-
tras provas nos autos que atestam a falsidade da nota fiscal.
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No mérito, sustenta que, embora, devido ao lapso temporal,
inexistam provas de que o apelante fora o autor da falsificação, há
nos autos provas suficientes do uso de documento falso pelos
apelantes, esclarecendo que o apelante, não podendo habilitar, em
seu nome, um telefone celular da Polícia Federal, por estar inscrito
no SERASA, utilizou uma nota fiscal falsa, para habilitar a linha em
nome de sua esposa, consumando ambos o crime previsto no art.
304 do CP.

É o relatório.

Ao eminente revisor.

VOTO

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

As apelações argúem a nulidade do processo, em face da in-
competência da Justiça Federal para julgar a ação penal, em face
da absolvição do apelante José Otávio de Queiroga Vanderley da
prática do crime de peculato, crime que atraiu a competência da
Justiça Federal.

Entendo competente a Justiça Federal, com reservas, porque,
declarada a incompetência da Justiça Federal em face da exclu-
são do crime de sua competência, esta não se prorrogaria para
julgar crimes da competência da Justiça Estadual, mesmo cone-
xos, porém, submeto-me ao entendimento sumulado pelo eg. STJ:

Súmula nº 122. Compete à Justiça Federal o processo e

julgamento unificado dos crimes conexos de competência

federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II,

a, do Código de Processo Penal.

Inclina-se a jurisprudência de outros Tribunais, no sentido,
como anotada por Mirabete:

Justiça Federal e Justiça Comum Estadual - (...) STF: “Cri-

mes conexos. Prevalência da competência da Justiça Fe-

deral, que tem sede constitucional, em detrimento da Jus-

tiça Comum, que é de natureza residual.” (HC 70.563-4 -

DJU de 22-4-94, p. 8.943). (...) TJSP: “ Todos os crimes

conexos a outro cujo exame será feito por Juiz Federal

serão julgados perante a Justiça Federal, cuja competên-
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cia prevalente sempre exerce atração e prorroga-se” (JTJ

156/305) (ob. cit., pág. 314).

Sustentam os apelantes a nulidade do processo, contamina-
do pela ilicitude das provas obtidas contra eles, apreendidas na
denominada “Operação Vassourinha”, mediante escuta telefônica
oriunda de outros processos penais aos quais não tiveram aces-
so, restringindo suas oportunidades de defesa, fato agravado pelo
indeferimento, pelo Juízo, do requerimento de juntada de cópia do
Inquérito nº 2001.83.00.001904-9.

Os elementos de prova obtidos no inquérito acima referido fo-
ram apreendidos por ordem judicial, emitida pela autoridade com-
petente, que autorizou, à época da “Operação Vassourinha”, a que-
bra do sigilo telefônico e de outros sigilos, e autorizou a emissão
dos mandados de busca e apreensão, visando a apurar possível
prática de crimes cometidos em associação criminosa por inte-
grantes da Polícia Federal e funcionários da Administração de Ja-
boatão dos Guararapes, que utilizavam a estrutura da PF para re-
alizar investigações paralelas e adquirir informações privilegiadas
sobre órgãos públicos em detrimento dos interesses da União
Federal.

De acordo com os autos, os apelantes, através de mandado
de segurança impetrado na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária
de Pernambuco, tiveram acesso a todo o procedimento adminis-
trativo criminal, podendo, inclusive, extrair cópias dele - fl. 352.

O referido inquérito originou a Ação Criminal nº 2004.
83.00.0010020-6, na qual os apelantes foram citados e interroga-
dos, com franco acesso aos autos, inclusive para retirá-los e foto-
copiá-los e no qual consta uma certidão, de que foi entregue aos
apelantes, no dia 21.05.2004, cópia do CD que continha todo o
relatório da inteligência da Operação Vassourinha, inclusive a de-
núncia e as degravações das interceptações telefônicas - fls. 476
e 515.

O indeferimento pelo Juízo do requerimento de juntada de có-
pia do Inquérito nº 2001.83.00.001904-9, não constitui causa de
nulidade do processo, em face da inexistência de cerceamento de
defesa e da falta de prejuízo para os apelantes, que estavam cien-
tes de todas as provas.
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Finalmente, não merece acolhida a preliminar de nulidade do
processo, em face da ausência do exame de corpo de delito direto
na nota fiscal para comprovar sua falsidade.

Conjugando o art. 158 com o art. 564, III, do CPP, resta claro
que não se declara a nulidade, em face da ausência de exame de
corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, quando há nos
autos provas diretas e indiretas da falsidade dos documentos.

No caso, a falsidade da nota fiscal supostamente emitida pela
empresa CELL SYSTEM restou demonstrada pela inexistência da
referida empresa CELL SYSTEM, que teria vendido o aparelho
celular à apelante, e pelo depoimento do Sr. Alexandre Aguiar Oli-
veira, dono da loja DR. CELULAR, que funciona no endereço em
que, de acordo com a nota fiscal, funcionaria a CELL SYSTEM, se
esta existisse, no sentido de desconhecer a referida loja e a nota
fiscal contrafeita - fls. 47 e 49.

Além disso, consta dos autos o termo de cautela emitido pela
Polícia Federal, com a descrição do aparelho celular entregue ao
apelante pela Polícia Federal, para uso em serviço, que prova que
o aparelho celular habilitado pela apelante na BCP Telecomunica-
ções é, exatamente, o mesmo - fl. 66.

Nesse caso, o chamado exame de corpo de delito indireto supre
a falta do exame direto, de forma que não há que falar em nulidade.

O apelante foi condenado às penas de 1 (hum) ano e 4 (qua-
tro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pelo crime pre-
visto no art. 298 do CP, e a apelante foi condenada à pena de 1
(hum) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do cri-
me previsto no art. 304 do Código Penal:

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento par-

ticular ou alterar documento particular verdadeiro:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou

alterados, a que se referem os arts. 297 a 302.

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Não resta dúvida sobre a falsidade da nota fiscal, mas não há
como atribuir aos apelantes a autoria da falsificação - fls. 11, 15,
47 e 57.
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Inexiste nos autos prova de quem teria confeccionado o docu-
mento falso. O fato de a nota fiscal ter sido encontrada em poder
do apelante é insuficiente para presumir ser ele o autor da falsifica-
ção.

Por outro lado, não há qualquer dúvida quanto à autoria e à
materialidade da prática do crime de uso de documento falso pe-
los apelantes.

Foi constatada a falsidade da nota fiscal, emitida por empresa
fictícia, e também que o aparelho NOKIA, modelo 6120, nº de sé-
rie 23514657253, supostamente vendido pela loja fictícia, é, exa-
tamente, o mesmo entregue em cautela pela Polícia Federal ao
apelante - fls. 11, 15, 47 e 57.

O apelante, Agente da Polícia Federal, tinha pleno conheci-
mento da falsidade da nota fiscal porque recebera, no dia
18.08.1999, em cautela, para uso em serviço, o aparelho celular
NOKIA, modelo 6120, nº de série 23514657253, assinando o ter-
mo de responsabilidade referente ao aparelho - fl. 57.

Em seu interrogatório, o apelante afirma “que o telefone não
podia ser habilitado em nome dele, depoente, porque, na época,
estava com restrições de crédito na SERASA e no SPC; foi por
este motivo que a linha foi habilitada em nome de sua esposa, a
também denunciada Márcia Vilaça de Lira; (...) que o aparelho foi
entregue ao depoente mediante assinatura do termo próprio de
cautela” - fl. 98.

A apelante sabia que o aparelho celular era da Polícia Federal,
para ser utilizado por seu marido, que detinha a posse do telefone
e o utilizava. No entanto, isto não a impediu de habilitar o telefone
em seu nome, com uma nota fiscal que sabia ser falsa, sendo a
responsável pela apresentação do documento falsificado à BCP
Telecomunicações, assinando o contrato de prestação de servi-
ços de telefonia celular - fls. 73/74.

Consumado, portanto, o crime previsto no art. 304 do Código
Penal.

Ressalte-se que a desclassificação do crime do apelante do
art. 298 do CP para o art. 304 do mesmo diploma legal, não acar-
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reta reformatio in pejus, porque o Código Penal prevê, para o uso
de documento falso (art. 304), a mesma pena cominada ao crime
de falsificação de documento particular (art. 298), de forma que a
alteração do tipo penal não causará qualquer prejuízo ao recorren-
te.

Com os mesmos fundamentos da sentença, voto mantendo
as penas aplicadas e nego provimento às apelações.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 4.779-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ARMANDO TI-

MÓTEO CAVALCANTE
Apelados: OS MESMOS
Advs./Procs.: DRS. WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS E OUTROS

(2° APTE.)

EMENTA: PENAL. PREFEITO. CRIMES PRATI-
CADOS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
PROGRAMA “LEITE É SAÚDE” (ART. 1°, I, IV E
XII, DO DL 201/67 E 92, CAPUT, DA LEI 8.666/93).
ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. MOTI-
VOS E CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. MAJO-
RAÇÃO DAS PENAS. PROVIMENTO DO RE-
CURSO DO MPF. IMPROVIMENTO DO RECUR-
SO DO SENTENCIADO.
- Descabimento da alegação de ausência de dolo
na conduta do agente, sendo certo que uma lei-
tura detida da sentença não deixa margem a dú-
vidas de que o apelante agiu informado pelo ele-
mento subjetivo próprio das condutas típicas
pelas quais foi condenado.
- O dolo da conduta é patente. Tanto tinha cons-
ciência e vontade de praticar o ato em desacor-
do com o previsto no Convênio que mandou, o
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acusado, retirar o leite do fornecedor em carros
oficiais, depositou o produto fora do recinto da
Secretaria de Saúde e autorizou sua distribuição
descontrolada e não registrada. Nem mesmo o
peso do produto foi conferido, desvirtuando o
programa e afastando-o de suas metas.
- Hipótese em que se verifica um descompasso
entre a motivação empregada pelo magistrado e
a reprimenda aplicada logo em seguida, nota-
damente no que concerne aos motivos e às con-
seqüências dos delitos.
- O motivo ensejador das práticas delituosas foi
o de angariar vantagens eleitorais, “nutrindo seus
interesses privados em detrimento do patri-
mônio público, da higidez da ordem social, da
saúde da parcela mais carente da população,
conduta esta altamente reprovável, descompro-
metida com a ética que todo cidadão – máxime
todo agente público – deve cultivar”, como des-
tacou o MPF em sua apelação.
- Já as conseqüências dos delitos também são
gravíssimas, na medida em que restou frustra-
do, naquela localidade, um relevante programa
social de combate à desnutrição, que poderia ter
amenizado um pouco a lamentável situação
vivenciada por crianças e gestantes, que conti-
nuaram desamparadas em seu direito à saúde e
à alimentação.
- Não parece razoável, portanto, fixar-se a pena
pela prática do delito previsto no inciso I do art.
1° do DL 201/67, cujo escalonamento varia de 2
(dois) a 12 (doze) anos, em apenas 2 (dois) anos
e 6 (seis) meses. Merece a mesma ser majorada
para 4 (quatro) anos de reclusão.
- O mesmo se diga quanto ao crime tipificado no
inciso IV do mesmo dispositivo, em relação ao
qual é cominada uma pena privativa de liberda-
de de 3 (três) meses a 3 (três) anos, mas o ilustre
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Juiz Federal resolveu fixá-la em apenas 5 (cinco)
meses de detenção. É razoável majorá-la para 1
(um) ano de detenção.
- Recurso ministerial provido. Apelo do senten-
ciado improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso
do MPF e negar provimento ao recurso do sentenciado, nos ter-
mos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos,
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 22 de março de 2007 (data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Pú-
blico Federal e por Armando Timóteo Cavalcante em face da sen-
tença com que o MM. Juízo Federal da 4a Vara da Seção Judiciária
de Pernambuco, que, julgando procedente a denúncia, condenou
o réu pela prática dos delitos tipificados nos arts. 1°, incisos I, IV e
XII, do DL n° 201/67 e 92, caput, da Lei n° 8.666/93, aplicando-lhe a
pena total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (fls.
558-581).

De acordo com a denúncia, o imputado, na condição de Pre-
feito do Município de Inajá/PE, firmou com a União, através do Mi-
nistério da Saúde, o convênio n° 108/95, datado de 7.12.95, o qual
tinha como objeto a implementação do programa de atendimento
dos desnutridos e das gestantes de risco nutricional (Programa
“Leite é Saúde”), com a distribuição de leite e óleo de soja, que
serviria como componente indispensável ao enriquecimento nutri-
cional do leite.
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Prossegue a exordial, afirmando que, para o convênio, foram
liberados R$ 79.483,68 (setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta
e três reais e sessenta e oito centavos) em recursos federais, exi-
gindo-se uma contrapartida do Município no valor de R$ 7.948,37
(sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centa-
vos).

Posteriormente, realizada uma auditoria pelo Serviço de Audi-
toria do Núcleo do Ministério da Saúde em Pernambuco, constata-
ram-se irregularidades no tocante à destinação dos recursos re-
passados, as quais consubstanciaram os delitos pelos quais o
então Prefeito foi condenado (fls. 3-8).

A irresignação do MPF diz respeito, unicamente, ao montante
da pena aplicada, ao argumento de que o MM. Juízo a quo, a des-
peito de ter destacado o elevado grau de reprovabilidade da con-
duta do condenado e outras circunstâncias desfavoráveis eviden-
ciadas no processo, limitou-se a majorar as penas-base em pata-
mares diminutos, quando o conjunto probatório e as razões ex-
pendidas na própria sentença recomendam a imposição de uma
reprimenda mais grave (fls. 594-608).

Contra-razões apresentadas, onde o réu salienta que a pena-
base foi aplicada em patamar um pouco acima do mínimo, ainda
que o magistrado tenha reconhecido seus bons antecedentes e
conduta social regular (fls. 616-623).

O condenado também apelou, aduzindo, inicialmente, que não
restou comprovado ter o mesmo agido dolosamente, razão pela
qual pugna por sua absolvição. Afirma, ainda, que o Juiz deveria
ter fixado a pena-base dos delitos no mínimo legal, já que não ha-
veria razão alguma para aumentá-las (fls. 633-639).

Contra-razões apresentadas pelo MPF, alegando que o con-
teúdo probatório não deixa margem a dúvidas quanto ao dolo nas
condutas do condenado, reforçando, ainda, a idéia de que a pena
deve ser majorada (fls. 644-655).

Finalmente, em seu parecer, a douta Procuradoria Regional
da República opina pelo provimento do apelo do MPF e pelo impro-
vimento do recurso do sentenciado (fls. 660-665).

É o relatório. Submeti o feito à apreciação da douta Revisão.
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VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

Há dois recursos a serem apreciados: um do sentenciado, no
qual o mesmo busca afastar sua condenação, em razão da pre-
tensa ausência de dolo em sua conduta, bem como uma redução
na reprimenda que lhe foi fixada; o outro, do MPF, objetiva apenas
o aumento da pena aplicada ao denunciado, alegando que a mes-
ma foi fixada muito brandamente.

Impende apreciar-se primeiro o recurso do réu, exclusivamente
na parte em que versa sobre o mérito da ação penal, buscando a
reforma da sentença condenatória, para ver-se absolvido. É que,
se o mesmo eventualmente lograr êxito em livrar-se da condena-
ção, perderá sentido, como é lógico, a discussão acerca do mon-
tante da pena fixada.

Antes disso, porém, releva conferir as razões que levaram o
ilustre Magistrado a proferir a sentença condenatória:

(...) Pois bem, a denúncia imputa ao réu, por primeiro, o
desvio e a aplicação indevida do montante equivalente a
4.250 (quatro mil duzentos e cinqüenta) quilogramas de
leite em pó recebidos pela Prefeitura Municipal de Inajá,
que não foram repassados à Secretaria de Saúde, confor-
me previa o Convênio 108/95.
O referido convênio (fls. 43/47), que estipulou o repasse
do valor de R$ 79.483,68 (setenta e nove mil, quatrocen-
tos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), indi-
ca como finalidade “dar apoio financeiro à implementação
do Programa de Atendimento aos Desnutridos e às Ges-
tantes de Risco Nutricional (...) visando a fortalecer a ca-
pacidade técnico-operacional para atender aos serviços
de saúde do Município, e sua integração ao Sistema Úni-
co de Saúde” (cláusula primeira), sendo expressamente
vedada a utilização do recurso em despesas correntes (clá-
usula segunda) ou o seu emprego em finalidade diversa
daquela estabelecida (cláusula quarta, item 4.3). O pacto
foi celebrado entre as partes (União, por intermédio do
Ministério da Saúde, e Município de Inajá) em 07 de de-
zembro de 1995, operando-se o crédito da verba em be-
nefício da Prefeitura de Inajá em 15-03-1996, na conta
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29.756-9, do Banco do Brasil, agência Inajá.
Provieram do Ministério da Saúde R$ 71.535,31 (setenta e
um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e um
centavos), que foram somados à contrapartida municipal
de R$  13.894,18 (treze mil, oitocentos e noventa e quatro
reais e dezoito centavos), aos quais ainda se agregaram
outras pequenas quantias (fl. 21), de onde resultou um
total de R$ 85.774,60 (oitenta e cinco mil, setecentos e
setenta e quatro reais e sessenta centavos).
Desse montante, R$ 71.580,42 (setenta e um mil, quinhen-
tos e oitenta reais e quarenta e dois centavos) foram trans-
feridos à Cooperativa Major Izidoro Ltda. - CAMIL, através
do cheque 588871, em 08 de março de 1996, conforme
comprova o documento de fl. 525.
Tal valor se destinaria à aquisição de 19.600 (dezenove
mil e seiscentos) quilogramas de leite em pó, conforme
consta da nota fiscal juntada em fl. 99 (Nota 003209),
emitida em 07-03-1996, acrescidos de mais 4.250 (quatro
mil, duzentos e cinqüenta) quilogramas do mesmo produ-
to, pelo qual teriam sido pagos R$ 14.025,00 (quatorze mil
e vinte e cinco reais), segundo estampa a nota fiscal
003210, emitida na mesma data da Nota Fiscal de n°
003209.
A soma de ambos os valores resulta em R$ 85.605,42
(oitenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e
dois centavos).
(...)
Ocorre que, conforme documento de fl. 234, oriundo da
Secretaria de Saúde de Inajá, datado de 03-06-1997, o
total de leite recebido foi de apenas 19.600 (dezenove mil
e seiscentos) quilogramas e, portanto, aquele correspon-
dente à Nota Fiscal de n° 003209. Não houve a efetiva
entrega – ao menos não na Secretaria de Saúde do Muni-
cípio – dos 4.250 (quatro mil, duzentos e cinqüenta) quilo-
gramas restantes e nem mesmo se comprovou o paga-
mento da quantia de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos
reais) ou o destino a ela dado, já que, embora conste das
notas fiscais, não há recibo ou documento que ateste o
pagamento. Assim, além de ter havido desvio de 4.250
(quatro mil duzentos e cinqüenta) quilogramas de leite em
pó efetivamente adquiridos, foi subtraído o valor atrás re-
ferido, cujo destino não se logrou comprovar.
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O relatório de auditoria de folhas 126/132 é enfático ao
dispor que se apurou que a procura pelo leite era grande,
mas que no mês de setembro de 1996 ainda não havia
ocorrido distribuição porque ‘a pequena quantidade que
havia em estoque, segundo informações da própria popu-
lação, foi distribuída pelo atual prefeito durante comício do
seu candidato às próximas eleições. Essas denúncias fo-
ram confirmadas na localidade de Timburana, onde várias
donas de casa descreveram que os sacos de leite eram
abertos e o seu conteúdo era acondicionado em recipien-
tes fornecidos pela população.
As embalagens eram devidamente recolhidas pela comiti-
va do Prefeito, com a finalidade de não deixar vestígios
quanto à ilegalidade do ato’. Releva observar que o acusa-
do não negou que tivesse distribuído leite durante a cam-
panha política de seu candidato (fls. 135/136). Ressalvou,
todavia, que o leite que esbanjava não integrava o progra-
ma de atendimento aos desnutridos e gestantes de risco
nutricional.
Ora, desconsiderar o ineditismo da prática da distribuição
de leite em pó durante campanha eleitoral contraria a inte-
ligência humana. Sem descer à planície valorativa do cri-
me eleitoral consumado, resulta mais do que evidente que
o leite que distribuiu era, sim, o destinado à população
carente. Tanto que as próprias embalagens descritas pe-
las donas de casa coadunam com as informadas em fl.
194, já que efetivamente o produto vinha acondicionado
em sacos plásticos de 500 (quinhentos) gramas.
Foge à razoabilidade crer que o acusado optasse, justa-
mente, pela distribuição de leite em pó à população, com
fins eleitoreiros, se não estivesse o produto à sua disposi-
ção. Normal é a distribuição, ainda que irregular, de ali-
mento à população miserável, visando angariar votos. Anô-
mala é, sim, a distribuição de leite em pó.
Ademais, a licitação previa a compra de 19.600 (dezenove
mil e seiscentos) quilogramas de leite, não logrando o acu-
sado explicar a razão pela qual foi emitida uma segunda
nota fiscal (a de n° 003210), na mesma data em que ela-
borada a primeira, ao valor de R$ 14.025,00 (quatorze mil
e vinte e cinco reais) por 4.250 (quatro mil duzentos e
cinqüenta) quilogramas de leite, produto este jamais en-
tregue na Secretaria de Saúde do Município, conforme dá
conta a informação de lá proveniente (fl. 234). Nem mes-
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mo são compreensíveis as razões pelas quais, segundo
alegou à auditoria, teria pagado em espécie por essa quan-
tia suplementar. Evidente que pretendia dissociá-la da aqui-
sição principal, já almejando seu emprego ilícito.
Inverossímeis, de idêntica forma, as explicações de que
não houve “registro de fiscalização do ICMS na nota fis-
cal, pois não é de costume os agentes fiscais autuarem
veículos de placa oficial. E quanto ao recebimento da mer-
cadoria, não era prática adotada neste Município usar ca-
rimbo para comprovar o recebimento de produtos, pois
até o presente, nenhum outro órgão fez tal exigência e tão
pouco houve orientação para tal procedimento, só agora,
a partir dessa exigência é que podemos adotar esse siste-
ma” (fl. 208).
As testemunhas confirmaram o desvio na destinação do
numerário e do produto, evidenciado documentalmente,
como acima explicitado. (...) O desvio da verba e do pro-
duto, portanto, é evidente. (...). (Fls. 566-569).

Como se depreende da leitura da sentença, o cotejo dos ele-
mentos coligidos aos autos, feito de forma minuciosa pelo ilustre
Juízo de Primeiro Grau, não deixa margem a dúvidas a respeito da
autoria e materialidade dos ilícitos penais em questão, comprova-
dos que estão pelo Relatório de Auditoria DE n° 33/97, o extrato e a
cópia do Convênio n° 108/95, os relatórios de execução físico-fi-
nanceira, a nota de empenho, as cópias dos cheques, a prestação
de contas, a qual contém notas fiscais e documentos diversos
implicando o apelante como responsável pelas condutas típicas
denunciadas.

A inconsistente alegação de ausência de dolo, feita pelo ape-
lante, encontra resposta, de igual modo, nos termos da sentença
contra a qual se insurge. Confira-se:

(...) As explicações do réu não são convincentes.
Em momento algum logrou explicar a razão da aquisição
de 4.250 (quatro mil, duzentos e cinqüenta) quilogramas,
nem mesmo o motivo da expedição de duas notas fiscais
avulsas. Muito menos os motivos pelos quais essa última
cifra haveria sido paga “em espécie”, conforme afirmado
no processo, prática estranha ao procedimento de aquisi-
ção de bens por parte da Administração Pública.
A justificativa de fl. 208 é imprestável, pois não é crível que
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não houvesse, por parte do Município, qualquer sistema
de controle de recebimento de mercadorias. Tampouco se
logrou comprovar a razão pela qual o leite em pó foi retira-
do do fornecedor em carros oficiais. Enfatizo que a própria
Secretária de Saúde do Município informou, em fl. 209,
que a Secretaria não estava preparada para o recebimen-
to repentino do produto. Daí porque nada explica a pressa
em retirá-lo da fábrica, sendo inverídica a justificativa de
fl. 268, no sentido de que isso só ocorreu “em razão do
atraso causado pela firma encarregada da empresa, que
não providenciou o transporte adequado, no horário certo”.
Tal alegação contrapõe a justificativa de fl. 208, já que não
há registro de fiscalização do ICMS em nenhuma das no-
tas fiscais, nem mesmo na primeira delas, de valor supe-
rior. Não se mostra razoável crer, também, que esse atra-
so houvesse ocorrido na partida de todos os três lotes.
O documento de fls. 135/136 nada justifica. E nem mes-
mo através de seu interrogatório judicial conseguiu o acu-
sado esclarecer os motivos das irregularidades aponta-
das, limitando-se à tentativa de diluir sua parcela de res-
ponsabilidade, atribuindo-a à sua Secretária de Saúde, com
quem, segundo alegou “não se dá bem”. Frívolos e incon-
sistentes os argumentos no sentido de que o leite em pó
não foi entregue na Secretaria porque ela estava fechada
e ninguém, senão a própria Secretária de Saúde, tinha a
chave do recinto. Impossível que não viesse ela a tomar
conhecimento da entrega de 4.250 (quatro mil duzentos e
cinqüenta) quilogramas de leite, houvesse mesmo a quan-
tia sido repassada à sua assessora, de nome Zélia, con-
forme disse o réu, quando interrogado.
Ademais, uma sequer testemunha dispôs-se a confirmar
tal versão e, não “se desse bem com ela”, conforme afir-
mou, não a teria nomeado para Cargo de Confiança.
(...)
O dolo da conduta, pois, é patente. Tanto tinha consciên-
cia e vontade de praticar o ato em desacordo com o pre-
visto no Convênio que mandou, o acusado, retirar o leite
do fornecedor em carros oficiais, depositou o produto fora
do recinto da Secretaria de Saúde e autorizou sua distri-
buição descontrolada e não registrada. Nem mesmo o peso
do produto foi conferido, segundo consta dos autos. O
atuar do agente desvirtuou o programa e afastou-o de suas
metas.
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Ressalte-se que tivesse o réu adquirido apenas a quantia
de leite licitada (19.600 kg), jamais teria ocorrido a falta de
recursos para a compra do óleo de soja que complemen-
taria nutricionalmente o primeiro alimento. Assim, inques-
tionável a malversação dolosa do montante pecuniário re-
cebido, razão pela qual caracterizado está o ilícito penal.
(...). (Fls. 570-573).

Resta evidente, pois, o descabimento da alegação de ausên-
cia de dolo na conduta do agente, sendo certo que uma leitura
detida da sentença não deixa margem a dúvidas de que o apelante
agiu informado pelo elemento subjetivo próprio das condutas típi-
cas pelas quais foi condenado.

Passo a examinar, agora, a questão atinente à dosimetria das
penas, suscitada em ambos os recursos.

O sentenciado afirma que o Juiz deveria ter fixado a pena-
base dos delitos no mínimo legal, já que não haveria razão alguma
para aumentá-las, tendo em vista que a sentença teria consignado
que “o mesmo não possui antecedentes, possui conduta social
regular, não tendo sido vistos elementos gravosos de sua perso-
nalidade, nem motivos, circunstâncias ou conseqüências do cri-
me que possam aumentar a pena base (...)”.

Data venia, não é bem assim. Sabidamente, a primariedade e
os bons antecedentes não traduzem garantia do réu de ver sua
pena-base fixada no patamar mínimo, consoante já decidiu nume-
rosas vezes o egrégio STF, a exemplo do que restou assentado no
julgamento do HC 73.097-3, relatado pelo eminente Min. Maurício
Corrêa:

(...) O art. 59 do CP, determina que a fixação da pena
deverá atender à culpabilidade, aos antecedentes, à con-
duta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e conseqüências do crime. Ao fixar a pena,

não se adstringe o juízo aos critérios da primariedade

e bons antecedentes do réu, mas às condições estabe-

lecidas no dispositivo penal. (...). (DJU de 19.4.96, p.

12.215) - destacamos.

E, no caso dos autos, a sentença apontou, dentre as demais
circunstâncias do art. 59 do CP, razões mais do que suficientes
para a elevação da pena-base, não se sustentando, desse modo,
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o argumento do apelante no sentido de que nenhuma majoração
deveria ter sido levada a efeito.

Aliás, reside justamente no montante da pena o inconformis-
mo do MPF, que argumenta que o MM. Juiz Federal, conquanto
tenha destacado o elevado grau de reprovabilidade da conduta do
condenado e outras circunstâncias desfavoráveis evidenciadas no
processo, limitou-se a majorar as penas-base em patamares di-
minutos, quando o conjunto probatório e as razões expendidas na
própria sentença recomendariam a imposição de uma reprimenda
mais grave.

Entendo que assiste razão ao douto Parquet, ao menos no
que se refere aos delitos tipificados nos incisos I e IV do art. 1° do
DL 201/67. Importa conferir, pois, o que registrou o Magistrado a
respeito desses dois delitos em particular:

1° Fato: Desvio de Bem Público em Proveito Próprio e

Alheio - art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 201/67

Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP),
tenho que o réu obrou com elevado grau de reprovabilida-
de em sua conduta, eis ter desviado verbas destinadas a
fim nobre, como é o combate à desnutrição, em prejuízo
da população carente, por cujos interesses deveria zelar,
conforme as regras da boa administração. A revés, supri-
miu-lhes alimento essencial, em desacordo, inclusive com
mandamento constitucional. Os antecedentes, até então
denegridos, não ostentam fator negativo de valoração. A
conduta social, abonada em Juízo pelas testemunhas, em
nada prejudica. Quanto à personalidade, não apresenta
transtornos anti-sociais. Circunstâncias agravadas por ter
sido o delito cometido com escopo de angariar vantagem
eleitoral, em afronta às mais elementares regras do pro-
cesso democrático e gerando desigualdade entre candi-
datos à custa da coisa pública. Os motivos, ligados à von-
tade de manter a grei partidária na administração da edili-
dade. Conseqüências ínsitas ao próprio tipo. Comporta-
mento da vítima não influente, no caso.

Sendo assim, e sopesando essas várias operacionais, fixo
a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclu-

são, de acordo com o disposto no § 1° do art. 1° do Decre-
to-Lei 201/67. Sem atenuantes ou agravantes, remanesce
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inalterada a pena provisória. Ainda na fase das circuns-
tâncias legais, não se projetam na espécie causas espe-
ciais de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno
definitiva a antes referida.

Não há previsão de multa.

2° Fato: Emprego de Recursos em Desacordo com os

Planos e Programas a que se Destinavam - art. 1°, inci-

so IV, do Decreto-Lei 201/67

Em relação às circunstâncias judiciais, tenho que o réu
atuou com culpabilidade normal para delitos da espécie,
isso dentro da respectiva moldura de imputação subjetiva.
Os antecedentes, até então não denegridos, não osten-
tam fator negativo de valoração. A conduta social, ampla-
mente abonada em Juízo, em nada prejudica. Quanto à
personalidade, não aparenta transtornos anti-sociais. Cir-
cunstâncias normais para delitos da espécie. Os motivos,
a omissão dolosa no cumprimento das cláusulas da aven-
ça, a intencional ausência de controle de estoque, a não
elaboração de um plano de trabalho e a omissão em con-
tratar agentes de saúde. Conseqüências agravadas pelo
descaso para com a coisa pública e por ter tornado inócuo
o programa de distribuição de leite enriquecido, que se-
quer teve adicionado o devido complemento nutricional.
Comportamento da vítima não influente, no caso.

Sendo assim, e considerando esses diversos fatores, fixo
a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção, de acordo
com o disposto no § 1° do art. 1° do Decreto-Lei 201/67.
Sem atenuantes ou agravantes, remanesce inalterada a
pena provisória. Ainda na fase das circunstâncias legais,
não incidem causas especiais de diminuição ou aumento
de pena, pelo que torno definitiva aquela antes referida.

Não há previsão de multa. (...). (Fls. 577-578).

Percebe-se, portanto, um indisfarçável descompasso entre a
motivação empregada pelo Magistrado e a reprimenda aplicada
logo em seguida, notadamente, a meu ver, no que concerne aos
motivos e as conseqüências dos delitos.

Com efeito, o motivo ensejador das práticas delituosas foi o
de angariar vantagens eleitorais, “nutrindo seus interesses priva-
dos em detrimento do patrimônio público, da higidez da ordem so-
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cial, da saúde da parcela mais carente da população, conduta esta
altamente reprovável, descomprometida com a ética que todo ci-
dadão – máxime todo agente público – deve cultivar”, como bem
destacou o MPF em sua apelação (fl. 600).

As conseqüências dos delitos também são gravíssimas, na
medida em que restou frustrado, naquela localidade, um relevante
programa social de combate à desnutrição, que poderia ter ameni-
zado um pouco a lamentável situação vivenciada por crianças e
gestantes, que continuaram desamparadas em seu direito à saú-
de e à alimentação.

Diante da fundamentação esposada, não me parece razoável
fixar-se a pena do delito previsto no inciso I do art. 1° do DL 201/67,
que varia de 2 (dois) a 12 (doze) anos, em apenas 2 (dois) anos e
6 (seis) meses.

O mesmo se diga quanto ao crime tipificado no inciso IV do
referido dispositivo, em relação ao qual é cominada uma pena pri-
vativa de liberdade de 3 (três) meses a 3 (três) anos, mas o ilustre
Juiz Federal resolveu fixá-la em apenas 5 (cinco) meses de deten-
ção.

Como salientou a douta Procuradoria Regional da República,
em seu parecer:

(...) Penso que entre a motivação e a majoração da pena
concretizada, numa variação permitida entre dois a doze
anos, aflora um tom desproporcional, o que sinaliza justi-
ficativa plausível à irresignação do autor público e o seu
intento de ver consumada sanção que se mostre mais
adequada às circunstâncias sobrepesadas pelo próprio Juiz
na dosimetria penal. (...). (Fl. 664).

Ao cabo dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao re-
curso do MPF, para majorar as penas-base impostas ao réu pela
prática dos delitos tipificados nos incisos I e IV do DL 201/67, na
forma que passo a expor:

- Art. 1°, inc. I, do DL 201/67: majoro a pena de 2 (dois)

anos e 6 (seis) meses de reclusão para 4 (quatro) anos
de reclusão;

- Art. 1°, inc. IV, do DL 201/67: majoro a pena de 5 (cinco)

meses de detenção para 1 (um) ano de detenção.
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Quanto aos demais delitos, não vejo necessidade de eleva-
ção das penas, já que estas se mostram perfeitamente condizen-
tes com a fundamentação estampada na sentença. De conse-
qüência, somando-se as reprimendas fixadas por todos os deli-
tos, a pena privativa de liberdade total passa a ser de 7 (sete)
anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

No mais, mantenho incólume a sentença, negando provimen-
to ao recurso do sentenciado.

É como voto.

APELAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA N° 89.804-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA

Apelantes: TUBOSFIOS ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELÃO
LTDA. E FAZENDA NACIONAL

Apelados: OS MESMOS
Adv./Proc.: DR. LUIZ HENRIQUE ANDREATA DA ROSA (1° APTE.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGU-
RANÇA. IPI. BENEFÍCIO FISCAL. PERMISSÃO
DE APROVEITAMENTO DE SALDO CREDOR DE
IPI NOS TERMOS DA LEI 9.779/99, OBSERVA-
DAS AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETA-
RIA DA RECEITA FEDERAL - IN 33 DA SRF.
NOVEL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBU-
NAL FEDERAL. RE´s Nºs 353.657-PR E 370.682.
IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
DOS CRÉDITOS ESCRITURAIS (NATUREZA
CONTÁBIL). VIA MANDAMENTAL - SÚMULA 213
DO STJ - CABIMENTO. INVIABILIDADE DA COM-
PENSAÇÃO EM FACE DA UNILATERALIDADE
DA PROVA APRESENTADA NOS AUTOS.
- Cuida  a hipótese de apelações interpostas pelo
particular e pela Fazenda Nacional contra a sen-
tença que rejeitou a preliminar de inadequação



322

da via eleita e, no mérito, concedeu, em parte, a
segurança, com apoio no art. 269, I, do CPC, para
garantir à impetrante seu direito líquido e certo
ao não estorno dos créditos de IPI decorrentes
da aquisição de matérias-primas isentas, não tri-
butadas ou sujeitas à alíquota zero, utilizadas na
fabricação dos seus produtos, bem como a com-
pensação dos créditos de IPI relativos à aquisi-
ção destes insumos, não atingidos pela prescri-
ção qüinqüenal, com tributos da mesma espé-
cie, administrados e arrecadados pela Receita
Federal, nos termos dos artigos 73 e 74 da Lei
9.430/96.
- O particular requer a reforma da sentença tão-
só no que tange ao dispositivo da sentença que
considerou inaplicabilidade da correção mone-
tária sobre o crédito de IPI presumido e ao perío-
do de creditamento de 10 anos.
- A Fazenda Nacional requer a reforma in totum
da sentença, sob o argumento de que o entendi-
mento esposado na sentença, caso mantido,
importará em compensação do IPI devido na saí-
da das mercadorias com o valor de insumos, à
revelia do texto constitucional ou de qualquer
previsão legal.
- A incidência do IPI encontra-se prevista no art.
1º do Decreto 2.637/98, obedecidas as especi-
ficações constantes da respectiva tabela da inci-
dência (Lei 4.502/64, art. 1º e Decreto-Lei nº 3.466,
art. 1º).
- Em face do princípio da não-cumulatividade, o
direito ao crédito surge, tão-somente quando a
operação anterior é tributada pelo IPI, o que não
ocorre nos casos de operação imune, isenta, ou
mesmo sujeita à alíquota zero.
- Como forma de incentivo fiscal, a Lei 9.779/99,
por meio de seu art. 11, veio assegurar o apro-
veitamento de possível saldo credor de IPI, mas
tão-só aquele que resultou efetivamente de aqui-
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sições de matéria-prima, materiais intermediá-
rios e materiais de embalagem, aplicados na in-
dustrialização, inclusive, de produto isento ou
tributado à alíquota zero.
- Há que se ressaltar o caráter de benefício fiscal
do crédito concedido nos termos da referida lei,
ato de liberalidade do legislador, que quis incen-
tivar a industrialização no país, bem como a le-
galidade da Instrução Normativa 33 da SRF,
expedida como forma de assegurar o fiel cum-
primento da lei, impossibilitando que o credi-
tamento seja estendido a período anterior a ja-
neiro de 1999, o que afastaria qualquer interpre-
tação ampla, no sentido de se alegar ofensa ao
princípio da não-cumulatividade.
- Em face do novel entendimento do Supremo
Tribunal Federal, esposado no julgamento dos
Recursos Extraordinários nºs 353.657/PR e
370.682/SC, decididos pelo Plenário, em 15/02/
2007 (decisão publicada em 05/03/2007 - DJ nº
43), é de se concluir que o aproveitamento de
saldo de IPI deverá ser feito nos termos da Lei
9.779/99 e das normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal, sem que isso importe em vio-
lação ao princípio da não-cumulatividade previsto
no art. 153, § 3º, da CF/88.
- Embora cabível a via mandamental para se plei-
tear a compensação de tributos - Súmula 213 do
STJ, em face da unilateralidade da prova apre-
sentada, não há como viabilizá-la.
- Apelação da Fazenda Nacional e remessa ofi-
cial providas, e apelação do particular no tocante
à correção dos créditos escriturais, prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, à unanimidade, dar provimento à apelação da
Fazenda Nacional e à remessa oficial e julgar prejudicada a apela-
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ção do particular, nos termos do voto do Relator, na forma do rela-
tório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazen-
do parte integrante do presente julgado.

Recife, 17 de abril de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FERREIRA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA:

Tubosfios Artefatos de Papel e Papelão Ltda. e a Fazenda Na-
cional apelam da sentença de fls. 187 a 192, da lavra da MMª Juíza
Cristina Maria Costa Garcez, da 4ª Vara/PB, que rejeitou a prelimi-
nar de inadequação da via eleita e, no mérito, concedeu, em parte,
a segurança, com apoio no art. 269, I, do CPC, para garantir à
impetrante seu direito líquido e certo ao não estorno dos créditos
de IPI decorrentes da aquisição de matérias-primas isentas, não
tributadas ou sujeitas à alíquota zero, utilizadas na fabricação dos
seus produtos, bem como a compensação dos créditos de IPI re-
lativos à aquisição destes insumos, não atingidos pela prescrição
qüinqüenal, com tributos da mesma espécie, administrados e ar-
recadados pela Receita Federal, nos termos dos artigos 73 e 74
da Lei 9.430/96.

Em suas razões, o particular se insurge tão-só no que tange
ao dispositivo da sentença que considerou inaplicabilidade da cor-
reção monetária sobre o crédito de IPI presumido e ao período de
creditamento de 10 anos.

A Fazenda Nacional requer a reforma in totum da sentença,
sob o argumento de que o entendimento esposado na sentença,
caso mantido, importará em compensação do IPI devido na saída
das mercadorias com o valor de insumos, à revelia do texto cons-
titucional ou de qualquer previsão legal.

Contra-razões.

É o relatório.
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VOTO

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

 Cuida a hipótese de apelações interpostas pelo particular e
pela Fazenda Nacional contra a sentença que rejeitou a preliminar
de inadequação da via eleita e, no mérito, concedeu, em parte, a
segurança, com apoio no art. 269, I, do CPC, para garantir à impe-
trante seu direito líquido e certo ao não estorno dos créditos de IPI
decorrentes da aquisição de matérias-primas isentas, não tributa-
das ou sujeitas à alíquota zero, utilizadas na fabricação dos seus
produtos, bem como a compensação dos créditos de IPI relativos
à aquisição destes insumos, não atingidos pela prescrição qüin-
qüenal, com tributos da mesma espécie, administrados e arreca-
dados pela Receita Federal, nos termos dos artigos 73 e 74 da Lei
9.430/96.

O particular requer a reforma da sentença tão-só no que tange
ao dispositivo da sentença que considerou inaplicabilidade da cor-
reção monetária sobre o crédito de IPI presumido e ao período de
creditamento de 10 anos.

A Fazenda Nacional requer a reforma in totum da sentença,
sob o argumento de que o entendimento esposado na sentença,
caso mantido, importará em compensação do IPI devido na saída
das mercadorias com o valor de insumos, à revelia do texto cons-
titucional ou de qualquer previsão legal.

A incidência do IPI encontra-se prevista no art. 1º do Decreto
2.637/98, obedecidas às especificações constantes da respectiva
tabela da incidência (Lei 4.502/64, art. 1º e Decreto-lei nº 3.466,
art. 1º). Sob o prisma constitucional, o IPI é regido pelo princípio da
não-cumulatividade e pelo princípio da seletividade.

O princípio da não-cumulatividade está delineado no art. 153,
§ 3º, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

(...)

IV - produtos industrializados;

(...)

§ 3º O imposto previsto no inciso IV:
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(...)

II- será não cumulativo, compensando-se o que for devido

em cada operação com o montante cobrado nas anterio-

res;

(...).

Ou, como explica a doutrina:

O IPI pago numa operação deduz-se do IPI a ser pago na

operação seguinte, na passagem da mercadoria de uma

empresa para outra (ou de um estabelecimento para ou-

tro, da mesma empresa – art. 51, § único, do CTN). Mas

não entram no cômputo produtos destinados ao ativo per-

manente, que não fazem parte do processo de industriali-

zação.1

As alíquotas do IPI são baixas ou altas (selecionadas) em

função da  essencialidade do produto. O imposto pago em

operações anteriores é crédito do contribuinte adquirente

que o abaterá no momento de calcular o montante do IPI a

pagar (não cumulatividade). Como, de regra os produtos

industrializados congregam diversas matérias-primas, além

de outros produtos já industrializados (inputs), a não cu-

mulatividade caracteriza-se como técnica de deduzir do

imposto devido pelo produto acabado (o output) o imposto

incidente sobre os inputs e arcado pelo industrial quando

da aquisição dos mesmos. O IPI, assim como o ICMS,

tende a ser imposto sobre o valor acrescido por cada con-

tribuinte ao longo da cadeia de circulação, pois são am-

bos impostos plurifásicos (pouco importando a técnica de

apuração desses impostos) com a diferença de o ICM

abranger também a etapa de produção e comercialização,

o que só raramente ocorre com o IPI, mais fechado no

ciclo da produção industrial.2

Pelo princípio da seletividade, o ônus do IPI deve ser diferente
em razão da essencialidade do produto e, portanto, para os produ-
tos mais essenciais a alíquota deve ser menor, podendo ir até zero,

1 Resumo de Direito Tributário. Maximilianus Cláudio Américo Führer e Ma-

ximilianus Roberto Ernesto Führer. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 92.

2 Comentários à Constituição de 1988: Sistema Tributário. Sacha Calmon

Navarro Coelho, Rio de Janeiro: Forense, 1997, pp. 205/205.
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uma vez que não há exigência de alíquota mínima, e para os pro-
dutos menos essenciais, as alíquotas devem ser maiores, poden-
do atingir o limite máximo fixado por Lei.

Observe-se que, seja em razão da isenção ou alíquota zero, o
efeito prático comum é que, embora o sujeito pratique determina-
do fato, ou ocorra  determinado evento, não ocorrerá o nascimento
da obrigação tributária.

Para melhor compreensão do “princípio da não-cumulativida-
de” previsto no inciso II, § 3º, do art. 153 da CF, faz-se necessário
saber qual a verdadeira intenção do legislador constitucional.

Entenda-se que o termo “cobrado”, mencionado na norma
constitucional, foi empregado como sinônimo de “pago”, portanto,
a apelante não pode se creditar do que efetivamente não pagou,
visto que o seu produto final é isento do IPI e, portanto, se não
houver pagamento, não há que se falar em creditamento.

Nesse tocante, é de se admitir, seguramente, que o direito ao
crédito, em face do princípio da não-cumulatividade, surge tão-so-
mente quando a operação anterior é tributada pelo IPI, o que não
ocorre nos casos de operação imune, isenta, ou mesmo sujeita à
alíquota zero, uma vez que, nestes casos, como bem assevera o
professor Ives Gandra da Silva Martins (RDDT nº 44/166), trata-
se, em verdade, de diferentes formas de desoneração do contri-
buinte, posto que, muito embora com estruturas jurídicas diver-
sas, implicam na mesma conseqüência prática, qual seja, a au-
sência do dever de pagar o tributo.

No caso sub judice não há que se falar em ofensa ao princípio
da não-cumulatividade, cuja finalidade é impedir o efeito cascata
do tributo, ou seja, o IPI pago numa operação será deduzido do IPI
a ser pago na operação seguinte. Ora, se não há pagamento de IPI
na operação seguinte, porque os produtos fabricados gozam de
isenção, por exemplo, não se pode falar dedução na operação
posterior.

Como forma de incentivo fiscal, a Lei 9.779/99, por meio de
seu art. 11, veio assegurar o aproveitamento de possível saldo cre-
dor de IPI, mas tão-só aquele que resultou efetivamente de aquisi-
ções de matéria-prima, materiais intermediários e materiais de
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embalagem, aplicados na industrialização, inclusive, de produto
isento ou tributado à alíquota zero:

 Art 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Indus-

trializados - IPI, acumulado em cada trimestre - calendá-

rio, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto in-

termediário e material de embalagem, aplicados na indus-

trialização, inclusive de produto isento ou tributado à alí-

quota zero, que o contribuinte não puder compensar com
o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utili-
zado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da
Lei nº 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela

Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fa-

zenda. (Grifei)

Através da Instrução Normativa nº 33, a Secretaria da Receita
Federal regulamentou o art. 11 da Lei 9.779/99, limitando o crédito
de IPI relativo aos insumos recebidos no estabelecimento indus-
trial ou equiparado, somente a partir de janeiro de 1999:

Art. 4º O direito ao aproveitamento, nas condições estabe-

lecidas no art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, do saldo credor

do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME aplicados

na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos

ou tributados à alíquota zero, alcança, exclusivamente, os

insumos recebidos no estabelecimento industrial ou equi-

parado a partir de 1° de janeiro de 1999.

Há que se ressaltar o caráter de benefício fiscal do crédito
concedido nos termos da referida lei, ato de liberalidade do legisla-
dor, que quis incentivar a industrialização no país, bem como a
legalidade da Instrução Normativa n° 33 da SRF, expedida como
forma de assegurar o fiel cumprimento da lei, impossibilitando que
o creditamento seja estendido a período anterior a janeiro de 1999,
o que afastaria qualquer interpretação ampla, no sentido de se ale-
gar ofensa ao princípio da não-cumulatividade.

Observe-se que a Lei 9.779/99, em seu art. 11, autorizou o
aproveitamento de saldo credor de IPI apenas decorrente de aqui-
sição de matéria-prima, produto intermediário e material de emba-
lagem, aplicados na industrialização, não mencionando a mesma
lei, em momento algum, aproveitamento de saldo credor decor-
rente da aquisição de material para uso, consumo e ativo fixo da
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empresa, não cabendo ao Poder Judiciário conceder ao contri-
buinte, benefício fiscal que só a lei reserva-se concedê-lo.

A presente matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, nos Recursos Especiais nºs 353.657-PR e 370.682 inter-
postos pela União contra acórdãos do TRF da 4ª Região que reco-
nheceram o direito do contribuinte do IPI de creditar-se do valor do
tributo na aquisição de insumos favorecidos pela alíquota zero e
pela não-tributação, conforme Informativo nº 456 do STF que, por
oportuno, transcrevo-o:

Informativo 456.

Título

IPI. Alíquota Zero. Não-Tributação. Creditamento - 6

Artigo

O Tribunal retomou julgamento conjunto de dois recursos

extraordinários interpostos pela União contra acórdãos do

TRF da 4ª Região que reconheceram o direito do contri-

buinte do IPI de creditar-se do valor do tributo na aquisição

de insumos favorecidos pela alíquota zero e pela não-tribu-

tação - v. Informativos 304, 361, 374 e 420. Por maioria,

deu-se provimento aos recursos, por se entender que a

admissão do creditamento implica ofensa ao inciso II do §

3º do art. 153 da CF. Asseverou-se que a não-cumulativi-

dade pressupõe, salvo previsão contrária da própria Cons-

tituição Federal, tributo devido e recolhido anteriormente e

que, na hipótese de não-tributação ou de alíquota zero,

não existe parâmetro normativo para se definir a quantia a

ser compensada. Ressaltou-se que tomar de empréstimo

a alíquota final relativa à operação diversa resultaria em

ato de criação normativa para o qual o Judiciário não tem

competência. Aduziu-se que o reconhecimento desse cre-

ditamento ocasionaria inversão de valores com alteração

das relações jurídicas tributárias, dada a natureza seletiva

do tributo em questão, visto que o produto final mais su-

pérfluo proporcionaria uma compensação maior, sendo este

ônus indevidamente suportado pelo Estado. Além disso,

importaria em extensão de benefício à operação diversa

daquela a que o mesmo está vinculado e, ainda, em so-

breposição incompatível com a ordem natural das coisas.

Por fim, esclareceu-se que a Lei 9.779/99 não confere di-

reito a crédito na hipótese de alíquota zero ou de não-

tributação, e sim naquela em que as operações anteriores
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foram tributadas, mas a final não o foi, evitando-se, com

isso, tornar inócuo o benefício fiscal. Ficaram vencidos,

em ambos os recursos, os Ministros Cezar Peluso, Nel-

son Jobim, Sepúlveda Pertence, Ricardo Lewandowski e

Celso de Mello, que lhes negavam provimento. O Min.

Sepúlveda Pertence ressalvou a extensão, que alguns vo-

tos fizeram, da mesma equação jurídica à hipótese de não

incidência do IPI. Em seguida, suscitada questão de or-

dem pelo Min. Ricardo Lewandowski no sentido de dar

efeitos prospectivos à decisão, o julgamento foi suspenso

para aguardar os votos da Min. Ellen Gracie, presidente, e

do Min. Eros Grau. RE 353.657/PR, Rel. Min. Marco Auré-

lio e RE 370.682/SC, Rel. Min.Ilmar Galvão, 15.2.2007.

(RE-353.657) (RE-370.682)

Diante das considerações acima expostas e em face do novel
entendimento do Supremo Tribunal Federal, esposado no julga-
mento dos Recursos Extraordinários nºs 353.657/PR e 370.682/
SC, decididos pelo Plenário, em 15/02/2007 (decisão publicada
em 05/03/2007 - DJ nº 43),  é de se concluir que o aproveitamento
de saldo de IPI deverá ser feito nos termos da Lei 9.779/99 e das
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal, sem que
isso importe em violação ao princípio da não-cumulatividade pre-
visto no art. 153, § 3º, da CF/88.

É cabível a via mandamental para se pleitear a compensação
de tributos, sobre o que já se manifestou o STJ:

Súmula 213 - O mandado de segurança constitui ação

adequada para a declaração do direito à compensação tri-

butária.

Todavia, diante da unilateralidade da prova, uma vez apresen-
tada pela apelante, sem qualquer manifestação da apelada, não
há como viabilizar a compensação requerida.

Por tais razões, dou provimento à apelação da Fazenda Na-
cional e à remessa oficial e julgo prejudicada a apelação do parti-
cular que foi tão-só quanto à correção monetária dos créditos es-
criturais.

É o meu voto.
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APELAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA N° 93.346-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Apelante: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI-

TETURA E AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA/CE
Apelada: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
Advs./Procs.: DRS. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE E OU-

TROS (APTE.) E ROBERTO TRIGUEIRO FONTES
E OUTROS (APDA.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMI-
NARES DE INTEMPESTIVIDADE, DE INADE-
QUAÇÃO DA VIA ELEITA, DE ESGOTAMENTO
DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA PARA SE RE-
CORRER AO JUDICIÁRIO REJEITADAS. PREJU-
DICIAL DE DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO PAR-
CIAL. TV POR ASSINATURA. TRANSMISSÃO VIA
SATÉLITE.RECEPÇÃO DE SINAL EM VÁRIAS
LOCALIDADES. EMISSÃO DE SINAL CENTRA-
LIZADA. REGISTRO NO CREA EM CADA UMA
DAS CIDADES DE RECEPÇÃO. REGISTRO APE-
NAS NO LOCAL DE GERAÇÃO DO SINAL. RE-
CONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CER-
TO A ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
NÃO ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA.
- Não são estendidas aos procuradores dos Con-
selhos Profissionais as prerrogativas aplicadas
aos procuradores autárquicos vinculados a AGU,
a exigir a sua intimação pessoal. Na espécie, a
própria Secretaria da Vara induziu o procurador
do CREA em erro ao fazer a sua intimação atra-
vés de vista nos autos, devendo-se considerar
como tempestiva a apelação interposta pelo
CREA/CE, tendo em vista o princípio da boa-fé.
- Não há como se conhecer na ação mandamental
impetrada do pedido de anulação dos autos de
infração alcançados pelo prazo decadencial de
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120 (cento e vinte) dias, cabendo, no caso, a ape-
lada recorrer à via ordinária para discussão de
sua ilegalidade e posterior decretação de sua
anulação.
- Desnecessidade de esgotamento da via admi-
nistrativa para se recorrer ao Judiciário, em ra-
zão do princípio da inafastabilidade da jurisdi-
ção, segundo o qual não se excluirá da aprecia-
ção do Judiciário lesão ou ameaça a direito (art.
5º, XXXV, CF/88).
- Identifica-se, sem muito esforço, na decisão da
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do
CREA/CE, que determinou o arquivamento dos
autos de infração, a impropriedade da autuação
da apelada e a legitimidade da pretensão à ob-
tenção do writ, não carecendo de acolhimento a
preliminar de inadequação da via eleita sob o
argumento de não existir certeza do direito líqui-
do e certo postulado pela apelada.
- O registro no CREA dos responsáveis técnicos
pela transmissão de sinais de televisão por saté-
lite é obrigatório apenas nas localidades onde se
inicia a transmissão (art. 58, Lei n. 5.194/66), pois
nelas é que se fazem necessários seus serviços,
não nos locais de recebimento dos sinais, cujos
equipamentos podem ser operados pelo próprio
usuário.
- Não se mostra razoável exigir da apelada o seu
registro no CREA nas cidades de recebimento
dos sinais codificados transmitidos via satélite
por intermédio de mini-antena receptora de si-
nal e do decodificador instalados nas residênci-
as dos usuários da SKY, porquanto as ativida-
des de instalação e manutenção de sistemas de
comunicação não se inserem na atividade bási-
ca da apelada, que reside na transmissão de si-
nais via satélite diretamente do seu centro de
transmissão localizado na cidade do Rio de Ja-
neiro (atividade tecnológica complexa).



333

- Precedente jurisprudencial: Tribunal - Quinta
Região, REO - Remessa Ex Officio - 91911/PE,
Processo n° 200483000242128, Rel. Desembar-
gador Federal Ridalvo Costa, Terceira Turma, j.
26/01/2006, p/unanim., DJ 10/03/2006, p. 1018.
- Reconhecimento do direito líquido e certo a
anulação dos autos de infração não alcançados
pela decadência.
- Preliminares de intempestividade da apelação
do CREA/CE, da inadequação da via eleita e da
necessidade de esgotamento da via administra-
tiva para se recorrer ao Judiciário rejeitadas.
- Prejudicial de decadência acolhida parcialmen-
te.
- Apelação e remessa oficial parcialmente provi-
das.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, prosseguindo o julgamento em 10.05.07, decidiu a Ter-
ceira Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
por unanimidade, rejeitar as preliminares, acolher parcialmente a
prejudicial de decadência e dar parcial provimento à apelação e à
remessa oficial, nos termos do voto do Relator e notas taquigráfi-
cas constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Custas, como de lei.

Recife, 10 de maio de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

SKY Brasil Serviços Ltda. - SKY impetrou Mandado de Segu-
rança contra ato do Presidente do Conselho Regional de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia do Ceará - CREA/CE, objetivando,
liminarmente, sem a ouvida da parte contrária, a sua não inscrição
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na Dívida Ativa da União, bem como a não lavratura de novos au-
tos de infração, sob o argumento de não ser devido o seu registro
em cada uma das cidades de recepção do sinal de TV via satélite,
tendo em vista decisão normativa do CONFEA que prevê apenas
o registro das empresas fornecedoras de sinais no CREA do esta-
do em que estas exerçam suas atividades de distribuição de si-
nais.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, objetivando o
reconhecimento da nulidade de todos os autos de infração lavra-
dos contra a impetrante, os quais totalizaram em 352(trezentos e
cinqüenta e dois) autos, em virtude da mesma não realizar servi-
ços de instalação/manutenção de equipamentos, nem serviços de
fornecimento de sinais no Estado do Ceará, mas de transmissão
de sinal codificado via satélite realizado no centro de transmissão
localizado no Rio de Janeiro, cidade na qual encontra-se devida-
mente registrada no CREA.

A autoridade impetrada prestou as informações de estilos,
consoante se verifica às fls. 537/568.

A liminar requestada foi deferida, conforme decisão de fls. 571/
573.

O Ministério Público Federal, às fls. 585/587, entendendo não
caracterizado o interesse público primário, devolveu os autos sem
pronunciamento de mérito.

O MM. Juiz Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Estado
do Ceará, às fls. 590/593, concedeu a ordem de segurança impe-
trada, submetendo a r. sentença ao duplo grau de jurisdição obri-
gatório.

O impetrado, o CREA/CE, irresignado com a r. sentença con-
cessiva da segurança, interpôs recurso de apelação às fls. 597/
607, recebida apenas no efeito devolutivo, de acordo com a deci-
são de fl. 611.

O apelante alegou, preliminarmente, a inadequação da via eleita
pela apelada sob o argumento de não existir certeza do alegado
direito líquido e certo, por entender que o questionamento da obri-
gatoriedade do registro é matéria que deve ser apreciada em pro-
cesso de rito ordinário.



335

Ainda, em preliminar, sustentou a decadência do prazo de 120
(cento e vinte) dias para a utilização da ação de mandado de segu-
rança.

No mérito, aduziu, inicialmente, que a apelada, em sendo con-
siderada revel na seara administrativa, recorreu à via judicial sob o
pretexto da exigibilidade de depósito para recorrer naquela instân-
cia.

Asseverou, com base no contrato social da SKY do Brasil
Serviços Ltda., então apelada, que os autos de infração foram la-
vrados em razão de a apelada ser responsável pela instalação e
manutenção preventiva de equipamentos receptores e antena de
TV e também pelo fornecimento de sinal de TV por assinatura;
serviços que no seu entender exigem o emprego de mão-de-obra
especializada e de técnicos em eletrônica e engenheiros.

Sustentou, em síntese, a desnecessidade da discussão em
torno do registro das empresas constituídas para exploração das
diferentes modalidades de serviços de distribuição de Sinais de
Televisão invocando a decisão normativa do CONFEA n. 056, de
05 de maio de 1995, que dispõe sobre o registro, fiscalização e
anotação de responsabilidade técnica de Redes Emissoras de
Televisão, Rádio AM e FM entre outras providências; a decisão
normativa do CONFEA n° 065, de 27 de novembro de 1999, que
dispõe sobre registro nos CREAs e fiscalização de empresas pres-
tadoras das diferentes modalidades de Serviços de Distribuição
de Sinais de TV por assinatura entre outras providências; os arti-
gos 7º, 59 e 60 da Lei n° 5.194/66 e artigo 1º da Lei n° 6.839/80.

À luz dos fundamentos acima expostos, requereu o provimen-
to da apelação para que a r. sentença seja reformada e, dessa
forma, resguardado o critério adotado pelo CREA/CE à fiscaliza-
ção plena da Lei n° 5.194/66 e, ainda, considerado válidos todos
os autos de infração em desfavor da apelada, SKY do Brasil Servi-
ços Ltda.

A apelada apresentou contra-razões às fls. 616/642, aduzin-
do, preliminarmente, a intempestividade da apelação, requerendo
seja desconsiderado todo o seu conteúdo e o imediato desentra-
nhamento da referida peça, nos termos do art. 195 do CPC.
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Em relação ao mérito, acaso superada a preliminar de intem-
pestividade, pugnou pela manutenção da r. sentença apelada, res-
saltando a certeza e liquidez do direito postulado, o qual se apre-
senta em consonância com os dispositivos legais aplicáveis a
matéria, o direito de opção pela via judicial, a inexistência de deca-
dência e o atendimento da SKY do Brasil Serviços Ltda. ao artigo
18 da Lei n° 1.533/51.

É o relatório.

VOTO

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

Constata-se, nos autos, a argüição de preliminares, as quais
passo a examinar antes de adentrar no mérito propriamente dito
da apelação interposta.

A apelada, nas contra-razões às fls. 616/642, invocou, prelimi-
narmente, a intempestividade da apelação interposta pelo CREA/CE.

Observa-se, à fl. 595, a abertura de vista ao procurador fede-
ral autárquico para intimação da sentença pelo prazo de 30 (trinta)
dias, devidamente firmado pelo representante judicial do CREA/
CE, ora apelante, em 28 de julho de 2005.

Após firmar o referido termo, o apelante interpôs recurso de
apelação em 29 de agosto de 2005, ou seja, fora do prazo estabe-
lecido nos arts. 240 e 242 do CPC, tendo em vista que a publica-
ção da r. sentença realizou-se no dia 4 de julho de 2005 (Doc. 05 -
fl. 635), extrapolando, assim, o prazo recursal em 26 (vinte e seis)
dias.

Certo é que aos procuradores dos Conselhos Profissionais
não são estendidas as prerrogativas aplicadas aos procuradores
autárquicos vinculados a AGU, a exigir a sua intimação pessoal.
Todavia, no presente caso, a própria Secretaria da Vara induziu o
procurador do CREA em erro ao fazer a sua intimação através de
vista nos autos, conforme se verifica à fl. 595, onde constam o
Termo de Vista e o Termo de Recebimento.

Sendo assim, considerando o princípio da boa-fé, tenho como
tempestiva a apelação interposta pelo CREA/CE.



337

No que se refere a preliminar de necessidade de esgotamento
da via administrativa para se recorrer ao Judiciário, encontra óbice
no princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual não
se excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito
(art. 5º, XXXV, CF/88), razão pela qual não deve ser acolhida.

Ainda, em preliminar, o apelante alegou a inadequação da via
eleita sob o argumento de não existir certeza do direito líquido e
certo postulado pela apelada, embasado no entendimento através
do qual o questionamento sobre a obrigatoriedade do registro é
matéria que deve ser apreciada em processo de rito ordinário.

Apesar da tese defendida pelo apelante, data venia, identifica-
se, sem muito esforço, na decisão da Câmara Especializada de
Engenharia Elétrica do CREA/CE (fl. 09), que determinou o arqui-
vamento dos autos de infração (Doc. 07 - fl. 485), a impropriedade
da autuação da apelada e a legitimidade da pretensão à obtenção
do writ. A decisão referida expressa o seguinte teor:

(...) a SKY é transmissora de sinais via satélite e deve ser
registrada tão-somente no CREA da região em que se en-
contra instalada sua base de transmissão, considerando,
por fim, que a empresa não exerce atividades de instala-
ção e manutenção de equipamentos necessários à recep-
ção dos respectivos sinais (...).

Por essa razão, deixo de acolher a preliminar de inadequação
da via eleita.

No que tange a prejudicial de decadência, à vista das notifica-
ções resultantes dos autos de infração lavrados contra a apelada,
num total de 352(trezentos e cinqüenta e dois) autos, todas no
Estado do Ceará, nos vários municípios que o integram, conforme
listagem às fls. 518/528, cada auto de infração há de ser conside-
rado de forma autônoma de modo que aqueles que não foram ob-
jeto de ação mandamental no prazo de 120 (cento e vinte) dias
não poderão ser conhecidos na presente ação mandamental, ca-
bendo a apelada recorrer à via ordinária para discussão de sua
ilegalidade e posterior decretação de sua anulação.

Em face, portanto, do entendimento supra, acolho, em parte,
a prejudicial de mérito relativa à decadência do direito postulado
pela apelada, a SKY do Brasil Serviços Ltda., deixando de apreciar
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o pedido de anulação dos autos de infração alcançados pelo prazo
decadencial de 120 (cento e vinte) dias, a contar retroativamente
da data de autuação do presente mandamus, qual seja, 03 de maio
de 2004.

Passo, então, a análise do mérito da presente ação manda-
mental.

A apelada, a SKY do Brasil Serviços Ltda., é empresa fornece-
dora de programação televisiva diária, emitindo sinais por meio de
satélite além da venda de equipamentos necessários à recepção
desses sinais.

Encontra-se sedimentado nesta Corte que o Registro nos
Conselhos de Fiscalização Profissional segue o critério legal do
art. 1º da Lei n° 6.839/80, qual seja, o da atividade básica ou ativi-
dade-fim ou, ainda, da natureza dos serviços prestados a tercei-
ros. É o que se lê do precedente que segue, in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGE-

NHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. PRODUÇÃO E

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS. REGIS-

TRO. DESNECESSIDADE.

- Sociedade por quotas com objeto de indústria, comércio,

importação, exportação e representação de algodão e seus

derivados, beneficiamento, tecidos e telas, extração de óleo

e subprodutos, gases, ataduras e algodão hidrófilo para

finalidade médico-hospitalar - fl. 17.

- O registro das empresas nos diversos conselhos pro-
fissionais está vinculado à atividade básica por elas
exercida ou em relação àquela pela qual prestem
serviços a terceiros, conforme dispõe o art. 1º da Lei
nº 6.839/80. (grifei)

- A produção e comercialização de produtos têxteis, não

obrigam a empresa ao registro no CREA, nem, por conse-

guinte, ao registro de agrônomo na qualidade de respon-

sável técnico da mesma.

- Remessa oficial improvida.

(Tribunal - Quinta Região, REO - Remessa Ex Offício -

91.911/PE, Processo n° 200483000242128, Rel. Desem-

bargador Federal Ridalvo Costa, Terceira Turma, j. 26/01/

2006, p/unanim., DJ 10/03/2006, p. 1018).
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Por sua vez, o art. 58 da Lei n° 5.194/66, reza: “Se o profissio-
nal, firma ou organização, registrado em qualquer Conselho Re-
gional, exercer atividade em outra Região, ficará obrigado a visar,
nela, o seu registro.”. A despeito, porém, da referida disposição
legal, a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA/
CE (fl. 09), determinou o arquivamento dos autos de infração (Doc.
07 - fl. 485), sob o entendimento de ser a SKY mera transmissora
de sinais via satélite.

In casu, reside na atividade de transmissão de sinais via saté-
lite a atividade específica ou básica da apelada, de acordo com o
art. 1º da Lei n. 6.839/80 e art. 58 da Lei n. 5.194/66. Em face disto,
a apelada, à fl. 482, comprovou nos autos o seu registro no CREA
localizado na cidade do Rio de Janeiro, onde desenvolve a sua
atividade primordial de transmissão de sinais.

Logo, não se mostra razoável exigir da apelada o registro no
CREA nas cidades de recebimento dos sinais codificados trans-
mitidos via satélite por intermédio de mini-antena receptora de si-
nal e do decodificador instalados nas residências dos usuários da
SKY, porquanto as atividades de instalação e manutenção de sis-
temas de comunicação não se inserem na atividade básica da
apelada (atividade tecnológica complexa), razão pela qual estes
não são alcançados pelo disposto no art. 58 da Lei n. 5.194/66.

Destarte, resta, portanto, comprovado nos autos a improprie-
dade da autuação da apelada, a exigir a anulação imediata dos
autos de infração lavrados em nome da apelada, SKY do Brasil
Serviços Ltda., não atingidos pela prejudicial de decadência.

Posto isso, rejeito as preliminares de intempestividade da ape-
lação do CREA/CE, da inadequação da via eleita e da necessida-
de de esgotamento da via administrativa para se recorrer ao Judi-
ciário; acolho parcialmente a prejudicial de decadência e dou par-
cial provimento à apelação e à remessa oficial para, reformando
parcialmente a r. sentença, conceder parcialmente a segurança,
anulando os autos de infração não alcançados pela decadência.

É como voto.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL N° 4.795-CE

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CAN-
TARELLI

Apelantes: ANTONIO LOPEZ MARTINEZ E DAMARIS LOPEZ
PEREZ

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Embargante: ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
Advs./Procs.: DRAS. MARIA VALDILANIA BEZERRA VIANA (1°

APTE.) E MARIA TERESA VASCONCELOS PON-
TES (2° APTE.)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INTERRUP-
ÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO “PRAZO DO RE-
CURSO PRINCIPAL”. NÃO-CONHECIMENTO.
QUANTUM DA REDUÇÃO DA PENA DO
EMBARGANTE, DECORRENTE DA DELAÇÃO
PREMIADA. MATÉRIA NOVA. OBSCURIDADE
NÃO CARACTERIZADA. PENA-BASE DO
EMBARGANTE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANTECEDEN-
TES CRIMINAIS DA EMBARGANTE. MATÉRIA
NOVA. ANÁLISE DE PROVAS. REEXAME DE
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EM-
BARGOS. EXTENSÃO DA DELAÇÃO PREMIA-
DA À EMBARGANTE. CONCURSO DE PES-
SOAS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NOVAS
NÃO ARGÜIDAS NAS APELAÇÕES. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
- Preliminar de que a interposição de embargos
declaratórios interrompe e/ou suspende o “pra-
zo do recurso principal”. Pretensão que refoge
aos limites do presente recurso, tendo em vista
que, nos termos do art. 619 do CPP, o pressu-
posto para a admissibilidade dos embargos
corresponde à ambigüidade, obscuridade, con-
tradição ou omissão no acórdão. Não se referin-
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do a pretensão preliminar a qualquer uma des-
tas 4 (quatro) hipóteses, não há de ser conheci-
da.
- Alegação de obscuridade no tocante ao quantum
da redução da pena do embargante Antonio
Lopez Martinez, decorrente da delação premia-
da. Matéria não lançada no apelo, evidenciando
a impertinência dos embargos, no particular.
Precedente do STJ.
- Omissão na fixação da pena-base do embar-
gante, acima do mínimo legal, que não se vis-
lumbra. O acórdão referiu-se ao fato de que, ao
estipular a pena-base, o Magistrado a quo não
se limitou à análise de eventual primariedade e
antecedentes de Antonio Lopez Martinez, tendo
também atentado para circunstâncias outras do
art. 59 do CP, reportando-se ao “modo de trans-
porte da droga, que se revelou de difícil verifica-
ção pela Polícia, denotando serem os réus trafi-
cantes experientes e sagazes”.
- Omissão quanto à existência de antecedentes
criminais da embargante Damaris Lopez Perez,
capaz de elevar sua pena-base. Matéria nova, não
abordada no apelo, que se limitou a afirmar o
desconhecimento da droga por parte da recor-
rente.
- Alegação de omissão pelo fato de o acórdão
não ter “levado a efeito” os depoimentos dos ora
embargantes, no sentido de que Damaris Lopez
Perez não conhecia o co-réu Aroldo Perez Nunes,
nada sabia acerca da existência da droga, nem
conhecia a intenção do co-réu Antonio Lopez
Martinez, o que evidenciaria a ausência de dolo
da embargante. Pretensão de reexame da cau-
sa, impossível em sede de embargos de decla-
ração, que não admitem reavaliação da valoração
de provas, nem tampouco de fatos. Precedente
do STJ.
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- Aplicação do benefício da delação premiada à
embargante. Impossibilidade, porque se trata de
matéria não aduzida no apelo, além do que este
benefício não se estende, de forma automática,
em caso de concurso de pessoas. Precedentes
do STJ.
- Questões novas, não argüidas nas apelações,
evidenciam a impertinência dos embargos. Pre-
cedente do STJ.
- Não conhecimento da preliminar de interrup-
ção e/ou suspensão “do prazo do recurso prin-
cipal” e, no mérito, rejeição dos embargos de
declaração, ante a inexistência, no acórdão, de
quaisquer dos vícios apontados pelos recorren-
tes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de
declaração em apelação criminal, em que são partes as acima
mencionadas, acordam os Desembargadores Federais da Quar-
ta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimida-
de, em não conhecer da preliminar e, no mérito, rejeitar os embar-
gos de declaração, nos termos do voto da Relatora e das notas
taquigráficas que estão nos autos e que fazem parte deste julga-
do.

Recife, 20 de março de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CANTARELLI -
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI:

 Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antonio
Lopez Martinez e Damaris Lopez Perez contra acórdão proferido
pela 4ª Turma desta Corte, nos autos da ACR nº 4.795-CE, cuja
ementa tem o seguinte enunciado (fls. 310-311):
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PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECEN-

TES. ARTS. 12, 14 E 18, INCISO I, TODOS DA LEI Nº

6.368/76. APELAÇÕES CRIMINAIS. TEMPESTIVIDADE

DO APELO DE ANTONIO LOPEZ MARTINEZ. CONHECI-

MENTO DO RECURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE

COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA

PENA PECUNIÁRIA. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBER-

DADE O JULGAMENTO DO APELO. INEXISTÊNCIA. APE-

LAÇÃO DE DAMARIS LOPEZ PEREZ. COMPROVAÇÃO

DE QUE A APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA EXIS-

TÊNCIA DA DROGA NAS MALAS APREENDIDAS. PAR-

CIAL PROVIMENTO DO APELO DE ANTONIO LOPEZ

MARTINEZ E IMPROVIMENTO DO APELO DE DAMARIS

LOPEZ PEREZ.

I - Comprovada a apresentação da petição do apelo de

Antonio Lopez Martinez no qüinqüídio legal, o recurso é

tempestivo, devendo ser conhecido.

II - Os elementos constantes nos autos, representados

pela confissão do apelante, depoimentos de testemunhas

e de co-réu, comprovam a autoria dos delitos previstos

nos arts. 12, 14 e 18, inciso I, todos da Lei nº 6.368/76,

restando também provada a materialidade, através do Lau-

do preliminar de Constatação e do Laudo de Exame de

Substância.

III - O crime de tráfico de entorpecente é considerado con-

sumado, se o agente foi preso no aeroporto, com passa-

gem aérea para a Europa, portando na bagagem substân-

cia entorpecente. Precedentes.

IV - A quantidade de cocaína apreendida (12.190 g - doze

mil, cento e noventa gramas) afasta a alegação de que o

apelante seria apenas viciado, para cujo consumo se des-

tinava a droga em questão.

V - A dosimetria da pena privativa de liberdade foi realizada

de forma coerente pelo Magistrado a quo, tanto no que diz

respeito à fixação da pena-base, quanto na observação

dos critérios estabelecidos nas segunda e terceira etapas

do sistema trifásico preconizado por Nélson Hungria, sen-

do aplicada a redução decorrente da delação premiada (art.

32, § 3º, da Lei nº 10.409/2002).

VI - Modificação da sentença para reduzir a pena pecuniá-

ria de Antonio Lopez Martinez para 556 (quinhentos e cin-

qüenta e seis) dias-multa, no valor, cada, de um salário

mínimo.
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VII - Réu que permaneceu custodiado durante toda a ins-

trução criminal, em razão de flagrante ou de decretação

de prisão preventiva, não tem o direito de apelar em liber-

dade (Precedentes do STF e do STJ).

VIII - No caso concreto, o apelante foi preso em flagrante

por tráfico internacional de entorpecentes, permanecendo

custodiado durante toda a instrução criminal, tendo a sen-

tença condenatória, de forma clara, aludido à necessidade

de manutenção da prisão cautelar, como garantia da or-

dem pública.

IX - A ordem concedida pela 5ª Turma do egrégio Superior

Tribunal de Justiça, no HC nº 68.578-CE, restringe-se à

apelante Damaris Lopez Perez, a fim de que a mesma

aguardasse em liberdade o julgamento do recurso, se por

outro motivo não devesse permanecer presa, não se es-

tendendo, até a presente data, a Antonio Lopez Martinez,

consoante informações constantes do site daquele Tribu-

nal.

X - A apelação de Damaris Lopez Perez limitou-se a alegar

sua inocência, em razão de desconhecimento da droga,

oculta nas valises que despachara no Aeroporto Pinto Ma-

rins.

XI - Alegação que não se sustenta, ante as contradições

das declarações dos apelantes apontadas no parecer mi-

nisterial, bem como do teor do depoimento prestado pelo

co-réu Aroldo Perez Nuñez, restando comprovada a práti-

ca, pela apelante, dos ilícitos estabelecidos nos arts. 12,

14 e 18, inciso I, todos da Lei nº 6.368/76.

XII - Apelação de Antonio Lopez Martinez, que se conhe-

ce, por tempestiva, dando-lhe parcial provimento.

XIII - Apelação de Damaris Lopez Perez a que se nega

provimento.

Pleiteiam os embargantes, em preliminar, a interrupção e/ou
suspensão “do prazo do recurso principal”, alegando que os em-
bargos declaratórios têm este condão.

No mérito, insurgem-se contra o acórdão supramenciona-

do, argüindo, em síntese: a) obscuridade no tocante ao

quantum aplicado à delação premiada, em relação a Anto-

nio Lopez Martinez, uma vez que “no voto não restou claro
o porque (sic) da escolha do mínimo em detrimento do
grau máximo, apesar da informação ser extremamente
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valiosa, vindo a identificar co-autor de elevada posição”; b)

omissão quanto à fixação da pena-base do embargante,

acima do mínimo legal, tendo em vista que, na sentença,

fora consignada a inexistência “de qualquer indicativo da
não primariedade dos réus”, enquanto que no voto fora

asseverado que, em confissão, Antonio Lopez Martinez

admitiu ter sido preso na Espanha numa tentativa de ar-

rombamento de carro, pedindo, assim, que se esclareça

se o embargante possuía ou não antecedentes criminais

no país de origem, e se este fato seria a razão do agrava-

mento da pena na primeira fase; c) omissão quanto à exis-

tência de antecedentes criminais da embargante, em ra-

zão da pena de 14 (quatorze) anos que lhe foi imposta; d)

omissão no tocante à fixação do regime de cumprimento

de pena imposto aos réus, e “se terão os embargantes
direito a progressão, e, em caso negativo, deve (sic) ser
dado os motivos, uma vez que, o STF e o STJ já flexibili-
zou (sic) o cumprimento da pena, e, em tese os embar-
gantes têm direito”; e) omissão, em razão de o voto não

ter “levado a efeito” o depoimento prestado pela embar-

gante, assim como o prestado por Antonio Lopez Marti-

nez, no sentido de que Damaris Lopez Perez não conhe-

cia o co-réu Aroldo Perez Nuñez, nada sabia acerca da

existência da droga, nem tampouco conhecia a intenção

do co-réu Antonio Lopez Martinez, o que evidencia a au-

sência de dolo da embargante, justificando sua absolvi-

ção, aduzindo, ainda, que o MPF, nas alegações finais,

pugnou pela absolvição da ré, e que o depoimento de Arol-

do Perez Nunez não teria força para manter a condenação

de Damaris Lopez Perez. A embargante pleiteia, ainda, a

aplicação do benefício da delação premiada, “pois se tan-
to quer demonstrar este colegiado, que a mesma estava
de comum acordo, então os efeitos da delação premiada
deve (sic) se estender a mesma, por essa ter sido presa
em conjunto com seu namorado”.

O Ministério Público Federal apresentou contra-razões (fls.
342-346).

Vieram os autos conclusos ao meu Gabinete em 09.03.2007.

É o relatório.
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VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI (Relatora):

O acórdão embargado foi prolatado pela 4ª Turma desta Cor-
te, à unanimidade, quando do julgamento da Apelação Criminal nº
4.795-CE, em sessão realizada em 23.01.2007.

Pleiteiam os embargantes, em preliminar, a interrupção e/ou
suspensão “do prazo do recurso principal”, em face do ajuizamen-
to dos embargos de declaração.

É sabido que parte da doutrina e jurisprudência, ante a ausên-
cia de dispositivo expresso no CPP, defende a tese de que a inter-
posição dos embargos declaratórios suspende o prazo de outro
recurso (especial ou extraordinário, verbi gratia). Há, também, po-
sicionamentos no sentido de que os embargos não seriam causa
de suspensão, mas sim de interrupção daquele prazo, tendo em
vista o que dispõe o art. 538, caput, do Código de Processo Civil
(com a redação dada pela Lei nº 8.950/94), aplicado por analogia.

Tenho, entretanto, que a pretensão deduzida refoge aos limi-
tes do presente recurso, devendo ser apreciada a posteriori, em
sede própria, quando da eventual interposição de recurso especial
ou extraordinário.

Com efeito, dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras
ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no pra-
zo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na
sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nos termos deste artigo, o pressuposto para a admissibilida-
de dos embargos declaratórios é a existência de ambigüidade,
obscuridade, contradição ou omissão no decisum.

Ora, não se referindo a pretensão preliminar dos embargan-
tes a qualquer uma destas 4 (quatro) hipóteses, não há de ser
conhecida.

No mérito, alega-se, inicialmente, obscuridade no tocante ao
quantum aplicado à delação premiada, em relação a Antonio Lo-
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pez Martinez, uma vez que “no voto não restou claro o porque (sic)
da escolha do mínimo em detrimento do grau máximo, apesar da
informação ser extremamente valiosa, vindo a identificar co-autor
de elevada posição”.

Razão não assiste ao embargante, no particular. A delação
premiada, no caso concreto, era prevista no art. 32, § 3º, da Lei nº
10.409/02, que então dispunha:

Art. 32. [...]

§ 3º. Se o oferecimento da denúncia tiver sido anterior à

revelação, eficaz, dos demais integrantes da quadrilha,

grupo, organização, ou bando, ou da localização do produ-

to, substância ou droga ilícita, o juiz, por proposta do re-

presentante do Ministério Público, ao proferir a sentença,

poderá deixar de aplicar a pena, ou reduzi-la, de 1/6 (um

sexto) a 2/3 (dois terços), justificando a sua decisão.

 No voto por mim proferido, quando do julgamento da ACR nº
4.795-CE, assim me reportei (fl. 292):

O Magistrado condenou Antonio Lopez Martinez e Damaris

Lopez Perez como incursos nas penas dos arts. 12 c/c 14 e

18, I, da Lei nº 6.368/76, observado o disposto no art. 35,

também da mesma lei, aduzindo que (fl. 189):

(...)

19 - Atendendo às circunstâncias previstas no art. 59 do

CPB e por não constar dos autos qualquer indicativo da

não primariedade dos réus, entendo que a pena aplicada

deve ser suficiente para a reprovação e reparação dos da-

nos sofridos por nossa sociedade. Verifico, outrossim, que

todos os réus concorreram de forma igualitária e significa-

tiva para a prática do crime, sendo que com relação ao réu

Antonio Lopez Martinez verificou-se sua colaboração na

forma do § 3º do art. 32 da Lei 10.409/2002. Assim sendo,

fixo, tendo em vista o modo de transporte da droga, que

se revelou de difícil verificação pela Polícia, denotando se-

rem os réus traficantes experientes e sagazes, a pena-

base dos réus com relação ao crime previsto no art. 12 da

Lei nº 6.368/76, em 7 (sete) anos de reclusão e pagamen-

to de 300 (trezentos) dias-multa, calculado cada dia-multa

em um salário mínimo; outrossim, com relação ao crime

previsto no art. 14 da mesma lei, fixo a pena base dos

mesmos em 4 (quatro) anos de reclusão e multa de 200
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(duzentos) dias-multa, calculado cada dia-multa em um

salário mínimo, incidindo o aumento previsto no art. 18, I,

da Lei nº 6.368/76, que fixo em 1/3 (um terço); tendo em

vista a colaboração do réu, reduzo sua pena de um sexto

e torno, ante a ausência de circunstâncias outras que ate-

nuem ou agravem, aumentem ou diminuam a mesma, de-

finitivas a pena da ré Damaris Lopez Perez, em 14 (qua-
torze) anos e sete meses de reclusão, a ser cumprida
em regime fechado, de acordo com o § 1º do art. 2º
da Lei 8.072/90, e seiscentos e sessenta e sete dias-
multa, calculado cada dia-multa em um salário mínimo; e

do réu Antonio Lopez Martinez, em 12 anos e três me-
ses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado,
de acordo com o § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 e seis-
centos e sessenta e sete dias-multa, calculado cada

dia- multa em um salário mínimo.

Vê-se que o Juízo de 1º grau, ao fixar a pena de Antonio Lopez
Martinez, aplicou o benefício previsto no art. 32, § 3º, da Lei nº
10.409/02, reduzindo-a em 1/6 (um sexto).

Nas razões de apelo de fls. 218-227, Antonio Lopez Martinez
aduziu e requereu, em síntese: a) redução da pena para o mínimo,
por se tratar de crime tentado, além do que é “primário e de bons
antecedentes”; b) seria apenas viciado, para cujo consumo se
destinava a droga em foco; c) negou a autoria e isentou a co-ré da
responsabilidade penal; d) não fora reconhecida a delação pre-
miada, pedindo a redução da pena; e) sua absolvição, ante a insu-
ficiência da prova; f) o direito de aguardar em liberdade o julga-
mento da apelação.

Significa dizer que Antonio Lopez Martinez, na apelação, não
questionou o que agora argüiu em sede de embargos declarató-
rios (aplicação da delação premiada em seu grau mínimo – um
sexto, e não em seu grau máximo), limitando-se a pedir, generica-
mente, a redução da pena.

Tratando-se de questão não ventilada no apelo, não podem
prosperar os embargos de declaração, no particular.

Neste sentido, transcrevo o seguinte precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
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ED - PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLA-

RAÇÃO.

Os embargos de declaração evidenciam-se impertinentes

quando o embargante deduz matéria não lançada no re-

curso.

(Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 49.427-

3/RJ, 6ª Turma, Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, d.

unânime, 14.02.1995, DJ de 03.04.1995)

Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpreta-
do, 10a ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.594), por sua vez, aponta
o seguinte julgado:

TACRSP: “Embargos de declaração. Alegação de omis-

são quanto ao arbitramento de fiança. Matéria sequer ven-

tilada no recurso do acusado. Rejeição. Necessidade: de-

vem ser rejeitados os embargos de declaração alegando

omissão no acórdão quanto ao arbitramento de fiança, na

hipótese em que a matéria sequer foi ventilada no recurso

do acusado, pois não cabe qualquer manifestação de ofí-

cio da Turma Julgadora, não dispondo a Câmara do Tribu-

nal de competência para o seu arbitramento”. (RJTACRIM
44/238) (grifo do autor)

Não se caracteriza, portanto, a obscuridade argüida por Anto-
nio Lopez Martinez, quanto à redução da pena em 1/6 (um sexto),
decorrente da delação premiada.

Aponta, o embargante, também, omissão na fixação de sua
pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista que, na senten-
ça, fora consignada a inexistência “de qualquer indicativo da não
primariedade dos réus”, enquanto que no voto fora asseverado
que, em confissão, Antonio Lopez Martinez admitiu ter sido preso
na Espanha numa tentativa de arrombamento de carro, pedindo,
assim, que se esclareça se o embargante possuía ou não antece-
dentes criminais no país de origem, e se este fato seria a razão do
agravamento da pena na primeira fase.

Transcrevo, novamente, trecho do voto proferido na ACR nº
4.795-CE (fls. 293-294):

Consoante o sistema trifásico, analiso, em primeiro lugar, a

pena-base, uma vez que o apelante requer a fixação da

mesma em seu patamar mínimo, por ser réu “primário e de
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bons antecedentes”.

O MM. Juiz a quo, na 1ª fase da dosimetria, disse que “aten-
dendo às circunstâncias previstas no art. 59 do CPB e por
não constar dos autos qualquer indicativo da não primarie-
dade dos réus, entendo que a pena aplicada deve ser sufi-
ciente para a reprovação e reparação dos danos sofridos
por nossa sociedade”, argüindo, ainda, que “tendo em vista
o modo de transporte da droga, que se revelou de difícil
verificação pela Polícia, denotando serem os réus trafican-
tes experientes e sagazes (...)”.

Desta forma, fixou a pena-base da seguinte forma: a) pela

prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 6.368/76 – 7

(sete) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa; b) pela

prática do tipo previsto no art. 14 da Lei nº 6.368/76 – 4

(quatro) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

A alegação do apelante de redução da pena-base para o

patamar mínimo, por ser “primário e de bons anteceden-
tes”, não merece guarida.

No interrogatório realizado quando da prisão em flagrante,

em 09.02.2006 (fls. 08-09), Antonio Lopez Martinez afirmou

que “já foi preso na Espanha, no ano de 1996, por tentar
arrombar um carro”.

Importante referir que o Supremo Tribunal Federal, em seu

Informativo nº 262, reportou-se à questão de maus antece-

dentes, que pode ser aplicada, mutatis mutandis, ao caso

em apreço:

A Turma, por maioria, indeferiu habeas corpus impetrado

contra acórdão do STJ que mantivera o aumento da pena

do paciente em dois meses, devido ao reconhecimento

de maus antecedentes, em razão da existência de vários

inquéritos policiais em curso, nos quais indiciado o paci-

ente. Considerou-se que os maus antecedentes não re-

sultam exclusivamente de decisões judiciais com trânsi-

to em julgado, mas também das situações da vida pre-

gressa do réu que, pela reiteração e desígnios, autori-

zem o magistrado a aumentar a pena imposta, sendo

que, no caso concreto, o paciente possuía diversificada

folha criminal, com inúmeros inquéritos em curso, na

ocasião da prolação da sentença condenatória. Vencido

o Min. Celso de Mello, que concedia o habeas corpus
para excluir da condenação o acréscimo relativo ao reco-

nhecimento dos maus antecedentes, por entender que

não podem ser considerados como elementos caracteri-
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zadores de maus antecedentes a existência de inquéri-

tos policiais em curso contra o paciente. Precedentes

citados: RE 211.207-SP (DJU de 6.3.98), HC 77.049-RS

(DJU de 9.6.98) e HC 80.630-PB (DJU de 6.3.2001). HC

81.759-SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 26.3.2002. (HC-

81.759) (sem destaque no original).

Nesta linha de raciocínio, a confissão de prática de ilícito

penal, consistente na tentativa de arrombamento de um carro,

ainda que ocorrido na Espanha, no ano de 1996, afasta a

tese de bons antecedentes do apelante.

Por outro lado, a fixação da pena-base não se limitou à

alegada primariedade e bons antecedentes, atentando o Ma-

gistrado para circunstâncias outras do art. 59 do CP, como

o “modo de transporte da droga, que se revelou de difícil
verificação pela Polícia, denotando serem os réus trafican-
tes experientes e sagazes (...)”.

Assim, tenho como adequada a fixação da pena-base de

Antonio Lopez Martinez nos patamares estabelecidos na

sentença.

Ora, como dito no voto supramencionado, o MM. Juiz a quo,
ao fixar a pena-base de Antonio Lopez Martinez em 7 (sete) anos
de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, pela prática do tipo pre-
visto no art. 12 da Lei nº 6.368/76, e em 4 (quatro) anos de reclu-
são e 200 (duzentos) dias-multa, pela infração ao art. 14 da mes-
ma lei, levou em consideração as circunstâncias judiciais do art.
59 do CP, explicitando inexistir nos autos “qualquer indicativo da
não primariedade dos réus”, e levando em consideração o “modo
de transporte da droga, que se revelou de difícil verificação pela
Polícia, denotando serem os réus traficantes experientes e saga-
zes”.

A alegada primariedade dos réus não se confunde com maus
antecedentes, conforme referido no voto supracitado, que se re-
portou a precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 81.759-
SP), no sentido de que “maus antecedentes não resultam exclusi-
vamente de decisões judiciais com trânsito em julgado, mas tam-
bém das situações da vida pregressa do réu que, pela reiteração e
desígnios, autorizem o magistrado a aumentar a pena imposta”.

O fato de o voto ter se referido ao interrogatório de Antonio
Lopez Martinez, quando de sua prisão em flagrante, oportunidade
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em que afirmou que “já foi preso na Espanha, no ano de 1996, por
tentar arrombar um carro” (fls. 08-09), em nada beneficia o ora
embargante.

Na verdade, a alusão feita a este trecho do interrogatório, não
consignado na sentença, significa, tão-somente, que o embargan-
te não apresentava bons antecedentes, o que não se confunde
com não-primariedade.

Ademais, conforme expresso no voto, a fixação da pena-base
não se limitou à análise de primariedade e antecedentes de Anto-
nio Lopez Martinez, tendo também atentado para “circunstâncias
outras do art. 59 do CP, como o ‘modo de transporte da droga, que
se revelou de difícil verificação pela Polícia, denotando serem os
réus traficantes experientes e sagazes (...)’”.

Destarte, não vislumbro a omissão apontada pelo embargan-
te, no que diz respeito à fixação de sua pena-base acima do míni-
mo legal.

O terceiro tópico do presente recurso trata da omissão quanto
à existência de antecedentes criminais da embargante, em razão
da pena de 14 (quatorze) anos que lhe foi imposta.

Nas razões de apelo de fls. 236-242, Damaris Lopez Perez
alegou, em resumo: a) sua inocência, afirmando desconhecer a
droga, oculta nas valises que despachara no aeroporto, a pedido
de seu companheiro, tanto que detida, se surpreendera ao ser in-
formada por Policial Federal da existência da mencionada cocaí-
na; b) o próprio MPF, em sede de alegações finais (apresentadas
em audiência de instrução, em que foram reinterrogados os réus e
ouvidas as testemunhas de acusação - fls. 169-171), não vislum-
brando sua culpabilidade, pediu sua absolvição.

Este fato foi referido, aliás, no relatório e no voto da ACR nº
4.795-CE (fls. 279 e 302). Disse, inclusive, à fl. 305, que:

Como visto, o cerne da apelação de Damaris Lopez Perez

consiste na afirmação de desconhecimento da existência

da droga, oculta nas valises por ela despachadas no Aero-

porto Pinto Martins (Fortaleza), a pedido de seu compa-

nheiro, o que justificaria sua inocência e conseqüente ab-

solvição.
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Damaris Lopez Perez não questionou, na apelação, o fato de
seus antecedentes criminais terem sido levados ou não em consi-
deração, para fins de fixação da pena privativa de liberdade, que
resultou em 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Trata-se, portanto, de matéria nova, não abordada no apelo,
não assistindo razão à embargante, no tocante a este aspecto.

O quarto tópico do presente recurso refere-se à omissão na
fixação do regime de cumprimento de pena imposto aos réus, e
“se terão os embargantes direito a progressão, e, em caso negati-
vo, deve (sic) ser dado os motivos, uma vez que, o STF e o STJ já
flexibilizou (sic) o cumprimento da pena, e, em tese os embargan-
tes têm direito”.

Novamente, trata-se de questão não suscitada nas apelações,
tanto de Antonio Lopez Martinez, quanto de Damaris Lopez Perez,
que não se reportaram ao regime de cumprimento da pena fixada
na sentença condenatória. Não se configura, também, a alegada
omissão do acórdão.

O quinto ponto abordado nos embargos de declaração diz res-
peito à omissão, em razão de o voto não ter “levado a efeito” o
depoimento prestado pela embargante, assim como o prestado
por Antonio Lopez Martinez, no sentido de que Damaris Lopez Perez
não conhecia o co-réu Aroldo Perez Nuñez, nada sabia acerca da
existência da droga, nem conhecia a intenção do co-réu Antonio
Lopez Martinez, o que evidenciaria a ausência de dolo da embar-
gante, justificando sua absolvição, aduzindo, ainda, que o MPF,
nas alegações finais, pugnou pela absolvição da ré, e que o depoi-
mento de Aroldo Perez Nuñez não teria força para manter a con-
denação de Damaris Lopez Perez.

Na verdade, pretende a embargante, no particular, um reexa-
me da causa, o que não é possível em sede de embargos de de-
claração, que não admitem reavaliação da valoração de provas,
nem tampouco de fatos. A propósito, o MPF, nas contra-razões de
fls. 342-346, reportou-se a precedente do egrégio Superior Tribu-
nal de Justiça, citado por Guilherme de Souza Nucci (Código de
Processo Penal Comentado, 5a ed., São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2006), cuja ementa ora transcrevo:
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PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. MERO REEXA-

ME DO JULGADO. DESCABIMENTO.

- Segundo a moldura do art. 619 do Código de Processo

Penal, os embargos de declaração consubstanciam ins-

trumento processual destinado a expungir do julgamento

obscuridade, ambigüidade ou contradição, ou ainda para

suprir omissão sobre tema de pronunciamento obrigatório

pelo Tribunal, não se prestando para promover a mera rea-

preciação do julgado.

- A hipótese em que se confere efeito infringente aos em-

bargos de declaração somente ocorre quando a modifica-

ção do julgado decorrer da correção da ambigüidade, obs-

curidade ou contradição ou da supressão do ponto omisso.

- Embargos declaratórios rejeitados.

(Embargos de Declaração em Habeas Corpus nº 9.931 -

SP, 6ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, d. unânime, 16.12.

1999, DJ de 14.02.2000) (sem grifo no original)

Apenas à guisa de explicação, diga-se que o voto condutor do
acórdão proferido nesta ACR nº 4.795-CE não foi omisso quanto a
este tópico, uma vez que se referiu não apenas ao depoimento de
Aroldo Perez Nuñez, mas também às declarações dos ora em-
bargantes e dos agentes de Polícia Federal Francisco Rodrigues
do Nascimento e Nelson Sabóia Roberto, bem como às razões
aduzidas pelo representante ministerial, quando do oferecimento
das alegações finais (fls. 302-307).

 Não vislumbro, portanto, a alegada omissão.

A embargante pleiteia, por fim, a aplicação do benefício da de-
lação premiada, “pois se tanto quer demonstrar este colegiado
que a mesma estava de comum acordo, então os efeitos da dela-
ção premiada deve (sic) se estender à mesma, por essa ter sido
presa em conjunto com seu namorado”.

Este pedido não pode prosperar.

Reiterando o que já foi enunciado no presente voto, trata-se de
matéria nova, não aduzida no apelo.

Ademais, o benefício da delação premiada não se estende, de
forma automática, em caso de concurso de pessoas. Neste senti-
do, trago à colação os seguintes precedentes do STJ:
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CRIMINAL. HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSI-

METRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE-

VIDAMENTE ANALISADAS. EXASPERAÇÃO FUNDA-

MENTADAMENTE PROCEDIDA. INCIDÊNCIA DE ATE-

NUANTE. DELAÇÃO PREMIADA. CO-RÉU BENEFICIA-

DO. INCOMUNICABILIDADE. MAJORANTE DECORREN-

TE DA ASSOCIAÇÃO APLICADA AO PACIENTE. INEXIS-

TÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE-

NEGADA.

I. Não há irregularidade na dosimetria da pena imposta ao

paciente, se esta foi fixada de maneira fundamentada, em

observância aos critérios de lei.

II. O magistrado singular, para aplicação da pena-base,

procedeu ao correto exame das circunstâncias judiciais,

considerando as peculiaridades concretas do delito de trá-

fico de drogas em questão, tais como a quantidade da

droga apreendida, o modo de transporte e o objetivo de

lucro.

III. Não se acolhe a alegação de nulidade da dosimetria

por omissão quanto à incidência da atenuante relativa à

confissão espontânea, se evidenciada a devida aplicação

desta na reprimenda do paciente.

IV. A delação premiada não se comunica aos co-réus em

casos de concurso de pessoas. Precedente desta Corte.

V. O fato de o d. Julgador singular não ter aplicado pena ao

co-réu, em decorrência da delação premiada, não obstan-

te o mesmo ter sido condenado nos mesmos moldes do

paciente, não afasta a incidência da majorante do inciso III

do art. 18 da Lei nº 6.368/76 à reprimenda deste.

VI. É descabida qualquer análise mais acurada da dosi-

metria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores,

assim como a verificação da sua justiça, se não evidencia-

da flagrante ilegalidade, como in casu, tendo em vista a

impropriedade do meio eleito.

VII. Ordem denegada.

(HC nº 33.833 - PE, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, d.

unânime, 19.08.2004, DJ de 20.09.2004) (sem grifo no ori-

ginal)

PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DELAÇÃO PREMIADA. ART. 14 DA LEI Nº 9.807/99. INA-

PLICABILIDADE.

A minorante da denominada delação premiada, por ser cir-

cunstância, e não elementar, é incomunicável e incabível a
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sua aplicação automática, por extensão, no caso de con-

curso de pessoas.

Recurso provido.

(Recurso Especial nº 418.341 - SC, 5ª Turma, Rel. Min.

Felix Fischer, d. unânime, 08.04.2003, DJ de 26.05.2003)

(sem grifo no original)

Ante o exposto, não conheço da preliminar de interrupção e/ou
suspensão “do prazo do recurso principal” e, no mérito, rejeito os
presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência,
no acórdão, de quaisquer dos vícios apontados pelos recorrentes.

Retifique-se a autuação, a fim de que Damaris Lopez Perez
figure como embargante.

É como voto.

HABEAS CORPUS N° 2.661-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO
DE OLIVEIRA LIMA

Impetrante: DR. IVONALDO DE ALBUQUERQUE PORTO
Impetrado: JUÍZO DA 4ª VARA FEDERAL DE PERNAMBUCO
Paciente: MARIA ISABEL ALVES DE SOUZA

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HA-
BEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAOR-
DINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INOCORRÊN-
CIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO JULGADO.
- A presunção de inocência, de elevadíssima
magnitude constitucional, é princípio que convi-
ve com outros vetores de mesma grandeza,
como aqueles que definem as Cortes Superio-
res no cenário jurídico nacional, posicionando-
as quais instâncias raras, postas para, prioritária
e precipuamente, a adequada tutela do direito
objetivo (e apenas reflexamente a dos direitos
individuais).
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- É constitucional a norma segundo a qual re-
cursos especial e extraordinário não têm natural
efeito suspensivo (CPP, art. 637).
- É possível a execução provisória de acórdão
que, apreciando apelação criminal, condenou a ré
ao cumprimento de pena restritiva de liberdade.
- Ordem negada.

ACÓRDÃO

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

Recife, 19 de abril de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLI-
VEIRA LIMA - Relator

RELATÓRIO

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

Cuida-se de habeas corpus impetrado por Ivonaldo de Albu-
querque Porto em favor de Maria Isabel Alves de Souza, a qual fora
condenada, por ocasião do julgamento da apelação criminal tom-
bada, nesta Corte, sob nº 4.661, pelos crimes capitulados no art.
239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no art. 299 do
Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial que a paciente interpôs recursos especial e ex-
traordinário contra a condenação mencionada no parágrafo ante-
rior (os quais, eu destaco, foram inadmitidos na origem, donde,
então, o manejo de agravos de instrumento ainda não apreciados
pelas instâncias ditas raras).

Daí, pois, a postulação de que a paciente, porque ainda não
transitada em julgado a sua condenação, aguardasse os julgamen-
tos do STJ e do STF em liberdade, em face do princípio da presun-
ção de inocência, de sede constitucional.



358

A liminar foi deferida por Sua Excelência, o Desembargador
Federal Paulo Gadelha (exatamente para que não se iniciasse o
cumprimento imediato da pena, à espera dos julgamentos vindou-
ros), tendo sido comunicada a decisão ao Juízo da 4ª Vara Federal
de Pernambuco, ora tido como coator, que, ouvido, afirmou se-
quer ter consigo os autos da ação penal, tampouco lhe tendo sido
informado o desfecho da apelação. Para além estes argumentos,
defendeu que os recursos exercitáveis contra o acórdão do Regio-
nal não teriam efeito suspensivo, donde a possibilidade de seu
cumprimento imediato.

A douta Procuradoria Regional da República ofereceu pronun-
ciamento no sentido do indeferimento da ordem.

Pus em mesa, então, para julgamento imediato.

Eis o relatório.

VOTO

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

Nada obstante a informação de que os autos da ação penal
não se encontram (ou encontravam) na 4ª Vara (e, daí, a sugestão
de que uma ordem de prisão não se avizinhasse), o fato é que o
restante da peça de fls. 17 e ss. se ocupa de firmar um posiciona-
mento: o de que eventuais recursos raros, por não possuírem ínsi-
to efeito suspensivo (CPP, art. 637), não impediriam o cumprimen-
to imediato da condenação, donde, no fim de contas, a verossimi-
lhança da ameaça à liberdade ambulatorial da paciente (consu-
mável tão logo os autos retornem, se é que já não retornaram numa
altura dessa dos acontecimentos).

Mas minha comunhão com a impetração somente vai até aí.

De fato, recursos raros não têm efeito suspensivo, não po-
dendo, portanto, pela sua só existência, servirem de obstáculo ao
cumprimento imediato do acórdão recorrido.

Ao que se me afigura razoável, imagino não ser adequado eri-
gir a presunção de inocência (certamente um princípio constitu-
cional da maior relevância) ao patamar, delirante, de compelir o
cumprimento do acórdão ao exaurimento cabalístico do processo,
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somente obtido depois que disserem, sobre ele, o Superior Tribu-
nal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.

Fosse assim, qualquer irresignação, ainda que rápida, ainda
que superficial, ainda que falha, ainda de êxito improbabilíssimo,
teria, somente por existir, o condão de sobrestar a execução do
acórdão por anos a fio, sabida que é a realidade massacrante das
instâncias raras.

Não é este, data venia, o desejo do Legislador Constituinte.

Lembre-se de que, até chegar ao patamar dos recursos de
índole extraordinária, o processo já percorreu duas instâncias or-
dinárias, uma revisora da outra, ambas liquidando a apreciação do
caderno processual no quanto diga respeito às provas, cuja reva-
loração não se fará em sede rara; lembre-se, igualmente, que, em
ambiente tal, tutelar-se-á a Lei Federal e o Magno Texto – e
apenas reflexamente o direito de quem quer que seja.

Certamente que o recurso especial, por exemplo, pode, de-
monstrado algum prognóstico de êxito, ensejar a obtenção, em
sede cautelar e no próprio STJ, de excepcional efeito suspensivo.

Todavia, embutir-se no recurso mencionado uma suspensibi-
lidade executiva natural significaria transformar uma exceção em
regra, vulnerando-se a lógica mesma das coisas: o normal, o co-
mum, é não suspender; o não freqüente, o inusitado, é a suspensão.

Demais disso, a não exeqüibilidade, na hipótese agitada, so-
bre significar agressão ao texto exato da lei processual, consoante
CPP, art. 637, implica a infirmação da Constituição Federal no dis-
ciplinamento jurídico que deu para as Cortes Superiores, que não
são meras instâncias ordinárias.

No mais, a jurisprudência já se pacificou no sentido da possi-
bilidade de execução provisória do acórdão sujeito a recurso sem
efeito suspensivo, consoante fez ver a autoridade coatora às fls.
18 a 20, colacionando precedentes tanto do STJ, quanto do excel-
so Pretório.

Assim, e por tais razões, indefiro o pedido, negando a ordem
buscada e cassando a liminar antes concedida.

É como voto.
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HABEAS CORPUS N° 2.761-PE

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CAN-
TARELLI

Impetrante: DR. CARLOS GIL RODRIGUES
Impetrado: JUÍZO DA 23ª VARA FEDERAL DE PERNAMBUCO
Paciente: JANDILSON FERREIRA DA SILVA (RÉU PRESO)

EMENTA: CONSTITUCIONAL, PENAL E PRO-
CESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 171,
§ 3º, DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CAR-
TÕES PREVIDENCIÁRIOS CONFESSADAMEN-
TE FALSOS. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. POS-
SE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
EM FLAGRANTE. DECRETAÇÃO POSTERIOR
DA PRISÃO PREVENTIVA. REFERÊNCIA À PRÁ-
TICA ANTERIOR DE CRIME DE PORTE ILEGAL
DE ARMA (ART. 10, CAPUT, DA LEI Nº 9.437/97).
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPROVA-
ÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. LIBERDADE
PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA. IMPOSSI-
BILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
- Paciente preso em flagrante em 09.03.2007, de
posse de 4 (quatro) cartões de benefícios previ-
denciários, bem como da quantia de R$ 1.293,00
(hum mil, duzentos e noventa e três reais), origi-
nária de recente saque feito com os referidos
cartões, além de possuir irregularmente arma de
fogo em sua residência (art. 12 da Lei nº 10.826/
2003).
- Decretação a posteriori da prisão preventiva,
em 21.03.2007, por garantia da ordem pública,
enfatizando-se que o paciente já fora preso ante-
riormente por porte ilegal de armas (art. 10, caput,
da Lei nº 9.437/97).
- Recebimento da denúncia, em 29.03.2007, ape-
nas no tocante ao tipo previsto no art. 171, § 3º,
do CP, por entender o Magistrado de 1º grau que
a infração prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003
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seria da competência da Justiça Estadual.
- Presença dos pressupostos para a decretação
da custódia preventiva, representados pela pro-
va da existência do crime e indícios suficientes
de autoria.
- O fundamento da prisão preventiva, represen-
tado pela garantia da ordem pública, encontra-
se justificado, tendo o Magistrado apontado para
o fato concreto de que o paciente, após a prática
do crime de porte ilegal de arma, voltou a come-
ter novos delitos (estelionato e posse irregular
de arma - art. 12 da Lei nº 10.826/2003), o que faz
supor uma tendência para a prática de ilícitos
penais.
- O reconhecimento da extinção da punibilidade
do acusado, no tocante ao tipo previsto no art.
10, caput, da Lei nº 9.437/97, não é capaz de elidir
a decisão do Juiz a quo, quando da decretação
da prisão preventiva. Na verdade, o paciente efe-
tivamente cometeu o crime de porte ilegal de arma,
embora tenha sido decretada a extinção da puni-
bilidade de tal delito, em razão do cumprimento
de condições impostas no sursis processual.
- Não se enquadra o caso em tela nas hipóteses
de liberdade provisória sem fiança, previstas no
art. 310, caput, e seu parágrafo único, do CPP, e
no art. 321 do mesmo diploma legal (infrações
de que o réu se livra solto).
- Estando presentes os motivos ensejadores da
prisão preventiva, não há de se falar em liberda-
de provisória com fiança (art. 324, IV, do CPP).
- Necessidade da manutenção da prisão preven-
tiva.
- Ordem de habeas corpus denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus,
em que são partes as acima mencionadas, acordam os Desem-
bargadores Federais da Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
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ral da 5ª Região, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas
corpus, nos termos do voto da Relatora e das notas taquigráficas
que estão nos autos e que fazem parte deste julgado.

Recife, 8 de maio de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CANTARELLI -
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
em 18.04.2007, por Carlos Gil Rodrigues e Rodolfo José Cottard
Giestosa Filho em favor de Jandilson Ferreira da Silva, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz da 23ª Vara Federal/PE (Ga-
ranhuns).

Aduziram, em síntese, que: a) foi decretada pela autoridade
impetrada, em 21.03.2007, a prisão preventiva do paciente, nos
autos do Procedimento Criminal nº 2007.83.05.000147-0, tendo em
vista a prática, em tese, do tipo previsto no art. 171, § 3º, do Código
Penal; b) o paciente fora preso em flagrante em 09.03.2007, de
posse de quatro cartões de benefícios previdenciários, bem como
da quantia de R$ 1.293,00 (mil, duzentos e noventa e três reais),
originária de recente saque feito com os referidos cartões; c) na
decisão que decretou a prisão preventiva, foi dito que o indiciado já
fora preso anteriormente por porte ilegal de armas; d) a alusão à
apreensão de cartões do INSS não supriria a exigência de demons-
tração da prova da materialidade dos pretensos crimes investiga-
dos; e) a decisão guerreada não teria demonstrado concretamen-
te a presença da “fumaça do bom direito”, limitando-se a encam-
par a manifestação da autoridade policial e ministerial; f) o pacien-
te já fora beneficiado anteriormente com a suspensão processual,
sendo vedado ao Juiz presumir em desfavor da liberdade indivi-
dual, tornando-se necessária a demonstração dos fatos expostos
concretamente; g) inexistiriam motivos para a segregação caute-
lar, uma vez que a decisão foi elaborada antes da oferta da denún-
cia, e na peça acusatória não consta a acusação da prática do art.
288 ou 29, ambos do CP; h) a argumentação de que o paciente
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poderia voltar a delinqüir, fundamento para a decretação da prisão
preventiva, seria insustentável, equivalendo a exercício de presun-
ção, em razão de a espingarda de caça, tipo “soca-soca”, não ser
de propriedade do paciente; i) não ficou demonstrada a necessi-
dade da garantia da ordem pública; j) a denúncia foi recebida pela
autoridade coatora apenas no tocante ao tipo previsto no art. 171,
§ 3º, do CP.

Requereram o deferimento liminar de alvará de soltura, “sus-
pendendo-se os efeitos do despacho confinatório até o julgamento
definitivo do writ”. Pediram, ao final, a concessão da ordem, “ou-
torgando o direito ao paciente em responder em liberdade a acu-
sação lhe foi imputada, com ou sem fiança e, posto inexistir justa
causa convalidando o decreto constritivo, reconhecendo-se defi-
ciente a motivação contida no despacho atacado, a fim de des-
constituí-lo, tornando definitivos os efeitos da cautela que venha a
ser antecipadamente deferida, ou expedindo-se o documento de
soltura, como medida essencial de legalidade, sanando definitiva-
mente a coação indevida a que se acha submetido o paciente”.
Juntaram documentos de fls. 09-86.

Em 19.04.2007, o Bel. Carlos Gil Rodrigues peticionou (fl. 91),
requerendo a juntada de cópia de certidão expedida pelo Chefe da
Secretaria da Comarca de Itaíba - PE, informando que o paciente
teve extinta a sua punibilidade, por posse de arma de fogo (art. 10,
caput, da Lei nº 9.437/97), bem como de cópia dos autos em que
foi formulado pedido de liberdade provisória com ou sem fiança,
referente ao ora paciente. Anexou documentos de fls. 92-139.

Através da decisão de fls. 141-143, indeferi a liminar pleiteada.

Às fls. 147-150, encontram-se as informações elaboradas pelo
MM. Juiz Federal da 23ª Vara/PE.

O representante ministerial com atuação neste TRF - 5ª Re-
gião ofereceu parecer, cuja ementa é do seguinte teor (fls. 157-158):

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO

PREVENTIVA.

1. Havendo necessidade da instrução criminal e a preser-

vação de garantia da ordem pública, é caso de continuida-

de da prisão cautelar.

2. Parecer pela denegação do writ.
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Vieram os autos ao meu Gabinete em 03.05.2007.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI (Relatora):

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
por Carlos Gil Rodrigues e Rodolfo José Cottard Giestosa Filho
em favor de Jandilson Ferreira da Silva, apontando como autorida-
de coatora o MM. Juiz da 23ª Vara Federal/PE (Garanhuns).

Alega-se no presente HC, basicamente, a ilegalidade da ma-
nutenção da prisão preventiva do paciente, afirmando-se que não
restara comprovada a necessidade da garantia da ordem pública,
fundamento da segregação cautelar.

Às fls. 147-150, encontram-se as informações elaboradas pelo
MM. Juiz Federal da 23ª Vara/PE, através de ofício datado de
23.04.2007, noticiando que:

Inicialmente, informo a Vossa Excelência que se realizará na

data de hoje o interrogatório do réu, estando já fixada a data

de 27 de abril do corrente ano para a inquirição das testemu-

nhas de acusação.

O réu Jandilson Ferreira da Silva foi preso em flagrante

sob a acusação da prática de delitos de estelionato, através

de saques fraudulentos mediante cartões de benefícios previ-

denciários de terceiros (art. 171, § 3º, do Código Penal), e de

possuir irregularmente arma de fogo em sua residência (art.

12 da Lei 10.826/2003).

A autoridade policial informou em seu relatório (fls. 38-41) que

o réu fora preso em flagrante por possuir em seu poder quatro

cartões de saque de benefícios previdenciários, bem como a

quantia de R$ 1.293,00, obtida mediante saques dos referi-

dos cartões, e que, em prosseguimento das diligências, foi

encontrado na residência do mesmo uma arma do tipo “soca-

soca” de propriedade do acusado.

Consta também que, durante o interrogatório (fl. 6), o indicia-

do afirmou ter comprado os cartões a um desconhecido há

aproximadamente um ano por R$ 1.500,00, cada, e que des-

de então vem efetuando saques com eles, tendo afirmado tam-

bém já haver sido preso anteriormente por porte ilegal de arma

de fogo.
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Após realização de diligências, constataram-se inúmeras ir-

regularidades nos benefícios, tais como existência de mais

de um endereço de uma mesma pessoa, mais de uma data

de nascimento e registro de CPF dos beneficiários com nu-

meração bem próxima, indicando que foram requeridas num

mesmo momento.

Por fim, em seu relatório, a autoridade policial representou

pela decretação da prisão preventiva do acusado com funda-

mento na manutenção da ordem pública.

Em decisão de 21 de março do corrente ano, decretei a pri-

são preventiva do réu com fundamento na manutenção da or-

dem pública nos seguintes termos:

Em primeiro lugar, em conformidade com o art. 312 do

Código de Processo Penal Brasileiro, faz-se necessária a

prova da existência do crime e indícios suficientes de au-

toria.

Quanto a esses requisitos, não resta dúvida quanto à sua

presença, uma vez que o acusado foi preso em flagrante

em 09/03/2007 de posse de quatro cartões de benefícios

previdenciários confessadamente falsos, bem como da

quantia de R$ 1.293,00 (mil, duzentos e noventa e três

reais), originários de recente saque feito com os referidos

cartões, conforme seu próprio depoimento à fl. 6, restando

incontroversa a materialidade e se baseando a autoria em

indícios robustos.

Além disso, sendo o estelionato crime punível na modali-

dade dolosa com pena de reclusão, encontra-se o presen-

te caso enquadrado no art. 313, I, do Código de Processo

Penal.

Quanto aos fundamentos, os elementos constantes do auto

de prisão, por si só revelam a necessidade da prisão pre-

ventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Conforme consta do interrogatório nos autos deste inqué-

rito, o indiciado já foi preso anteriormente por porte ilegal

de armas, o qual faz concluir que sua prisão anterior não o

intimidou à prática de novos delitos, tendo o acusado, em

liberdade, voltado a lesar a sociedade e a praticar novos

delitos, daí a necessidade veemente da custódia cautelar,

para manutenção da ordem pública, a fim de impedir que o

agente volte a delinqüir.

Além disso, consoante observou a autoridade represen-

tante, existem fortes indícios de que o indiciado vem reali-
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zando esta conduta juntamente com outras pessoas, as-

sociadas para a prática de crimes desta natureza (embora

não tenha sido possível identificá-las nem precisar a sua

quantidade), pois alguns saques realizados com os car-

tões apreendidos em poder do acusado foram feitos quase

ao mesmo tempo em localidades diversas, fazendo-se

concluir que foram praticados por pessoas distintas.

Assim, pelo exposto, e em razão da real possibilidade do

indiciado vir a cometer novos crimes caso fosse posto em

liberdade provisória, decreto a prisão preventiva do indi-

ciado Jandilson Ferreira da Silva.

Em decisão de 29/03/2007, recebi a denúncia do Ministério

Público Federal (fls. 54-56) quanto ao crime tipificado no art.

171, § 3º c/c o art. 71 do Código Penal, determinando o envio

de cópia dos autos à Promotoria de Justiça da Comarca de

Itaíba-PE para a adoção das providências cabíveis quanto ao

crime de que trata o art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregu-

lar de arma de fogo de uso permitido), uma vez que falece a

este juízo a competência para julgá-lo.

Os fundamentos acima expostos continuam a demonstrar fun-

dados indícios, no entender deste juízo, de que o acusado,

caso seja posto em liberdade, voltará a delinqüir, razão pela

qual é necessária a prisão preventiva para garantia da ordem

pública. Por isso indeferi o pedido de liberdade provisória (Proc.

nº 2007.83.05.000084-1 - fls. 36-38) e mantive a custódia cau-

telar do acusado, ora paciente no habeas corpus impetrado.

Transcritas as informações da autoridade coatora, passo à
análise do pedido.

A concessão de ordem de habeas corpus nos casos em que
já houve a decretação da prisão preventiva impõe o reexame das
condições previstas no art. 312 do CPP, para que o Tribunal confir-
me ou rejeite o entendimento firmado pelo Juízo de 1º grau.

Exige-se saber se a liberdade provisória do paciente não traria
prejuízo à preservação da ordem pública, à garantia da ordem eco-
nômica, ao bom andamento da instrução criminal ou à garantia da
aplicação de eventual sanção punitiva. Além disso, devem estar
presentes a prova da existência do crime e indícios de autoria.

Após examinar os autos e os argumentos trazidos pelos im-
petrantes, mantenho o entendimento do Magistrado da 23ª Vara
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Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, de que a custódia
preventiva do ora paciente Jandilson Ferreira da Silva é necessá-
ria.

Primeiramente, por restarem contundentes os elementos in-
diciários no que concerne a sua participação efetiva no crime em
comento.

Para tanto, observe-se que o paciente foi preso em flagrante
em 09.03.2007, pela prática, ao menos em tese, dos tipos previs-
tos no art. 171, § 3º, do Código Penal, e no art. 12 da Lei nº 10.826/
2003, tendo sua prisão preventiva decretada em 21.03.2007, em-
bora a denúncia tenha sido recebida em 29.03.2007, apenas no
tocante ao crime tipificado no art. 171, § 3º, do CP, por entender o
Magistrado de 1º grau que o crime tratado no art. 12 da Lei nº 10.826/
2003 seria da competência da Justiça Estadual.

In casu, acham-se presentes os pressupostos para a decre-
tação da custódia preventiva (prova da existência do crime e indí-
cios suficientes de autoria), pois o paciente foi flagrado na posse
de 4 (quatro) cartões de benefícios previdenciários confessada-
mente falsos, bem como da quantia de R$ 1.293,00 (hum mil du-
zentos e noventa e três reais), originária de recente saque feito
com os referidos cartões, conforme depoimento por ele prestado,
configurando, em tese, a prática do tipo estatuído no art. 171, § 3º,
do Código Penal.

Há necessidade, também, da caracterização de um dos fun-
damentos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, ou
seja, a custódia preventiva será autorizada para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução crimi-
nal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em espécie, o Juízo a quo fundamentou a decretação
desta prisão cautelar na garantia da ordem pública. Transcrevo,
novamente, trecho do que foi dito pela autoridade coatora naquela
oportunidade (21.03.2007):

Conforme consta do interrogatório nos autos deste inqué-

rito, o indicado já foi preso anteriormente por porte ilegal

de armas, o qual faz concluir que sua prisão anterior não o

intimidou à prática de novos delitos, tendo o acusado, em

liberdade, voltado a lesar a sociedade e a praticar novos
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delitos, daí a necessidade veemente da custódia cautelar,

para manutenção da ordem pública, a fim de impedir que o

agente volte a delinqüir.

Além disso, consoante observou a autoridade represen-

tante, existem fortes indícios de que o indiciado vem reali-

zando esta conduta juntamente com outras pessoas, as-

sociadas para a prática de crimes desta natureza (embora

não tenha sido possível identificá-las nem precisar a sua

quantidade), pois alguns saques realizados com os car-

tões apreendidos em poder do acusado foram feitos quase

ao mesmo tempo em localidades diversas, fazendo-se

concluir que foram praticados por pessoas distintas.

Assim, pelo exposto, e em razão da real possibilidade do

indiciado vir a cometer novos crimes caso fosse posto em

liberdade provisória, decreto a prisão preventiva do indi-

ciado Jandilson Ferreira da Silva.

É sabido que a garantia da ordem pública corresponde à ne-
cessidade de se evitar que o acusado volte a praticar outros deli-
tos, objetivando, ainda, impedir a repercussão e o clamor públicos
ocasionados pelo crime, além de resguardar a própria credibilida-
de da justiça perante a sociedade.

A pretensão dos impetrantes, visando a afastar a demonstra-
ção da garantia da ordem pública, foi exposta na peça exordial sob
os seguintes argumentos: a) na decisão que decretou a prisão
preventiva, foi dito que o indiciado já fora preso anteriormente por
porte ilegal de armas; b) a alusão à apreensão de cartões do INSS
não supriria a exigência de demonstração da prova da materialida-
de dos pretensos crimes investigados; c) a decisão guerreada não
teria demonstrado concretamente a presença da “fumaça do bom
direito”, limitando-se a encampar a manifestação da autoridade
policial e ministerial; d) o paciente já fora beneficiado anteriormen-
te com a suspensão processual, sendo vedado ao Juiz presumir
em desfavor da liberdade individual, tornando-se necessária a de-
monstração dos fatos expostos concretamente; e) inexistiriam
motivos para a segregação cautelar, uma vez que a decisão foi
elaborada antes da oferta da denúncia, e na peça acusatória não
consta a acusação da prática do art. 288 ou 29, ambos do CP; f) a
argumentação de que o paciente poderia voltar a delinqüir, funda-
mento para a decretação da prisão preventiva, seria insustentável,
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equivalendo a exercício de presunção, em razão de a espingarda
de caça, tipo “soca-soca”, não ser de propriedade do paciente; g)
a denúncia foi recebida pela autoridade coatora apenas no tocante
ao tipo previsto no art. 171, § 3º, do CP.

Esta pretensão não merece guarida.

Embora a decretação da prisão cautelar tenha ocorrido em
21.03.2007, e a peça acusatória não tenha se reportado à prática
do art. 288 (quadrilha ou bando) ou 29 (concurso de pessoas) do
Código Penal, referindo-se a decisão que recebeu parcialmente a
denúncia, tão-somente, à prática do tipo previsto no art. 171, § 3º,
do CP, tal circunstância não afasta, como pretendem os impetran-
tes, a caracterização da necessidade da garantia da ordem públi-
ca.

Com efeito, na decisão que decretou a prisão preventiva, foi
dito, de forma clara, que o paciente já fora preso anteriormente por
porte ilegal de armas (crime, inclusive, confessado, quando de sua
prisão em flagrante - fl. 14), tendo, em liberdade, voltado a praticar
novos delitos, assim entendido o estelionato contra a Previdência
Social e a posse irregular de arma (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).
Também foi afirmado pelo Magistrado a existência de fortes indí-
cios de que o acusado vinha cometendo os saques fraudulentos
de benefícios previdenciários juntamente com outras pessoas (em-
bora estas não tivessem sido identificadas), tendo em vista que
alguns saques foram realizados quase ao mesmo tempo, em lo-
calidades diversas, o que permitiria concluir que foram praticados
por diferentes indivíduos.

O fato de a denúncia não ter se reportado aos arts. 288 e 29
do Código Penal em nada prejudica o raciocínio desenvolvido pelo
Magistrado de 1º grau, porque subsistem as afirmações da prática
de outros delitos por parte do paciente (estelionato e posse irregu-
lar de arma - art. 12 da Lei nº 10.826/2003). Ademais, é possível,
em tese, na hipótese de identificação das pessoas referidas na-
quela decisão judicial, vir o MPF a aditar a peça acusatória.

Alegou-se, também, que o paciente já fora beneficiado com a
suspensão processual, no tocante à prática anterior de crime de
porte ilegal de armas. Para tanto, foi juntada cópia de certidão ex-
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pedida pelo Chefe da Secretaria da Comarca de Itaíba - PE (fl. 92),
datada de 29.03.2007, em que se diz o seguinte:

Certifico a pedido verbal que nesta Comarca de Itaíba, tra-

mitou uma Ação Criminal nº 129/02, tendo como réu Jan-

dilson Ferreira da Silva, tipificação art. 10 caput da Lei

9.437/97, recebido a denúncia em data de 07/03/2002, a

qual o Ministério Público requereu a proposta de Suspen-

são Condicional do processo, pelo o que foi designada

audiência para o dia 14/08/2002. Certifico, ainda, que o re-

ferido réu cumpriu com as condições impostas na presen-

te audiência, conforme certidão de fl. 35, e comprovante

de comparecimento mensal de fls. 36/37 dos autos supra-

mencionados, prolatada a sentença de Extinção da Puni-

bilidade em data de 19/01/2005.

Ora, o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusa-
do, no tocante ao tipo previsto no art. 10, caput, da Lei nº 9.437/97,
não é capaz de elidir a decisão do Juiz a quo, quando da decreta-
ção da prisão preventiva. Na verdade, o paciente efetivamente co-
meteu o crime de porte ilegal de arma, embora tenha sido decreta-
da a extinção da punibilidade de tal delito, em razão do cumpri-
mento de condições impostas no sursis processual.

Argumentou-se, também, que o Magistrado afirmara que o
paciente poderia voltar a delinqüir, em “exercício de presunção”,
tendo em vista a apreensão de uma espingarda tipo “soca-soca”
na residência do acusado. Asseveraram os impetrantes que a re-
ferida espingarda não seria de propriedade do paciente.

Esta alegação dos impetrantes não merece prosperar. Em
primeiro lugar, porque o Magistrado não realizou qualquer “exercí-
cio de presunção”, apontando para o fato concreto de que o acu-
sado, após a prática do crime de porte ilegal de arma, voltou a
cometer delitos (estelionato e posse irregular de arma - art. 12 da
Lei nº 10.826/2003), o que faz supor uma tendência para a prática
de ilícitos penais. Em segundo lugar, porque o próprio acusado,
quando de sua prisão em flagrante (fl. 14) afirmou que “a arma
encontrada na casa do conduzido é de sua propriedade”.

Justificando a legalidade da decretação e manutenção da pri-
são preventiva, o Parquet Federal, atuando como custo legis, ma-
nifestou-se de forma acertada no parecer de fls. 157-158, razão
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pela qual transcrevo o seguinte trecho, adotando-o como razões
de decidir no presente julgamento:

Penso que estão presentes os requisitos próprios da pri-

são cautelar.

Penso que há prova da existência do crime, a par do pre-

visto no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez

que o paciente fora preso em flagrante em 09/03/2007 de

posse de quatro cartões de benefícios previdenciários con-

fessadamente falsos, bem como da quantia de R$ 1.293,00

(um mil duzentos e noventa e três reais), originários de

recente saque feito com os referidos cartões, conforme

depoimento.

Se não bastasse, o paciente já fora preso anteriormente

por porte ilegal de armas, sendo razoável concluir que essa

anterior detenção não o intimidou a continuar cometendo

ilícitos.

A necessidade da instrução e a preservação e garantia da

ordem pública determinam a continuidade da prisão cau-

telar, existindo fortes indícios de que o paciente vem reali-

zando esta conduta juntamente com outras pessoas as-

sociadas para prática de crimes.

Há, pois, o necessário somatório que envolve prova da exis-

tência do crime, indícios suficientes de autoria, garantia

da ordem pública, conveniência da instrução criminal para

justificar a prisão preventiva decretada.

Desta forma, opino pela denegação do writ.

Assim, é possível concluir que, uma vez solto, poderá o pa-
ciente vir a praticar outras condutas delituosas, impondo-se a ma-
nutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Por outro lado, consultando-se a cópia dos autos do pedido de
liberdade provisória com ou sem fiança (fls. 93-139), vê-se que o
ora paciente formulou o referido pedido em 15.03.2007 (fls. 95-97),
tendo o Ministério Público Federal opinado pelo indeferimento do
pleito, na mesma data (fls. 122-125).

Em 21.03.2007, o MM. Juiz da 23ª Vara Federal - PE indeferiu
o pedido (fls. 128-130), repetindo os argumentos expendidos quando
da decretação da prisão preventiva (fls. 50-52).

Merece registro o opinativo do Parquet Federal (fls. 122-125),
ao dizer que o requerente não logrou comprovar suas alegações,
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pois, a despeito de se afirmar que o acusado era primário e de
bons antecedentes, não foram juntados os documentos compro-
batórios de tal estado.

A decisão ora hostilizada, que manteve a prisão preventiva de
Jandilson Ferreira da Silva, apresenta-se, portanto, bem fundamen-
tada, não merecendo reparos.

Ainda que o agente demonstrasse possuir trabalho definido,
primariedade e bons antecedentes, tais condições não seriam, por
si sós, suficientes para assegurar-lhe o direito à liberdade provisó-
ria, se considerações outras apontam a necessidade da custódia
processual.

Nesse sentido, trago à colação precedente do Superior Tribu-
nal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 1º,

INCISOS I, III, V E XIV DO DECRETO-LEI Nº 201/67 E

ARTS. 89 E 90 DA LEI DE LICITAÇÕES. PRISÃO PRE-

VENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA À ORDEM

PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

 I - Suficientemente comprovadas nos autos as circuns-

tâncias ensejadoras da custódia cautelar, consistentes em

indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como

na garantia da ordem pública, não há que se falar em ile-

galidade da prisão preventiva decretada em desfavor do

paciente, em observância ao disposto no art. 312 do Códi-

go de Processo Penal (Precedentes).

II - Condições pessoais favoráveis, tais como anteceden-

tes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros,

não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade

provisória, se restam evidenciados nos autos fundamen-

tos que recomendam a manutenção de sua prisão preven-

tiva. (Precedentes).

Ordem denegada.

(HC nº 41.777 - PE, 5ª Turma, Rel. Ministro Felix Fischer,

d. unânime, 19.05.2005, DJ de 01.08.2005, p. 495)

Melhor sorte não assiste ao paciente, quanto ao argumento de
que faria jus à liberdade provisória com fiança (fls. 95-97), em ra-
zão de os crimes a ele imputados (art. 171, § 3º, do CP, e art. 12 da
Lei nº 10.826/2003) cominarem penas mínimas que, somadas, não
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ultrapassariam o limite de 2 (dois) anos, estabelecido no art. 323, I,
do CPP.

É que existe óbice legal a esta pretensão, representado pelo
disposto no art. 324, IV, do CPP, que estabelece não ser possível a
concessão de fiança “quando presentes os motivos que autori-
zam a decretação da prisão preventiva (art.312)”.

Ademais, não se enquadra o caso em tela nas hipóteses de
liberdade provisória sem fiança, previstas no art. 310, caput, e seu
parágrafo único, do CPP, e no art. 321 do mesmo diploma legal
(infrações de que o réu se livra solto).

In casu, estando presentes os motivos para a decretação da
prisão preventiva, não há de se falar em liberdade provisória com
ou sem fiança.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.

PRECATÓRIO N° 57.377-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA
DE ALMEIDA FILHO

Requerentes: ANA ROSA QUEIROZ JUSTINO DA SILVA E OU-
TROS, AUXILIADORA MARIA SANTOS LINS, EDGAR
JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, JOSÉ FLÁVIO CAVAL-
CANTI DA SILVA, JOSÉ ANTÔNIO DE MELO, MA-
RIA DO SOCORRO SILVA COELHO, MIGUEL ONO-
FRE DA COSTA, SAMUEL PEDRO DOS SANTOS,
JAEILSON FLÁVIO LINS DE FRANCA E MARIA TE-
REZA DA SILVA FRANCA

Requerida: FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Agravante: ANA ROSA QUEIROZ JUSTINO DA SILVA
Deprecante: JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DE PERNAMBUCO
Adv./Proc.: DR. VALMIR SABINO CAMPOS (10° REQTE.)

EMENTA: PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMEN-
TAL. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
QUE DETERMINA O NÃO PAGAMENTO DE
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PRECATÓRIO. ÍNDICE DE 26,05% (URP, JUNHO
DE 1987). NATUREZA ADMINISTRATIVA. SÚMU-
LA 311 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DES-
CONSTITUIR A COISA JULGADA.
- O controle da legalidade e constitucionalidade
das decisões judiciais, sejam elas provisórias ou
definitivas, deve ocorrer pelas vias e meios
jurisdicionais que a ordem jurídica permite e põe
à disposição das partes com vistas à obtenção
de sua modificação ou desconstituição.
- No âmbito do processamento de precatório, o
Presidente do Tribunal não possui competência
para proferir decisões que percutam nos
parâmetros estabelecidos no título exeqüendo e
que envolvam a entrega da prestação juris-
dicional, questões sobre as quais já se operou o
trânsito em julgado.
- Agravo regimental provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo sob o nú-
mero em epígrafe, em que são partes as acima identificadas, de-
cide o Pleno Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sessão
realizada nesta data, na conformidade dos votos e das notas ta-
quigráficas que integram o presente, por unanimidade, dar provi-
mento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Recife, 27 de junho de 2007 (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 agravo regimental contra decisão do então Presi-
dente deste Tribunal, que determinou o não pagamento do presen-
te precatório, ao fundamento de que a decisão judicial que lhe deu
origem é baseada em entendimento tido por inconstitucional, rela-
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tivamente ao reajuste dos vencimentos no percentual de 26,05%,
referente à variação da URP de junho de 1987.

O Ministério Público opinou pelo não provimento do agravo re-
gimental.

É o relatório.

VOTO

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

Em que pesem os fundamentos adotados pela decisão regi-
mentalmente agravada, não encontro razões para afastar-me do
entendimento vazado no enunciado 311 do STJ, no sentido de que
os atos do Presidente do Tribunal no processamento do precatório
não são de cunho jurisdicional, mas administrativo; por conseqüên-
cia, não possuem o alvitre de desconstituir decisão judicial trânsita
em julgado.

Assinalo, antes de ir adiante, que de certo modo também co-
mungo da tese de que a coisa julgada não é garantia absoluta, e
assim já me manifestei em alguns julgamentos da Segunda Tur-
ma deste Tribunal, da qual fazia parte antes de assumir a Presi-
dência desta Casa.

Porém, a questão a ser inicialmente enfrentada não é essa.

Não chego ao ponto de impor a supremacia constitucional a
qualquer custo, como se tal princípio fosse absoluto e que a sua
invocação seria suficiente para tratar com indiferença jurídica as
demais regras e princípios de ordem constitucional e pelos quais o
próprio ordenamento jurídico se legitima, pois, a ser assim, incor-
rer-se-ia no mesmo erro daqueles que defendem ser a coisa jul-
gada algo intangível.

Deve-se ter presente que o controle da legalidade e constitu-
cionalidade das decisões judiciais, sejam elas provisórias ou defi-
nitivas, deve ocorrer pelas vias e meios jurisdicionais que a ordem
jurídica permite e põe à disposição das partes com vistas à obten-
ção de sua modificação ou desconstituição (embargos à execu-
ção, ação rescisória, etc.).
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É ver-se, porém, que tal não ocorre quanto às decisões do
presidente no âmbito do processamento do precatório, as quais,
como já afirmado, são de natureza administrativa.

Sendo assim, tenho severas dúvidas em compreender que
uma decisão de índole administrativa possa sobrepor-se a uma
decisão de caráter judicial, por mais alto que seja o cargo ocupado
pelo administrador.

Esse entendimento não adversa com a redação do art. 1º-E
da Lei nº 9.494/97, que atribui ao Presidente do Tribunal, de ofício
ou mediante provocação das partes, a possibilidade de aferir o
valor dos precatórios antes do seu pagamento ao credor.

Tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o
instituto da coisa julgada, limitando-se aos casos por ela não al-
cançados. A sua aplicação deve restringir-se aos casos de erros
ou inexatidões aritméticas verificados nas contas que embasaram
a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório, desde que
ainda não tenham sido objeto de apreciação jurisdicional.

Desta forma, e em conseqüência, o Presidente do Tribunal
não possui competência para proferir decisões que percutam nos
parâmetros estabelecidos no título exeqüendo e que envolvam a
entrega da prestação jurisdicional, questões sobre as quais já se
operou o trânsito em julgado.

Destaco, nesse sentido, a seguinte decisão do col. STJ:

REVISÃO DOS VALORES. MANDADO DE SEGURAN-

ÇA. ATO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO. COMPETÊN-

CIA. ART. 1º-E DA LEI 9.494/97. ALCANCE. RESPEITO À

COISA JULGADA.

1. “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre

processamento e pagamento de precatório não têm cará-

ter jurisdicional” (Súmula 311/STJ). Da mesma forma, não

tem caráter jurisdicional e sim administrativo “a decisão

da Corte em agravo regimental contra despacho do presi-

dente nessa atividade” (STF, RE 311.487/SP, 1ª Turma,

Min. Moreira Alves, DJ de 31.10.2001). Sendo assim, tal

decisão (a) não é impugnável por recursos especiais e ex-

traordinários (Súmula 733/STF) e (b) pode ser controlada

por mandado de segurança.
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2. Compete ao Tribunal de Justiça julgar, originariamente,

mandados de segurança contra seus próprios atos (LC

35/79, art. 21, VI). Ademais, “não gera por si só a compe-

tência originária do Supremo Tribunal Federal para conhe-

cer do mandado de segurança com base no art. 102, i, n,

da Constituição, dirigir-se o pedido contra deliberação ad-

ministrativa do tribunal de origem, da qual haja participado

a maioria ou a totalidade de seus membros” (Súmula 623

do STF).

3. A revisão das contas elaboradas para aferir o valor dos

precatórios antes de seu pagamento ao credor, prevista no

art. 1º-E da Lei 9.494/97, tem caráter meramente adminis-

trativo, razão pela qual não pode alterar os parâmetros

definidos no âmbito jurisdicional pelo juiz natural da cau-

sa, que é o juiz da execução.

4. Recurso especial improvido.

(REsp nº 697.225/RN; Min. Teori Albino Zavasck; j. DJ 13/

02/2006)

No caso em discussão, a decisão presidencial determinou o
cancelamento do precatório por se tratar de valores decorrentes
do índice de 26,05%, referente à variação da URP de junho de
1987, em que o STF inúmeras vezes se manifestou no sentido de
que não é devido.

Porém, consoante explicitado, a via pela qual se deve propug-
nar pela desconstituição do título e a conseqüente não realização
do direito nele consubstanciado é, inequivocamente, a jurisdicio-
nal, e não a administrativa.

Destarte, não havendo qualquer recurso ou ação pendentes
de julgamento que possam impedir a realização do pagamento do
presente precatório, tanto mais quando o próprio ente público se
manifestou expressamente estar de acordo quanto ao valor re-
querido (fl. 5), provejo o presente agravo regimental.

É como voto.
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REMESSA EX OFFICIO

EM AÇÃO CÍVEL N° 406.071-SE

Relator: JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI
Parte Autora: ERALDO GOMES DE SANTANA - FI
Parte Ré: DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODU-

ÇÃO MINERAL
Repte.: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 5ª RE-

GIÃO
Advs./Procs.: DRS. SANDRO MEZZARANO FONSECA E OUTRO

(PARTE A)
Remetente: JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE SERGIPE

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATI-
VO, MINERÁRIO E AMBIENTAL. REMESSA EX
OFFICIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE MANU-
TENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO DE
LICENÇA PARA EXTRAÇÃO DE AREIA E CAS-
CALHO EM ÁREA DE JAZIDA ATÉ O SEU TER-
MO FINAL. DOCUMENTO EXPEDIDO PELO DE-
PARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MI-
NERAL. CONDICIONAMENTO DA EXPLORA-
ÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS AO LICEN-
CIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA DE APRE-
SENTAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL EM 180
DIAS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. CANCE-
LAMENTO. SOLICITAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
PRORROGAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CON-
CESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA E SENTEN-
ÇA DE OCORRÊNCIA DE FATO CONSUMADO.
ESGOTAMENTO DO PRAZO DA AUTORIZA-
ÇÃO. DELIMITAÇÃO DOS EFEITOS.
- Autorização de registro de licença expedida pelo
DNPM, em 08.08.2001, para valer até 09.07.2002,
com obrigação de apresentação de licença
ambiental dentro de 180 dias (contados a partir
da expedição), ficando, a exploração dos recur-
sos minerais, condicionada ao licenciamento
pelos órgãos ambientais competentes. Pronun-
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ciamento do DNPM no sentido do cancelamento
da autorização em função do descumprimento
do prazo para a juntada do documento ambiental.
- Pedido de declaração de não cancelamento de
autorização de registro de licença para extração
de areia e cascalho em área de jazida no Municí-
pio de São Cristóvão/SE, argumentando-se: a)
que o DNPM não poderia exigir licença ambiental,
porque não amparado em lei; b) que o prazo de
180 dias teria sido prorrogado por igual período
de tempo, em outra instrução normativa do
DNPM; c) que o minerador não poderia ser pre-
judicado pela demora do órgão ambiental.
- Há amparo legal para a exigência, pelo DNPM,
de licença ambiental, no tocante à autorização
de registro de licença de extração de areia e cas-
calho, à medida que essa atividade é potencial-
mente poluidora, podendo ocasionar impactos
relevantes na fauna e na flora da área e do entor-
no. “Há impactos ambientais significativos cau-
sados pelas atividades de mineração, entre as
quais se acentuam:/-desmatamento nas áreas de
operações, abrangendo núcleo de mineração
constituído pela mina, bancadas de estéril, de-
posição de rejeitos, estradas de serviços, usinas
e áreas de apoio  social  e  infra-estrutura;/-alte-
ração  do  padrão  topográfico  conseqüente da
deposição de estéril;/-alteração do padrão topo-
gráfico na abertura da cava de exaustão./[...]/Os
recursos hídricos podem ser atingidos, princi-
palmente, por outros fatores: lixiviação das pi-
lhas de estéril; instabilização das camadas de
estéril, rompimento dos taludes das bacias de
rejeitos; infiltração e/ou percolação das bacias
de rejeitos” (Leme Machado). Realce para o fato
de que algumas áreas próximas à jazida estão
em fase de recuperação ambiental, conforme
exigência constante em termo de ajustamento
de conduta firmado com os Ministérios Públicos
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Federal e Estadual.
- “A construção, instalação, ampliação e funcio-
namento de estabelecimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, considera-
dos efetiva e potencialmente poluidores, bem
como os capazes, sob qualquer forma, de cau-
sar degradação ambiental, dependerão de pré-
vio licenciamento de órgão estadual competen-
te, integrante do Sistema Nacional do Meio Am-
biente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de
outras licenças exigíveis” (caput do art. 10 da Lei
n° 6.938/81, com a redação dada pela Lei n° 7.804/
89).
- “Podendo baixar normas de controle ambiental,
como explicitamente possibilitou-lhe a Lei 8.876/
94, o DNPM deve cumprir toda a legislação fede-
ral ambiental, como, também, levar em conta a
legislação ambiental do Estado e do Município
em que estiverem a jazida ou a mina” (Leme
Machado).
- A Instrução Normativa nº 002/2001 do DNPM
determinou que “ficam prorrogados por 180
(cento e oitenta) dias, a contar do dia 22 de agos-
to de 2001, os prazos estipulados nos §§ 1o e 3o

do art. 5o e no item V do art. 23 da Instrução
Normativa nº 1/2001, de 21 de fevereiro de 2001”.
A despeito da deficiente redação legislativa, o que
se depreende é que os prazos, que, em
22.08.2001, estavam em curso, foram renovados,
voltando a correr por inteiro. Em decorrência, in
casu, o prazo do minerador, para apresentação
da licença ambiental, que vencia no início de fe-
vereiro de 2002, passou a ter vencimento no fi-
nal do referido mês, de modo que, tendo apre-
sentado pedido de prorrogação de juntada do
documento apenas em 15.04.2002, seu prazo já
havia se esgotado há quase dois meses. Expira-
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do o prazo, não há que se falar em sua dilatação.
- O cancelamento da autorização decorreria, se
efetivado, não da demora do órgão ambiental na
análise do processado que lhe incumbia, mas
sim da inércia do minerador na comunicação ao
DNPM da razão do atraso da apresentação do-
cumento essencial.
- O pedido foi para o não cancelamento da auto-
rização até o alcance do seu termo final, que, de
acordo com o documento correspondente, se
verificaria em 09.07.2002. Foi deferida tutela an-
tecipada em 26.06.2002, decisão contra a qual o
DNPM interpôs agravo de instrumento, ao qual
se negou seguimento por intempestividade. Na
sentença datada de 30.10.2003, reconheceu-se o
fato consumado, tendo em conta que a autoriza-
ção de registro de licença vigorara até 09.07.2002,
quando, então, se dera a extinção da relação ju-
rídica automaticamente. O STF tem se posi-
cionado contra a aplicação da teoria do fato con-
sumado, especialmente nos casos de participa-
ção em concurso público na condição de sub
judice por deferimento de liminares (preceden-
tes vários, dentre os quais RMS 23.793 e RE
120.893). No caso em tela, contudo, o pedido se
exauriu com o deferimento do provimento
antecipatório, encontrando razão de ser a ado-
ção da tese do fato consumado.
- Entretanto, é preciso fazer constar que o provi-
mento jurisdicional deve ser interpretado como
tendo garantido o não cancelamento (e unica-
mente ele) apenas até o término do prazo de vi-
gência previsto na própria autorização, e enquan-
to se processava o requerimento de regulariza-
ção perante a autoridade ambiental, não poden-
do ser invocado como permissivo à continuida-
de da autorização para além do seu período de
vigência, nem como autorização para a explora-
ção extrativista sem a licença ambiental ou em
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descompasso com as imposições da legislação
ambiental. Nesse ponto, quadra destacar que o
órgão ambiental condicionou a extração de areia
e cascalho à adoção de várias providências pelo
minerador.
- Pelo não provimento da remessa oficial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos, DECIDE a Primeira
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimida-
de, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e
voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento.

Recife, 24 de maio de 2007 (data do julgamento).

JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator

RELATÓRIO

O JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI:

ERALDO GOMES DE SANTANA – FI ajuizou ação declarató-
ria contra o DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINE-
RAL - DNPM, objetivando o não cancelamento da Autorização de
Registro de Licença nº 044/2001, “até que se alcance o termo final
indicado em seu corpo, quer pelo fato da exigência da licença
ambiental se mostrar ilegal sob a ótica do princípio constitucional
da hierarquia das normas, quer por haver-se prorrogado o prazo
estabelecido no artigo 5º, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa 001/
2001, através do art. 1o da Instrução Normativa 002/2001, quer pela
presença de justa causa a evitar a ocorrência da decadência, con-
denando-se o vencido em custas processuais e honorários advo-
catícios”.

Foi deferida a antecipação de tutela postulada pelo autor.

Citado, o DNPM apresentou contestação, salientando que a
Instrução Normativa nº 002/2001 teria trazido prorrogação especí-
fica, determinando, como termo inicial, o dia 22.08.2001, e, como
termo final, a data de 19.02.2002. Destacou que o autor teria solici-
tado a prorrogação do prazo apenas quando o mesmo já se en-
contra expirado (em 15.04.2002). Afirmou que a Instrução Norma-
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tiva nº 001/2001 estaria em perfeita consonância com a legislação
pertinente.

O Ministério Público, a despeito de entender pela desnecessi-
dade de sua intervenção, opinou pela improcedência do pedido.

O MM. Juiz Federal a quo julgou procedente o pedido, em sen-
tença espelhada pela seguinte ementa:

LICENÇA AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

EXTRAÇÃO MINERAL. INCÚRIA DO PODER PÚBLICO.

TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO. IRREVERSIBILI-

DADE. FATO CONSUMADO.

Com a concessão da antecipação de tutela, adiantou-se o

próprio conteúdo do pedido que, com o decurso do tempo,

tornou-se irreversível, uma vez que se pretendia obstar o

cancelamento de Autorização de Registro de Licença, até

o termo final nela estipulado. Ao regular fluência e respec-

tiva expiração do prazo de validade da autorização, objeto

da ação, antes do julgamento da lide, redunda na configu-

ração da hipótese de fato consumado.

Não houve recurso voluntário.

Duplo grau de jurisdição obrigatório.

É o relatório.

Dispensada a revisão. Incluído em pauta de julgamento.

VOTO

O JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator):

Trata-se de remessa necessária de sentença que, reconhe-
cendo a ocorrência de fato consumado, em função do deferimento
de tutela antecipada, julgou procedente o pedido de não cancela-
mento da Autorização de Registro de Licença nº 044/2001, “até
que se alcance o termo final indicado em seu corpo, quer pelo fato
da exigência da licença ambiental se mostrar ilegal sob a ótica do
princípio constitucional da hierarquia das normas, quer por haver-
se prorrogado o prazo estabelecido no artigo 5º, §§ 1o e 2o, da
Instrução Normativa 001/2001, através do art. 1o da Instrução Nor-
mativa 002/2001, quer pela presença de justa causa a evitar a ocor-
rência da decadência, condenando-se o vencido em custas pro-
cessuais e honorários advocatícios”.
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A discussão se estabeleceu em face de autorização de regis-
tro de licença expedida pelo DNPM, em 08.08.2001, para valer até
09.07.2002, com obrigação de apresentação de licença ambiental
dentro de 180 dias (contados a partir da expedição), ficando, a
exploração dos recursos minerais, condicionada ao licenciamento
pelos órgãos ambientais competentes.

O DNPM havia se pronunciado no sentido do cancelamento
da autorização em função do descumprimento do prazo para a
juntada do documento ambiental, o que gerou a promoção da de-
manda pelo minerador, que entendeu ter sido prejudicado.

O pedido de declaração de não cancelamento de autorização
de registro de licença para extração de areia e cascalho em área
de jazida no Município de São Cristóvão/SE fundou-se em três ar-
gumentos: a) que o DNPM não poderia exigir licença ambiental,
porque não amparado em lei; b) que o prazo de 180 dias teria sido
prorrogado por igual período de tempo, em outra instrução norma-
tiva do DNPM; c) que o minerador não poderia ser prejudicado pela
demora do órgão ambiental.

De início, destaco a minha compreensão em relação à postu-
lação, não analisando, de logo, a assertiva de fato consumado,
como acolhido da sentença.

Penso que há, sim, amparo legal para a exigência, pelo DNPM,
de licença ambiental, no tocante à autorização de registro de licen-
ça de extração de areia e cascalho, à medida que essa atividade é
potencialmente poluidora, podendo ocasionar impactos relevan-
tes na fauna e na flora da área e do entorno. A melhor doutrina
destaca na especificidade: “Há impactos ambientais significativos
causados pelas atividades de mineração, entre as quais se acen-
tuam:/-desmatamento nas áreas de operações, abrangendo nú-
cleo de mineração constituído pela mina, bancadas de estéril, de-
posição de rejeitos, estradas de serviços, usinas e áreas de apoio
social e infra-estrutura;/-alteração do padrão topográfico conse-
qüente da deposição de estéril;/-alteração do padrão topográfico
na abertura da cava de exaustão./[...]/Os recursos hídricos podem
ser atingidos, principalmente, por outros fatores: lixiviação das pi-
lhas de estéril; instabilização das camadas de estéril, rompimento
dos taludes das bacias de rejeitos; infiltração e/ou percolação das
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bacias de rejeitos” (Leme Machado, Paulo Affonso. Direito am-
biental brasileiro. 12a ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros,
2004, p. 633).

Realce-se o fato de que algumas áreas próximas à jazida es-
tão em fase de recuperação ambiental, conforme exigência cons-
tante em termo de ajustamento de conduta firmado com os Minis-
térios Públicos Federal e Estadual (fl. 45).

Ademais, a legislação é explícita: “A construção, instalação,
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utili-
zadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e poten-
cialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma,
de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licencia-
mento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Na-
cional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em ca-
ráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis” (caput
do art. 10 da Lei n° 6.938/81, com a redação dada pela Lei n° 7.804/
89).

Sobre a competência do DNPM em matéria ambiental, a dou-
trina acentua o que a legislação própria estabelece: “Podendo bai-
xar normas de controle ambiental, como explicitamente possibili-
tou-lhe a Lei 8.876/94, o DNPM deve cumprir toda a legislação fe-
deral ambiental, como, também, levar em conta a legislação ambi-
ental do Estado e do Município em que estiverem a jazida ou a
mina” (Leme Machado, Paulo Affonso. Direito ambiental brasi-
leiro. 12a ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 643).

No que diz respeito à alegação de prorrogação do prazo, é de
se dizer que a Instrução Normativa nº 002/2001 do DNPM determi-
nou que “ficam prorrogados por 180 (cento e oitenta) dias, a contar
do dia 22 de agosto de 2001, os prazos estipulados nos §§ 1o e 3o

do art. 5o e no item V do art. 23 da Instrução Normativa nº 1/2001,
de 21 de fevereiro de 2001”. A despeito da deficiente redação legis-
lativa, o que se depreende é que os prazos, que, em 22.08.2001,
estavam em curso, foram renovados, voltando a correr por inteiro.
Em decorrência, in casu, o prazo do minerador, para apresenta-
ção da licença ambiental, que vencia no início de fevereiro de 2002,
passou a ter vencimento no final do referido mês, de modo que,
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tendo apresentado pedido de prorrogação de juntada do documento
apenas em 15.04.2002, seu prazo já havia se esgotado há quase
dois meses. Expirado o prazo, não há que se falar em sua dilata-
ção. Portanto, não se mostra correto o raciocínio da parte autora
nesse tocante.

Finalmente, cumpre ressaltar que o cancelamento da autori-
zação decorreria, se efetivado, não da demora do órgão ambiental
na análise do processado que lhe incumbia, mas sim da inércia do
minerador na comunicação ao DNPM da razão do atraso da apre-
sentação de documento essencial. Por conseguinte, de igual forma,
não mereceria acatamento a argumentação do autor, nesse ponto.

O fato, no entanto, é que o Juízo a quo deferiu a tutela anteci-
pada e, na sentença, concluiu pela procedência do pedido, em fun-
ção da concretização do fato consumado.

Observe-se que o pedido foi para o não cancelamento da au-
torização até o alcance do seu termo final, que, de acordo com o
documento correspondente, se verificaria em 09.07.2002. Foi de-
ferida tutela antecipada em 26.06.2002, decisão contra a qual o
DNPM interpôs agravo de instrumento, ao qual se negou segui-
mento por intempestividade. Na sentença datada de 30.10.2003,
reconheceu-se o fato consumado, tendo em conta que a autoriza-
ção de registro de licença vigorara até 09.07.2002, quando, então,
se dera a extinção da relação jurídica automaticamente.

O STF tem se posicionado contra a aplicação da teoria do fato
consumado, especialmente nos casos de participação em con-
curso público na condição de sub judice por deferimento de limina-
res (precedentes vários, dentre os quais RMS 23.793 e RE 120.893).
No caso em tela, contudo, o pedido se exauriu com o deferimento
do provimento antecipatório, encontrando razão de ser a adoção
da tese do fato consumado.

Entretanto, é preciso fazer constar que o provimento jurisdi-
cional deve ser interpretado como tendo garantido o não cancela-
mento (e unicamente ele) apenas até o término do prazo de vigên-
cia previsto na própria autorização, e enquanto se processava o
requerimento de regularização perante a autoridade ambiental, não
podendo ser invocado como permissivo à continuidade da autori-
zação para além do seu período de vigência, nem como autoriza-



387

ção para a exploração extrativista sem a licença ambiental ou em
descompasso com as imposições da legislação ambiental. Nes-
se ponto, quadra destacar que o órgão ambiental condicionou a
extração de areia e cascalho à adoção de várias providências pelo
minerador (fls. 52/54).

Com essas considerações, ressalvando meu entendimento
sobre a matéria, nego provimento à remessa oficial.

É como voto.

REVISÃO CRIMINAL N° 48-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA

Requerente: FRANCISCO MOÉSIO MOREIRA DE SOUZA
Requerido: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
Repte.: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO
CRIMINAL. MOEDA FALSA. PRINCÍPIO DA IN-
SIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JULGA-
MENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS DOS AU-
TOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCOR-
RÊNCIA.
- O comando judicial será revisto em um dos
casos do art. 621 do CPP.
- Tratando-se de crime contra a fé pública, onde
o sujeito passivo do delito é o Estado, inaplica-
se o princípio da bagatela. Precedentes jurispru-
denciais.
- Tendo o Juiz feito a ponderação do conjunto
probatório presente, prevalecendo os elementos
suficientes para a condenação, não há que se
falar em julgamento contrário às evidências dos
autos.
- Necessária se torna a intimação para providen-
ciar novo advogado, caso haja renúncia do ante-
riormente constituído, o que não é o caso, já que
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o causídico foi cientificado da sentença con-
denatória, sem nada falar acerca de uma possí-
vel desistência, inocorrendo, pois, cerceamento
de defesa .
- Improcedência do pedido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram
como partes as acima identificadas, decide o Pleno do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, por maioria, julgar improcedente o
pedido de revisão, nos termos do relatório, do voto do Relator e
das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a inte-
grar o presente julgado.

Recife, 9 de maio de 2007 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE
FARIA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Francisco Moésio
Moreira de Souza com fundamento nos arts. 621, I, c/c o 626, to-
dos do CPP, objetivando anular o processo criminal em que foi
condenado pelo crime tipificado no art 289, § 1º, do CP.

O autor alega, resumidamente, que a sentença prolatada con-
trariou o princípio da insignificância, em razão de o valor da cédula
apreendida com o acusado ser apenas de R$ 10,00; que o julga-
mento contrariou as evidências dos autos, onde restou provado,
pelos depoimentos, que o réu recebera a moeda falsa de boa-fé,
sem o intuito de reinseri-la em circulação, bem como que houve
cerceamento de defesa, já que, mesmo diante da inércia de sua
advogada, quando de sua ciência da sentença, não foi o mesmo
intimado para constituir novo advogado e ter garantido o seu direito
de recorrer, o que fez com que o mandamento judicial não transi-
tasse em julgado.



389

Às fls. 254/255, o pedido liminar restou indeferido, por ausên-
cia de fumus boni iuris.

Em alegações finais, a Defensoria Pública argumenta que a
ausência de intimação para constituir novo advogado acarretou a
nulidade do processo, ferindo o art. 5º, LV, da CF, bem como que,
por uma análise minuciosa dos fatos, houve julgamento contrário
à certeza dos autos, enquadrando-se, pois, na hipótese de revisão
prevista no art. 621, I, do CPP.

O Parquet Federal, em seu parecer (fls. 257/265), conside-
rando não prosperar as argumentações do promovente para a re-
visão do comando judicial prolatado, opina pela improcedência do
pedido.

É o relatório. Ao Revisor.

VOTO

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

Pretende Francisco Moésio de Souza, com fundamento nos
arts. 621, I, c/c o 626, todos do CPP, anular processo criminal em
que foi condenado pelo crime tipificado no art 289, § 1º, do CP.

Para tanto, alega que a sentença prolatada contrariou o princí-
pio da insignificância, em razão do baixo valor da cédula apreendi-
da, que o julgamento contrariou as evidências dos autos e que
houve cerceamento de defesa.

No que diz respeito à aplicação, in casu, do princípio da insig-
nificância, não vislumbro como lhe emprestar validade.

 Tratando-se de crime contra a fé pública, onde o sujeito pas-
sivo é o Estado, a jurisprudência vem se inclinando em afastar
aludida tese, não levando em consideração o valor do material
apreendido.

A propósito, vale colacionar os seguintes precedentes:

PROCESSO PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

ART. 289, § 1º, DO CP. MOEDA FALSA. MATERIALIDA-

DE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EX-

CLUDENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(...)
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4. Embora o interesse público sempre seja violado quando

é praticado um ato delitivo (ainda que em detrimento de

interesses privados), no caso em tela protege-se a fé pú-

blica, excluindo a possibilidade de aplicação do princípio

da insignificância ou bagatela. Além disso, o valor envolvi-

do não é propriamente insignificante, pois corresponde a

meio salário mínimo à época dos fatos, rendimento auferi-

do por milhões de brasileiros apenas após metade de um

mês de trabalho honesto. (...). (TRF-3ª R., 2ª T., ACR 11.862/

SP, Rel. Juiz Carlos Francisco, DJU 12.09.2003, p. 469).

PENAL. MOEDA FALSA. INTRODUZIR EM CIRCULAÇÃO.

ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA DOLO-

SA. CONHECIMENTO DA FALSIDADE. CONDENAÇÃO.

APELO PROVIDO.

1. O delito de moeda falsa consiste em infração penal cujo

bem jurídico atingido é a fé pública, ou seja, a segurança

da sociedade em relação à circulação monetária. O sujei-

to passivo desse crime é o Estado e a coletividade.

2. Em relação a essa espécie de delito, a lesão ao bem

protegido pela norma penal não pode ser mensurada pela

quantidade de cédulas introduzidas em circulação pelo

sujeito ativo, nem pelo número de lesionados pela conduta

criminosa. Portanto, qualquer que seja o montante da fal-

sificação ou o número de pessoas atingidas, há ofensa ao

bem jurídico, o qual não é quantificado. Improcedem, as-

sim, os argumentos adotados na decisão recorrida que

absolveu o réu com base no princípio da insignificância.

(...). (TRF-4ª R., 7ª T., ACR 11.584/RS, Rel. Juiz Fábio

Rosa, DJU 02.07.2003, p. 726).

Relativamente à tese de que julgamento teria contrariado as
evidências dos autos, onde restou provado, pelos depoimentos,
que o réu recebera a moeda falsa de boa-fé, sem o intuito de rein-
seri-la em circulação, igualmente não é passível de acolhimento.

Utilizando-se deste argumento o autor busca, na realidade, a
reapreciação do conjunto probatório, inadmissível nesta via res-
cindenda, quando tal aspecto já fora superado no 1º Grau de juris-
dição, momento oportuno para, por meio do livre convencimento,
o juiz fazer a valoração das provas.
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In casu, fazendo a ponderação necessária, o Juiz natural con-
siderou que os referidos depoimentos não foram determinantes
para a absolvição, prevalecendo outros elementos suficientes para
condená-lo.

Sobre o tema, devem ser conferidos os seguintes aretos:

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRO-

VA.

- Condenação que tem esteio em elementos na lógica das

provas oponíveis àqueles considerados favoráveis ao acu-

sado, não havendo que se cogitar de sentença proferida

contra a evidência dos autos, cuidando-se de matéria per-

tinente aos juízos de valoração da prova emitidos no julga-

mento da demanda penal que descabe examinar em sede

de revisão criminal. Precedentes da Corte.

- Revisão Criminal improcedente. (TRF-3ª R., 1ª S., RVCR

383/SP, Rel. Juiz Peixoto Júnior, DJU 12.11.2004, p. 363)

CRIMINAL. RESP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVERGÊN-

CIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. REVI-

SÃO CRIMINAL. SENTENÇA PROFERIDA EM CONTRA-

RIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. INOCORRÊN-

CIA. REJEIÇÃO DOS LAUDOS PERICIAIS. POSSIBILI-

DADE. ART. 182 DO CPP. IMPUTABILIDADE DO RÉU.

ANÁLISE FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. RE-

CURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Impõe-se, para a demonstração da divergência jurispru-

dencial, a realização do confronto analítico entre os julga-

dos, de modo a evidenciar sua identidade ou semelhança,

a teor do que determina o art. 255, § 2º, do RISTJ, não

restando caracterizado o dissídio pela mera compilação

de ementas, tal como ocorrido in casu.

II - Hipótese em que o Tribunal a quo entendeu pela
improcedência da revisão criminal, por não restar
demonstrado que a condenação fora proferida con-
tra a evidência dos autos, bem como em aplicação
ao disposto no art. 182 do Código de Processo Penal.
III -  O art. 182 do Código de Processo Penal, de acor-
do com o Princípio do Livre Convencimento, dispõe
que o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-
lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.
IV - Verificado que o Tribunal a quo, após análise fática e

jurídica da questão, entendeu pela imputabilidade do réu,



392

em confirmação à sentença proferida pelo Júri Popular, que

rejeitou as conclusões dos laudos periciais, incabível o

reexame dessa decisão na via especial, diante do óbice

da Súmula 7 do STJ.

V - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (STJ, 5ª

T., REsp 658.906/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU 28.02.

2005, p. 363). (Grifei)

Já no que diz respeito à ocorrência de cerceamento, pela au-
sência de intimação para constituir novo advogado e ter garantido
o seu direito de recorrer, também não será aceita.

Esta providência só deve ser adotada, ante a ausência de de-
fensor constituído nos autos, o que não é o caso, pois, conforme
se verifica à fl. 143, a advogada do réu foi cientificada da prolação
da sentença condenatória, silenciando acerca de uma possível
renúncia ao mandato a ela conferido.

Assim, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas
no art. 621 do CPP, há de ser mantido o mandamento judicial con-
denatório.

Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido de revisão
criminal. Deixo de condenar a parte autora em custas e honorários
advocatícios, em face da assistência judiciária gratuita.

É como voto.
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