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AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5.698-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Parte Autora: MARIA EVELICE DO NASCIMENTO
Partes Rés: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E SILVANA

MARIA DO NASCIMENTO REBOUÇAS
Adv./Proc.: DR. MÁRCIO BRÁULIO PONTES PIMENTEL (2a

PARTE A)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO.
LEGITIMAÇÃO. ARTS. 487 DO CPC. EXTINÇÃO
DA AÇÃO. ART. 267, IV, DO CPC. PRELIMINAR
DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA NESTES
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM DA AÇÃO DE
IMISSÃO DE POSSE.
- Preliminar do MP de declinação do foro nos
presentes autos ao juízo de primeiro grau, sob o
argumento de não se tratar de hipótese de cabi-
mento de ação rescisória e sim de declaratória
de nulidade. Alegação da chamada querella
nulitatis, rejeitada. Ação de imissão de posse
proposta conta a adquirente originária da unida-
de habitacional que embora esta não houvesse
sido citada, compareceu posteriormente e con-
testou a ação. Convalidação de possível vício, na
forma do art. 214, § 1º do CPC. Inexistência de
alegação de existência de qualquer outra possui-
dora que devesse ser citada. Inexistência da apon-
tada querella nulitatis.
- Rescisão que se pretende de sentença de ação
de imissão de posse, ante a alegação de ausên-
cia de citação de terceiro ocupante de unidade
habitacional financiada pela Caixa Econômica
Federal. Autora que, embora alegue ser possui-
dora direta do imóvel, não fez prova dessa con-
dição.
- Ilegitimidade da parte autora. Extinção da ação,
nos termos do art. 267, IV, do CPC.
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ACÓRDÃO

Decide o Pleno do Tribunal Regionan Federal da 5ª Região,
por unanimidade, julgar extinta a ação rescisória, nos termos do
relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que fi-
cam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 29 de outubro de 2008 (data de julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Cuida-se de ação rescisória intentada por Maria Evelice do
Nascimento visando à desconstituição de sentença exarada nos
autos da Ação de Imissão de Posse nº 2000.81.00.5833-2 movida
pela CEF contra Silvana Maria do Nascimento Rebouças.

Na presente hipótese tem-se que um terceiro ocupante de
unidade habitacional financiada pela CEF, através do SFH, que não
foi citada na ação de execução extrajudicial regulada pelo Decre-
to-Lei nº 70/1966, nem na ação de imissão de posse que lhe se-
guiu, propõe ação rescisória alegando dentre outras coisas que a
CEF “tinha conhecimento que a verdadeira possuidora do imóvel
guerreado não era mais a mutuária original com quem realizou o
contrato de financiamento e sim a autora, diga-se, a Sra. Maria
Evelice do Nascimento, tendo em vista que, em 16 de fevereiro do
ano de 1988 o Oficial do Cartório Francisco Ximenes de Melo ates-
tou o fato, cuja certidão encontra-se acostada aos autos da ação
de imissão de posse às fls. 13v ...”, segundo noticia a exordial às
fls. 05.

Em sua resposta a CEF, preliminarmente, alega a impossibili-
dade jurídica do pedido e o conseqüente indeferimento da inicial,
por entender que se pretende negar o direito já exercido de se exe-
cutar o mutuário inadimplente pela via extrajudicial do Decreto-Lei
70/66. No mérito, afirma que: a) a alienação da coisa ou do direito
litigioso não altera a legitimidade das partes; b) que é proprietária
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do imóvel em litígio; c) que após a adjudicação e o registro ficou
impossibilitada de tomar posse, ante a ocupação indevida de “ter-
ceiro invasor” e d) que o processo de execução instituído pelo De-
creto-Lei nº 70/66 veio dar prioridade ao interesse social do SFH.

O douto parecer do Parquet, opinou, em preliminar, pela decli-
nação dos presentes autos ao juízo a quo, por entender tratar-se
de hipótese de ajuizamento de ação declaratória de nulidade, uma
vez que não ocorreu a citação válida na referida ação de imissão
de posse, tornando nulos todos os atos que se sucederam, ou de
oposição de embargos de execução, em razão de o processo en-
contrar-se em fase executória.

No mérito, opinou pela improcedência da ação, sob as seguin-
tes alegações: a) a CEF não tinha como saber que a atual mora-
dora do imóvel em comento era um terceiro possuidor; b) que os
documentos trazidos à inicial não são inequivocamente compro-
batórios da situação da autora; c) que a mutuária original compa-
receu espontaneamente a ajuízo apresentando contestação, onde
não é feita nenhuma menção a terceiro possuidor; d) que a autora
da presente demanda deveria ter manifestado seu interesse em
integrar a lide como assistente da Sra. Silvânia e não intempesti-
vamente como litisconsorte passivo.

Submeti o feito à douta Revisão.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

O ponto nodal da presente querela reside na possibilidade de
rescindir sentença exarada em ação de imissão de posse, pro-
posta contra adquirente de unidade habitacional financiada pela
CEF, após a execução extrajudicial que lhe promovera com rito do
DL 70/66, onde não fora citada a atual ocupante do referido imóvel,
ora autora da presente demanda.

Enfrento, neste instante, a preliminar de declinação da com-
petência dos presentes autos ao juízo de primeiro grau, à alega-
ção de que se trata de ação declaratória de nulidade de sentença,
identificada como querella nulitatis ou de embargos à execução.
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A alegação não se sustenta. Somente se poderia acatar a cha-
mada querella nulitatis se a ação de imissão de posse houvesse
sido intentada contra a possuidora do imóvel e esta não houvesse
sido citada. No caso, a ação de imissão de posse foi proposta
contra a adquirente originária que, embora não houvesse sido cita-
da, posteriormente contestou a ação, para alegar que exercia a
atividade de “sacoleira” e, por isso, não pôde ser encontrada nas
várias tentativas de citação que então se realizara, como se lê às
fl. 80.

Como se vê, a mutuária originária compareceu em juízo e ofe-
receu contestação, pelo que se supriu eventual eiva de nulidade,
na forma do art. 214, § 1º, do CPC. Observe-se que, nessa con-
testação, a referida mutuária não faz nenhum referência à transfe-
rência da posse a uma terceira pessoa, pelo que é de concluir-se
que a autora da rescisória não era possuidora do imóvel e, portan-
to, não podia exigir que houvesse uma citação a ela dirigida. De
conseqüência, se não havia uma posse da autora no referido imó-
vel, no processo destinado a imitir nessa posse exatamente a pro-
prietária – a CEF – então não há se falar em querella nulitatis, e,
por essa razões, rejeito essa preliminar.

Pelos motivos acima expendidos rejeito a preliminar de decli-
nação da competência os autos ao Juiz de primeiro grau, levanta-
da pelo douto representante do Ministério Público Federal.

Passo a enfrentar o cabimento da presente demanda à luz do
art. 487 do CPC.

Muito embora a autora da Ação Rescisória alegue a condição
de terceira interessada prevista no art. 487, II, do CPC, como con-
dição legitimadora da propositura da presente demanda, não lo-
grou demonstrar essa situação.

Deveras, embora alegue, na inicial, que a CEF tivesse conhe-
cimento da cessão do contrato e tenha juntado documento com o
fito de comprovar tal situação, às fls. 171/172, e sob a rubrica “COM-
PROVANTE DE NEGOCIAÇÃO PERANTE A CEF E MARIA EVE-
LICE DO NASCIMENTO DATADO DE 13.0498 PROVANDO O
CONHECIMENTO DA AUTORA SOBRE A CESSÃO DE DIREI-
TOS REAIS, INCLUINDO A POSSE DIRETA”, tal fato não restou
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comprovado, pois ali consta uma cópia do preenchimento de for-
mulário destinado à purgação do débito em nome da adquirente da
unidade habitacional e não em nome da potencial cessionária,
como se alega ser a autora da presente rescisória.

Do mesmo modo o documento de fls. 174, apenas demonstra
que a autora da Ação Rescisória mantinha conta de luz no imóvel
sem que isto sirva para demonstrar o alegado conhecimento pré-
vio da CEF a respeito do alegado contrato de cessão de direito.

Além disso – e por fim – o contrato de cessão de direito junta-
do por cópia às fls. 170 apresenta dois aspectos que revelam sua
inidoneidade para caracterizar um contrato de cessão de direito
celebrado com aquiescência da CEF: primeiro, o contrato foi cele-
brado entre a autora da ação rescisória e Antônio Fernando Lopes
e sua esposa, que por sua vez, teria sido cessionário; segundo,
esse contrato teria sido celebrado em 06 de março de 1997, para
além do prazo reconhecido pela Jurisprudência para que se em-
preste validade a esses acordos, de modo a produzir efeito peran-
te a CEF.

Como se lê, na Lei nº 10.150/2000, definiu-se a possibilidade
de regular-se os chamados contratos de gaveta, através da disci-
plina dessa lei nos ajustes celebrados até 25 de outubro de 1966,
sendo certo que o contrato a que se refere a autora da rescisória,
como já mencionado, foi celebrado em data posterior.

Tenho dificuldade em admitir, portanto, que a autora tenha legi-
timidade para propor a presente Ação Rescisória, tendo em vista
que o contrato de cessão de direito foi celebrado entre ela  e uma
outra pessoa, que não a própria mutuária original, tudo isso sem o
conhecimento, muito menos, anuência da CEF. Logo, parece-se
que a autora da presente Ação Rescisória é apenas um terceiro e
não um terceiro interessado, sendo certo que, como reconhece
Teotônio Negrão: “É preciso ser juridicamente interessado; não bas-
ta o simples interesse econômico para legitimar o terceiro a pro-
por ação rescisória”.1

1 NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 578.
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Por tais fundamentos não vislumbro a legitimidade ativa da
autora da Ação Rescisória e julgo extinta ação, nos termos do art.
267, IV, do CPC. Condeno a demandante ao pagamento das cus-
tas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00
(quinhentos reais).

 É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 75.856-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO
DE OLIVEIRA LIMA

Agravante: COOPERATIVA DE COLONIZAÇÃO AGROPE-
CUÁRIA E INDL/ PINDORAMA LTDA.

Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Repte.: PROCURADORIA DO INSS
Adv./Proc.: DR. THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES

(AGRTE.)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CO-
NEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. CONTRI-
BUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRODUTOR
RURAL. ENTREGA DA PRODUÇÃO À COOPE-
RATIVA. BENEFICIAMENTO E COMERCIALI-
ZAÇÃO POSTERIOR PELA ÚLTIMA. INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES GUERREADAS.
- Existe conexão entre a ação anulatória de débi-
to fiscal, as execuções fiscais e os embargos a
eles relativos. Contudo, a conexão não determi-
na senão a submissão de todos os feitos ao co-
nhecimento do mesmo juízo. Quanto à reunião
física dos feitos, esta é sempre facultativa e de-
pende da conveniência do juízo.
- Há incidência de contribuição previdenciária a
cargo do produtor rural, mesmo que integrante
de cooperativa, ainda que esta beneficie os pro-
dutos antes de proceder ao respectivo comér-
cio, sendo de rigor que a base de cálculo da
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exação seja a retribuição com que a cooperativa
remunere os gêneros recebidos.
- Estando o contribuinte inadimplente e não es-
tando suspensa a exigibilidade dos tributos de-
vidos, não se há falar em garantia de acesso à
CND ou equivalente.
- Agravo improvido.

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, por unanimidade, ne-
gar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do
Relator e das notas taquigráficas, que passam a integrar o pre-
sente julgado.

Recife, 14 de agosto de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLI-
VEIRA LIMA - Relator

RELATÓRIO

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

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa
de Colonização Agropecuária Ltda., irresignada com a interlocutó-
ria que lhe negou antecipação de tutela em ação ordinária propos-
ta contra o INSS, através da qual objetivava: 1) a reunião dos autos
da ação com outros de execução fiscal e de embargos; 2) a sus-
pensão da exigibilidade de contribuições previdenciárias pretensa-
mente incidentes sobre os produtos rurais dos cooperativados e
3) o acesso a certidão de regularidade fiscal (CPEN).

Segundo a agravante, o INSS pretenderia exigir-lhe contribui-
ções pretensamente incidentes sobre a transferência dos produ-
tos rurais dos cooperativados, ao ensejo da respectiva entrega à
cooperativa, quando tal ato, nitidamente cooperativo, não seria hi-
pótese de incidência da contribuição em foco, eis que não se trata-
ria de venda. Demais disso, não se tratando de venda, seria im-
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pertinente tratar a participação de cada filiado no resultado da
cooperativa como se fora preço, erigindo-o à base de cálculo da
contribuição. Por último, a agravante sustenta a necessidade,
mercê da conexão entre elas, da necessidade da reunião da ação
ordinária que propôs, com as execuções fiscais encetadas pelo
INSS para a exigência das mesmas contribuições combatidas, in-
dependentemente de umas estarem embargadas e outras não.

Importante destacar que a decisão de primeiro grau foi, inicial-
mente, desafiada por embargos de declaração. Mas, confirmada a
decisão originária, deu-se a interposição do presente recurso. Ao
recebê-lo, o então relator limitou seu conhecimento aos aspectos
da interlocutória atacados nos embargos de declaração, como se
no mais a decisão estivesse preclusa. Mas não é assim. A deci-
são, enquanto pendem de julgamento os embargos de declara-
ção, não pode ser atacada por qualquer outro recurso, daí porque
não se poderia exigir que a parte inconformada se utilizasse de
dois agravos: um, quanto à parte da interlocutória objeto dos em-
bargos de declaração; e outro, quanto à parte remanescente. As-
sim, conheço do agravo em sua integralidade.

Sem contra-razões, os autos vieram-me conclusos para jul-
gamento.

É o relatório.

VOTO

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

Como já destacado no relatório, o agravo deve ser conhecido
em sua integralidade. O fato de os embargos de declaração origi-
nalmente interpostos contra a formatação primitiva da interlocutó-
ria não dizerem respeito a todos os seus aspectos, não a cinde, de
molde a requerer o combate através de mais de um recurso. So-
mente após o julgamento dos declaratórios é possível o uso do agra-
vo, daí porque ele deve ser conhecido e decidido integralmente.

Quanto à pretensão de reunião dos autos da ordinária aos da
execução fiscal, o recurso padece de evidente erro em uma de
suas premissas básicas, qual seja, a de que a conexão implicaria
a reunião de autos. Mas não é assim. A conexão é mera causa de
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modificação de competência. “Reúnem-se” as ações conexas sob
o mesmo juízo para evitar decisões conflitantes. Só isso. A ex-
pressão “reunião” aqui deve ser interpretada em função do com-
plemento “sob o mesmo juízo”. Não se trata de reunião de autos,
nem de obrigatório julgamento conjunto. A conexão determina, ape-
nas, a remessa de todos os autos conexos ao mesmo juízo. É o
quanto basta para evitar decisões conflitantes.

No caso dos autos, todas as ações ditas conexas (e de fato o
são) já tramitam no mesmo juízo, qual seja, na 5ª Vara da Seção
Judiciária de Alagoas. Logo, a “reunião” dos processos reclamada
no agravo já existe.

Se a pretensão da parte é de ver reunidos os autos dos pro-
cessos conexos, disto não cuida a lei. Este tipo de reunião é sem-
pre facultativo e depende da conveniência do juízo, principalmente
em face do estado de evolução de cada feito. No caso dos autos,
a inconveniência da reunião física é manifesta. É que há várias
execuções em andamento, oito delas reunidas e atacadas pelos
mesmos “embargos” e destas apenas cinco são conexas com a
presente ação ordinária. Nenhum motivo há a justificar a reunião.
E ainda que houvesse, na visão da parte, não haveria direito subje-
tivo a isto. A conveniência a determinar a reunião física, aqui, é
sempre do juízo.

Em suma, a única conseqüência obrigatória que a lei atrela à
conexão de feitos é a sua submissão (reunião) ao mesmo juízo. E
isto já acontece com todos os processos referidos no agravo. A
ação ordinária, todas as execuções e todos os embargos se acham
submetidos ao Juízo da 5a Vara da Seção Judiciária de Alagoas.

Improvejo, portanto, o agravo, neste particular.

No que respeita ao cerne do agravo, discute-se se há ou não
incidência de contribuição previdenciária sobre os gêneros rurais
produzidos pelos cooperados, entregues à cooperativa e por ela
industrializados.

Segundo a agravante, a entrega dos produtos rurais à coope-
rativa não constitui venda, daí porque não haveria a incidência, aí,
da contribuição, eis que o fato gerador da contribuição é a “comer-
cialização” da produção rural. Somente quando, no futuro, a coo-
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perativa comercializa a produção dos colonos é que a contribui-
ção incide. Contudo, como no caso dos autos nem a cooperativa
comercializa produtos rurais, visto que industrializa os gêneros,
transformando-os em sucos engarrafados, doces, açúcar e álco-
ol, jamais haveria a incidência da contribuição guerreada. Em prol
de seu pensar transcreve vários julgados que parecem, efetiva-
mente, sufragar a mesma tese que defende.

Com todas as vênias penso que a tese, malgrado engenhosa
e, talvez, alguma vez acolhida, não procede.

Registro, por primeiro, que os precedentes transcritos cuidam,
apenas, do momento da incidência da contribuição, especificamen-
te, se na entrega dos gêneros à cooperativa ou se ao ensejo da
comercialização deles feita pela cooperativa. Resolvendo este
específico ponto, os precedentes apontam o momento da comer-
cialização feita pela cooperativa como o determinante da incidên-
cia, afastando o da mera entrega dos gêneros. Mas nenhum deles
acolhe a alegação de que a produção rural, a exigir grande contin-
gente de trabalhadores, todos submetidos ao regime geral da pre-
vidência, não gere os recursos necessários à promoção desta
assistência. A vingar a tese da agravante, se todos os produtores
rurais beneficiassem seus produtos, comercializando-os como
produtos industrializados, inexistiria o custeio da previdência rural.
E a despeito desta ausência de custeio, o Estado teria de arcar
com os custos das aposentadorias, dos auxílios-doença, dos sa-
lários-maternidade, enfim, de todos os benefícios previdenciários
devidos ao homem do campo. Penso que a interpretação do siste-
ma jurídico não prescinde do exame dos resultados políticos a que
cada tese conduz.

Já tive ensejo de examinar, há vários anos, idêntica tese sus-
tentada pelas usinas de açúcar e álcool, quanto às canas próprias
que esmagavam. Para as usinas, não havia ato de comércio quan-
do sua área campesina remetia para a industrial as canas de açú-
car que produzia. Depois, a própria usina não vendia cana-de-açú-
car, mas, sim, açúcar e álcool, produtos industrializados. Assim,
não haveria incidência de contribuição previdenciária sobre a pro-
dução rural das usinas. Pareceu-me um equívoco e neste sentido
interceptei as pretensões que me foram dirigidas. Trata-se, aqui,
do mesmo assunto.
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Note-se que, embora toda a argumentação da agravante refi-
ra-se à inexistência de “venda” dos produtos rurais entre os coo-
perados e a cooperativa, a hipótese de incidência tomada pelo le-
gislador foi expressão muito mais ampla. A lei não alude à venda,
mas, sim, à “comercialização”. Esta derradeira expressão possui
conotação dilargada, apanhando qualquer operação que implique
a saída dos bens das mãos do produtor. Comercialização reclama
circulação de bens, troca de valores e não este ou aquele negócio
jurídico. Doutra banda, a expressão utilizada pelo agravante para
definir o ato que se pratica entre a cooperativa e seus cooperados,
ENTREGA, é vazia de significação jurídica. Não há, seja no Direito
Privado, seja no público, a categoria jurídica da “entrega”. Talvez o
uso desta expressão tenha tido mesmo este propósito: o de evitar
o alcance do Direito Tributário.

Registre-se, mais, por oportuno, que a lei de regência – 8.212/
91, art. 30 – ao tratar dos responsáveis pelo recolhimento das con-
tribuições previdências, insere no rol as cooperativas, em face dos
produtos adquiridos ou consignados em suas mãos pelos coope-
rativados.

Penso, portanto, rogando as licenças de estilo a quem defen-
da entendimento diverso, haver, sim, incidência de contribuição
previdenciária a cargo do produtor rural, mesmo que integrante de
cooperativa, ainda que esta beneficie os produtos antes de proce-
der ao respectivo comércio, sendo de rigor que a base de cálculo
da exação seja a retribuição com que a cooperativa remunere os
gêneros recebidos.

A última questão suscitada no agravo resta prejudicada, posto
que o acesso da agravante à CND, ou à certidão positiva de débito
com efeito de negativa, dependeria do resultado favorável à sua
tese relativa à questão anterior. Reconhecida a incidência das con-
tribuições exigidas, e estando a cooperativa inadimplente, não se
há falar em acesso à CND.

Com estas observações, nego provimento ao agravo.

É como voto.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 89.521-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLI-
VEIRA ERHARDT

Agravante: PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advs./Procs.: DRS. RODRIGO NÓBREGA FARIAS E OUTROS

(AGRTE.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ACES-
SO A BEM DE USO COMUM DO POVO. REMO-
ÇÃO DE PORTÃO QUE IMPOSSIBILITA A PAS-
SAGEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 20 DA CF/88 E 21 DO DECRETO 5.300/04.
AGTR IMPROVIDO.
- O Magistrado a quo determinou, em sede de
antecipação de tutela, a remoção do portão ins-
talado na Rua Alegria (Forte Velho), que restrin-
ge a passagem à Praia/Porto do Rio da Guia, bem
como que o Município de Santa Rita, no prazo
de 30 dias, adote as medidas administrativas
necessárias à constatação/regularização da ins-
crição da servidão de passagem no Registro de
Imóveis competente.
- As praias são bens públicos de uso comum do
povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco
acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e
sentido, ressalvados os trechos considerados de
interesse da segurança nacional ou incluídos em
áreas protegidas por legislação específica (art.
21 do Decreto 5.300/04).
- Registre-se que, mesmo não havendo compro-
vação da constituição de servidão administrati-
va de passagem, pela análise das informações
trazidas pelo Ministério Público, resta patente a
existência da referida servidão, haja vista que a
própria comunidade local afirma que antes da
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aquisição da propriedade, pelo ora agravante,
existia uma estrada que dava acesso à Praia do
Rio da Guia, a qual era bastante utilizada pelos
moradores locais.
- Ademais, mesmo não restando comprovada a
existência da aludida servidão, o fato de proprie-
dade privada impedir o acesso à praia, bem de
uso comum do povo, de propriedade da União,
conforme estabelece a Carta Magna (art. 20), já
justificaria a imposição da medida tomada pelo
Magistrado a quo. Isto porque o acesso à Praia
do Rio da Guia, após a instalação do portão na
Rua Alegria, restringiu-se ao trapiche de Forte
Velho, que exige longo percurso de barco, o que
dificulta o transporte da comunidade.
- Pesa também aqui o fato de o agravante ter
construído uma bomba de sucção de água no
Porto do Rio da Guia, mantendo tal área pública
restrita a acesso próprio, sem possuir qualquer
autorização legal para tanto.
- Quanto à alegação do agravante de que a área
objeto da presente ação contém material e equi-
pamentos para a carcinicultura, que não pode ser
de acesso livre a terceiros, tendo em vista o ris-
co que oferece à população, verifica-se que a
decisão agravada termina por solucionar tal
impasse ao determinar que o Município de San-
ta Rita assegure à população o livre acesso às
praias e ao mar, bem como defina e regularize
as áreas de servidão de passagem que permi-
tam tal acesso, responsabilizando-se por sua
implantação.
- Dessa forma, o Município de Santa Rita terá de
proceder às medidas necessárias para assegu-
rar a segurança das pessoas que utilizarem a
referida passagem, bem como realizar vistorias
acerca do cumprimento das obrigações urbanís-
ticas por parte do agravante.
- Agravo de instrumento improvido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGTR 89.521-
PB, em que são partes as acima mencionadas, acordam os De-
sembargadores Federais da Segunda Turma do TRF da 5a Re-
gião, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumen-
to, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Recife, 7 de outubro de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA
ERHARDT - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE
OLIVEIRA ERHARDT:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Ro-
berto Jacques Coutinho contra decisão do douto Juiz da 3ª Vara da
SJ/PB que concedeu, em parte, a liminar requerida, para determi-
nar aos réus Paulo Roberto Jacques Coutinho e Paulo Roberto
Jacques Coutinho Filho, que, no prazo de 15 dias, procedam à
remoção do portão instalado em sua empresa, no final da Rua
Alegria (Forte Velho), tornando livre o acesso, através da servidão
de passagem, direcionado à Praia e ao Porto do Rio Guia , absten-
do-se de qualquer ação tendente a restringir ou impedir o franco
acesso ao público pela mencionada área, bem como à fixação de
placa no local em que fora instalado o portão, cientificando o públi-
co daquele livre acesso, nos termos dessa decisão, sob pena de
multa diária no valor de R$ 200,00, e ao Município de Santa Rita
que, no prazo de 30 dias, adote as medidas administrativas ne-
cessárias à constatação/regularização da inscrição da servidão
de passagem no Registro de Imóveis competente, bem como pro-
ceda à divulgação do teor desta decisão à comunidade local, atra-
vés do órgão de publicação oficial, sob pena de sofrer a mesma
multa diária acima fixada (fl. 77).

2. As razões recursais do agravante reportam-se, basicamen-
te, aos seguintes fatos: (a) que possui todas as licenças válidas
para o funcionamento do empreendimento, as quais foram conce-
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didas pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente
no Estado da Paraíba, SUDEMA, além da Outorga dos Recursos
Hídricos; (b) que inexiste servidão de passagem na sede da em-
presa, que serviria como via de acesso à praia pela comunidade
local; (c) que a Juíza a quo não observou o fato de que há mais de
20 anos a área é cercada, e há quase 5 anos o portão se encontra
no mesmo local; (d) que nunca houve qualquer obstáculo à passa-
gem da comunidade, tendo em vista que esta jamais utilizou a
referida passagem; (e) que o MP não trouxe aos autos nenhuma
prova de que o portão foi instalado recentemente; (f) que o acesso
à comunidade sempre se deu através do trapiche de Forte Velho;
(g) que solicitou uma avaliação técnica ambiental, a qual concluiu
que no píer da Prefeitura Municipal de Santa Rita há fluxo de pes-
soas de diversas idades que utilizam os transportes marítimos da
localidade; (h) que a área objeto da presente ação contém material
e equipamentos para a carcinicultura, que não pode ser de acesso
livre a terceiros, tendo em vista o risco que oferece à população.

3. Às fls. 129/131 foram apresentadas as contra-razões.

4. É o que havia de relevante para relatar.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLI-
VEIRA ERHARDT (Relator):

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Ro-
berto Jacques Coutinho contra decisão do douto Juiz da 3ª Vara da
SJ/PB que concedeu, em parte, a liminar requerida, para determi-
nar aos réus Paulo Roberto Jacques Coutinho e Paulo Roberto
Jacques Coutinho Filho, que, no prazo de 15 dias, procedam à
remoção do portão instalado em sua empresa, no final da Rua
Alegria (Forte Velho), tornando livre o acesso, através da servidão
de passagem, direcionado à Praia e ao Porto do Rio Guia , absten-
do-se de qualquer ação tendente a restringir ou impedir o franco
acesso ao público pela mencionada área, bem como à fixação de
placa no local em que fora instalado o portão, cientificando o públi-
co daquele livre acesso, nos termos dessa decisão, sob pena de
multa diária no valor de R$ 200,00, e ao Município de Santa Rita
que, no prazo de 30 dias, adote as medidas administrativas ne-
cessárias à constatação/regularização da inscrição da servidão
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de passagem no Registro de Imóveis competente, bem como pro-
ceda à divulgação do teor desta decisão à comunidade local, atra-
vés do órgão de publicação oficial, sob pena de sofrer a mesma
multa diária acima fixada (fl. 77).

2. Realmente, compulsando os autos, verifica-se que agiu bem
o Magistrado a quo, ao deferir, em termos, a antecipação requeri-
da.

3. No que pertine à determinação da remoção do portão insta-
lado no final da Rua Alegria (Forte Velho), que restringe a passa-
gem à Praia/Porto do Rio da Guia, penso que, realmente, a obstru-
ção da referida passagem contraria preceitos dispostos na CF,
bem como na legislação extravagante vigente.

4. O art. 20 da CF/88 dispõe acerca do tema, determinando
que são bens da União as praias marítimas (inciso IV) e os terre-
nos de marinha e seus acrescidos (inciso VII).

5. Nessa mesma sistemática dispõe o art. 21 do Decreto 5.300/
04, que regulamenta a Lei 7.661/88 e dispõe sobre as regras de
uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão
da orla marítima:

Art. 21.  As praias são bens públicos de uso comum
do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso
a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalva-
dos os trechos considerados de interesse da segurança
nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação
específica.

§ 1° O Poder Público Municipal, em conjunto com o
órgão ambiental, assegurará no âmbito do planejamento
urbano, o acesso às praias e ao mar, ressalvadas as áre-
as de segurança nacional ou áreas protegidas por legisla-
ção específica, considerando os seguintes critérios:

I - nas áreas a serem loteadas, o projeto do loteamen-
to identificará os locais de acesso à praia, conforme com-
petências dispostas nos instrumentos normativos esta-
duais ou municipais;

II - nas áreas já ocupadas por loteamentos à beira mar,
sem acesso à praia, o Poder Público Municipal, em con-
junto com o órgão ambiental, definirá as áreas de servidão
de passagem, responsabilizando-se por sua implantação,
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no prazo máximo de dois anos, contados a partir da publi-
cação deste Decreto; e

III - nos imóveis rurais, condomínios e quaisquer outros
empreendimentos à beira mar, o proprietário será notifica-
do pelo Poder Público Municipal, para prover os acessos à
praia, com prazo determinado, segundo condições esta-
belecidas em conjunto com o órgão ambiental.

§ 2° A Secretaria do Patrimônio da União, o órgão am-
biental e o Poder Público Municipal decidirão os casos
omissos neste Decreto, com base na legislação vigente.

§ 3° As áreas de domínio da União abrangidas por ser-
vidão de passagem ou vias de acesso às praias e ao mar
serão objeto de cessão de uso em favor do Município cor-
respondente.

§ 4° As providências descritas no § 1° não impedem a
aplicação das sanções civis, administrativas e penais pre-
vistas em lei.

6. Registre-se que, como bem asseverou o Juiz a quo, mes-
mo não havendo comprovação da constituição de servidão admi-
nistrativa de passagem, pela análise das informações trazidas pelo
Ministério Público, resta patente a existência da referida servidão,
haja vista que a própria comunidade local afirma que antes da aqui-
sição da propriedade, pelo ora agravante, e da construção do vi-
veiro, em 2001, existia uma estrada que dava acesso à Praia do
Rio da Guia, a qual era bastante utilizada pelos moradores locais.

7. Ademais, mesmo não restando comprovada a existência
da aludida servidão, penso que o fato de propriedade privada im-
pedir o acesso à Praia, bem de uso comum do povo, de proprieda-
de da União, conforme estabelece a Carta Magna, já justificaria,
prima facie, a imposição da medida tomada pelo Magistrado a quo.

8. Isto porque o acesso à Praia do Rio da Guia, após a instala-
ção do portão no final da Rua Alegria, restringiu-se ao trapiche de
Forte Velho, que exige, conforme afirma o Ministério Público, longo
percurso de barco, o que dificulta o transporte da comunidade lo-
cal.

9. Pesa também aqui o fato de o agravante ter construído uma
bomba de sucção de água no Porto do Rio da Guia, mantendo tal
área pública restrita a acesso próprio, sem possuir qualquer auto-
rização legal para tanto.
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10. Quanto à alegação do agravante de que a área objeto da
presente ação contém material e equipamentos para a carcinicul-
tura, que não podem ser de acesso livre a terceiros, tendo em
vista o risco que oferece à população, entendo que a decisão agra-
vada termina por solucionar tal impasse ao determinar que o Muni-
cípio de Santa Rita assegure à população o livre acesso às praias
e ao mar, bem como defina e regularize as áreas de servidão de
passagem que permitam tal acesso, responsabilizando-se por sua
implantação.

11. Dessa forma, o Município de Santa Rita terá que proceder
às medidas necessárias para assegurar a segurança das pesso-
as que utilizarem a referida passagem, bem como realizar vistori-
as acerca do cumprimento das obrigações urbanísticas por parte
do agravante.

12.  Do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

13. É como voto.

AGRAVO INOMINADO NA
SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 3.795-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA
DE ALMEIDA FILHO

Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Requerente: ESTADO DE SERGIPE
Requerido: JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE SERGIPE
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Partes Rés: UNIÃO, ESTADO DE SERGIPE E MUNICÍPIO DE

ARACAJU - SE
Advs./Procs.: DRS. HUMBERTO ALEXANDRE FOLTRAN FER-

NANDES E OUTROS, MARIA LUCIENE DA SILVA
NASCIMENTO BARRETO E OUTROS (3ª PARTE R)

EMENTA: AGRAVO INOMINADO. SUSPENSÃO
DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDI-
CAMENTO DE ALTO CUSTO INDEPENDENTE-
MENTE DO TIPO DE TRATAMENTO E DA PRE-
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VISÃO EM LISTA OFICIAL DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA-
DA. AGRAVO INOMINADO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
- A suspensão de segurança não é a via adequa-
da para discutir o mérito da decisão proferida
nos autos principais, apontando eventual erro de
julgamento ou de procedimento. Por não ser este
incidente processual sucedâneo recursal, deve
o ente público que entender prejudicado levan-
tar a discussão – cuja análise dependa de um
juízo de cognição exauriente – nas vias ordiná-
rias. Na verdade, a excepcional via da suspen-
são cuida apenas de averiguar a existência de
uma potencial violação ao interesse público, con-
figurada no risco de lesão à ordem, à saúde, à
segurança e à economia públicas.
- O tratamento de saúde do Sr. Roberto Dertônio
Rocha, na forma em que restou consignada na
decisão liminar conferida no incidente de sus-
pensão de segurança ora hostilizada, trata de si-
tuação isolada, que não conduz ao entendimen-
to de que estaria fomentando o ajuizamento de
demandas análogas à que se discute na ação
principal, ensejando, por conseqüência, um efei-
to multiplicador; tampouco esta situação tradu-
ziria repercussão econômica de vulto, em rela-
ção ao orçamento do Município agravante, que
pudesse caracterizar uma ofensa à ordem eco-
nômica a que alude o art. 4º da Lei nº 8.437/92.
- Diversamente, o fornecimento de tratamento
para todos que porventura façam prova de que
se encontram acometidos de Hepatite “C” Crô-
nica, na forma preconizada por este agravo
inominado, estando o seu custo, inclusive, su-
portado pelo orçamento dos entes da Federação,
independentemente do medicamento utilizado
estar inserido em lista oficial do Ministério da
Saúde, poderia ensejar um abalo, de proporção
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imprevisível e irreparável, nos compromissos
assumidos pelo Estado com as demais obriga-
ções previstas no sistema de saúde como um
todo, acarretando daí uma grave lesão à ordem
econômica e à ordem administrativa, interesses
estes amparados pela Lei nº 8.437/92.
- Agravo inominado a que se nega provimento.

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 deste Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, em sessão plenária, realizada nesta
data, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas que
integram o presente, por unanimidade, negar provimento ao recur-
so, nos termos do voto do Relator.

Recife, 1° de outubro 2008 (data de julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA DE ALMEI-
DA FILHO - Relator

RELATÓRIO

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

O Ministério Público Federal objetiva que a Presidência desta
Corte, em juízo de retratação, proceda à reconsideração da deci-
são exarada às fls. 253/255, que deferiu, parcialmente, o pedido
de provimento liminar, ao fundamento de que o fornecimento dos
medicamentos Interferon Alfa, Interferon Peguilado e Ribavarina,
exclusivamente, ao Sr. Roberto Dertônio Rocha, portador de He-
patite C Crônica, não teria o condão de provocar gravame à ordem
pública tutelada pela Lei nº 8.437/92 ou, entendendo de forma di-
versa, que seja recebida a presente na figura de agravo inomina-
do, com vistas à reforma da decisão vergastada.

Historia que o Juiz Federal da 1ª Vara Federal da Seção Judi-
ciária de Sergipe, nos autos da Ação Civil Pública nº 2007.85.00.
0610-4, teria determinado, em sede de antecipação de tutela, que
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a União Federal, o Estado do Sergipe e o Município de Aracaju, de
forma solidária, custeassem “o fornecimento gratuito e ininterrup-
to ao Sr. Roberto Dertônio Rocha e demais pacientes que no cur-
so da ação demonstrem a necessidade de medicamento para o
tratamento de Hepatite C crônica, independentemente do tipo de
tratamento e da previsão em lista oficial do Ministério da Saúde”.

Aduz que a Presidência desta Casa, nos autos da suspensão
de segurança objeto deste agravo, concedeu parcialmente a limi-
nar, no sentido de suspender os efeitos da decisão hostilizada ape-
nas em relação à extensão para o fornecimento de outros medica-
mentos que não estejam previstos na lista oficial do Ministério da
Saúde.

Afirma, ainda, que a decisão mencionada, no que toca à limi-
tação da extensão dos efeitos do decisum proferido pelo juiz a
quo, estaria violando o direito à saúde, nos termos estabelecidos
pelo caput do art. 196 c/c o parágrafo único do art. 198 da Carta
Federal.

Ressalta, igualmente, que a suposta dificuldade financeira do
Estado não pode servir de supedâneo para se negar o direito à
vida, por ser este um bem maior e indisponível.

Às contra-razões, o representante do Estado de Sergipe assi-
nalou que a garantia do direito à saúde não pode ser levada em
conta para o fornecimento de qualquer medicamento eventualmente
prescrito pelo médico que assiste a parte interessada. Asseverou,
ainda, que o fornecimento generalizado dos medicamentos excep-
cionais para toda a população do estado de Sergipe traria prejuízo
irreparável para os demais pacientes que necessitam de outros
programas de saúde oferecidos pelo SUS.

É o relatório.

VOTO

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

Agita-se nos autos questão pertinente ao fornecimento dos
medicamentos Interferon Peguilado e Virazole (Ribavirina), utiliza-
dos pelo Sr. Roberto Dertônio Rocha, levado a efeito pelos entes
da Federação, para o tratamento de Hepatite C Crônica.
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Ocorre que a decisão proferida pelo juiz a quo estendeu o for-
necimento dos medicamentos em tela, além de outros que se fi-
zerem necessários, a todos os demais pacientes que, no curso
da Ação Civil Pública nº 2007.85.00.610-4, que tramita na 1a Vara
Federal da Seção Judiciária de Sergipe, comprovassem a neces-
sidade de remédio para o tratamento de Hepatite C Crônica, inde-
pendentemente de estar incluso em lista oficial do Ministério da
Saúde.

Nessa senda, cumpre registrar, a priori, que a suspensão de
segurança não é a via adequada para discutir o mérito da decisão
proferida nos autos principais, apontando eventual erro de julga-
mento ou de procedimento. Por não ser este incidente processual
sucedâneo recursal, deve o ente público que entender prejudicado
levantar a discussão – cuja análise dependa de um juízo de cogni-
ção exauriente – nas vias ordinárias. Na verdade, a excepcional
via da suspensão cuida apenas de averiguar a existência de uma
potencial violação ao interesse público, configurada no risco de
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Com efeito, analisando os autos, dentro dos conformes jurídi-
cos pertinentes à violação dos interesses jurídicos aludidos, des-
ponta que o tratamento de saúde do Sr. Roberto Dertônio Rocha,
na forma em que restou consignada na decisão liminar exarada na
suspensão de segurança ora hostilizada, trata de situação isola-
da, que não conduz ao entendimento de que estaria fomentando o
ajuizamento de demandas análogas a que se discute na ação prin-
cipal, ensejando, por conseqüência, um efeito multiplicador; tam-
pouco esta situação traduziria repercussão econômica de vulto,
em relação ao orçamento do Município agravante, que pudesse
caracterizar uma ofensa à ordem econômica a que alude o art. 4º
da Lei nº 8.437/92.

Por outro lado, ao se conceber a extensão do fornecimento do
tratamento em comento para todos que porventura fizessem pro-
va de que se encontram acometidos de Hepatite C Crônica, na
forma preconizada por este agravo inominado, estando o seu cus-
to, inclusive, suportado pelo orçamento dos entes da Federação,
independentemente do medicamento utilizado estar inseri-
do em lista oficial do Ministério da Saúde, poderia ensejar um
abalo, de proporção imprevisível e irreparável, nos compromissos
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assumidos pelo Estado com as demais obrigações previstas no
sistema de saúde como um todo, acarretando daí uma grave le-
são à ordem econômica e à ordem administrativa, interesses es-
tes amparados pela Lei nº 8.437/92.

A propósito, no que toca à amplitude que se deve conferir ao
conceito de violação à ordem pública, convém trazer a lume o au-
torizado escólio da lavra do Ministro Néri da Silveira, exarado por
ocasião do julgamento da SS nº 4.405/SP, vazado nos seguintes
termos: “no conceito de ordem pública se compreende a ordem
administrativa em geral, ou seja, a normal execução do serviço
público, o regular andamento das obras públicas, o devido exercí-
cio das funções da Administração pelas autoridades constituídas”.

Por todas essas razões, nego provimento ao agravo inomina-
do.

É como voto.

AGRAVO INOMINADO NA
SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 3.977-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA
DE ALMEIDA FILHO

Agravante: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB
Requerente: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB
Requeridos: UNIÃO E BANCO DO BRASIL S/A
Advs./Procs.: DRS. FABIO HENRIQUE THOMA E OUTROS

(REQTE.) E MÉRCIA CARLOS DE SOUZA E OU-
TRO (2º REQDO.)

EMENTA: AGRAVO INOMINADO. RECURSO IN-
TERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ENTEN-
DEU NÃO SE AJUSTAR O PEDIDO AO MODE-
LO DO ART. 4º DA LEI Nº 8.437/92. PEDIDO DE
SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO CAUTELAR REQUE-
RIDA PELO MUNICÍPIO AGRAVANTE. HIPÓTE-
SE QUE NÃO ENSEJA O PEDIDO DE SUSPEN-
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SÃO, QUE PRESSUPÕE A POSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DE DECISÃO EM AÇÕES MOVIDAS
CONTRA O PODER PÚBLICO. LEI 8.437/92, ART.
4º. RESTABELECIMENTO DE DECISÃO REVO-
GADA. POSTULAÇÃO QUE NÃO SE COADUNA
COM OS TERMOS DO ART. 4º DA LEI Nº 8.437/
92, QUE SÓ ADMITE POSTULAÇÃO SUSPEN-
SIVA. LESÃO GRAVE AOS BENS TUTELADOS
PELO ART. 4º DA LEI Nº 8.437/92 NÃO DEMONS-
TRADA. AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
- Agravo inominado contra decisão que indefe-
riu pedido de suspensão da execução de sentença
proferida em ação promovida por município ao
fundamento de que o pedido não se ajusta ao
modelo do art. 4º da Lei 8.437/92, porque não se
postula a suspensão dos efeitos da sentença,
mas o restabelecimento da liminar que fora
revogada.
- Ação originária de natureza cautelar requerida
pelo município-agravante. Hipótese que não con-
diz com os termos do artigo 4º da Lei nº 8.437/92,
que prevê a suspensão da execução de liminar
ou de sentença nas ações movidas contra o Po-
der Público.
- À medida que pretende o município-agravante
o restabelecimento de liminar, que lhe fora favo-
rável, revogada pela sentença de mérito, o pedi-
do adquire conotação que não se coaduna com
os termos do artigo 4º da Lei nº 8.437/92, tam-
bém pelo fundamento de que a medida de que
trata o dispositivo legal só contempla postulação
suspensiva.
- Inexistência de demonstração de alegada lesão
à ordem, à saúde, à segurança e à economia pú-
blicas. Aparência de bom direito do agravante
que não resta configurada.
- Agravo inominado ao qual se nega provimen-
to.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes
as acima mencionadas, acordam os Desembargadores Federais
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sessão plenária,
por unanimidade, negar provimento ao agravo inominado, nos ter-
mos do voto do Relator e do que consta nas notas taquigráficas
que ficam integrando este julgado.

Recife, 22 de outubro de 2008 (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 inominado interposto pelo Município de
Campina Grande/PB contra a decisão exarada pelo Desembarga-
dor Federal Lázaro Guimarães, no exercício da Presidência do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª Região, que indeferiu o pedido de
suspensão da sentença proferida nos Autos do Processo nº
2007.82.01.001171-0 (cautelar) pelos seguintes fundamentos:

[...]
Entendo, em princípio, que o ato impugnado suscita apre-
ciação na esfera judicial. O pedido de suspensão não se
ajusta ao modelo do art. 4º da Lei 8.437/92, porque não se
postula a suspensão dos efeitos da sentença, mas o res-
tabelecimento da liminar que fora revogada. Evidencia-se,
em verdade, pedido de sustação das medidas administra-
tivas de bloqueio de contas bancárias de repasse pelo
Estado da Paraíba e do Fundo de Participação dos Muni-
cípios, pela União, o que importa a propositura de ação
com objeto próprio.
Ante o exposto, indefiro o pedido.
[...].1

1 Fl. 268.
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Aduz que a decisão requestada pode causar uma grave lesão
à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas e que é
possível o deferimento do pedido de suspensão de liminar e/ou de
sentença em ações movidas pelo Poder Público, apesar de a Lei
nº 8.437/92 fazer referência apenas a ações movidas contra o
mesmo. Junta cópia de decisão do Superior Tribunal de Justiça
deferindo pedido que fez para suspender efeitos de decisão profe-
rida pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (fls. 277-
278).

Contra-razões oferecidas pelo Banco do Brasil S/A pugnando,
em preliminar, pelo não conhecimento da medida, ante a sua im-
propriedade, e, ultrapassada esta, pelo seu não acolhimento (fls.
285-287).

Em sua resposta (fls. 294-301), a União sustenta que o muni-
cípio agravante busca conferir efeito suspensivo ao seu recurso
de apelação, quando este já fora indeferido pelo juiz a quo e por
este tribunal no julgamento do AGTR 90.757-PB; e que não resta
comprovada a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas do município, uma vez que o município agra-
vante possui diversas fontes de receitas além das provenientes do
Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Esclarece também que o valor a ser por ela cobrado do muni-
cípio, em razão da suspensão do pagamento das parcelas do refi-
nanciamento da dívida em questão, corresponde a apenas 3,73%
da receita arrecadada pelo município até junho de 2008, e que even-
tual prejuízo que poderia ocorrer na prestação de saúde à popula-
ção do município não se verifica, porquanto o repasse das verbas
ocorre fundo a fundo, ou seja, através de fundo específico da saú-
de e não junto com os valores do FPM, tendo sido repassado ao
município, até junho de 2008, o valor de R$ 45.822.531,32, e
transferido R$ 139.456.866,66, sendo que deste montante R$
26.805.113,72 correspondem ao FPM.

Ouvido o Ministério Público Federal, a Procuradora Regional
da República Regina Coeli Campos de Menezes emite o parecer
no sentido do não provimento do agravo, para se manter integral-
mente a decisão desta Presidência (fls. 318-321).

É o relatório.
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VOTO

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

A lei permite que o presidente do tribunal ao qual couber o co-
nhecimento do respectivo recurso suspenda a execução de limi-
nar nas ações movidas contra o Poder Público, nas hipóteses de
manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade e para evitar
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públi-
cas, na forma do disposto no artigo 4º da Lei nº 8.437, de 30/06/
1992.

A medida também se aplica a sentença proferida em proces-
so cautelar nos termos do parágrafo primeiro do artigo 4º da Lei nº
8.437/92.

Contudo, para aplicação da medida, o exame da aparência de
bom direito também se faz necessário à luz, inclusive, do entendi-
mento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

I. Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressu-
posto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão
concessiva da ordem.
A suspensão de segurança, concedida liminar ou definiti-
vamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficá-
cia pleno (sic) do recurso que contra ela se possa mani-
festar, quando a execução imediata da decisão, posto que
provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses pú-
blicos privilegiados – a ordem, a saúde, a segurança e a
economia pública: sendo medida cautelar, não há regra
nem princípio segundo os quais a suspensão da seguran-
ça devesse dispensar o pressuposto do fumus boni iuris
que, no particular, se substantiva na probabilidade de que,
mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevale-
cer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão
do impetrante.
II. Omissis2

2 Ementa de ac., por maioria, da Corte Especial do STF, sem data do julga-
mento, na SS-AgR 846/DF, rel.: SEPÚLVEDA PERTENCE, pub. DJ 08/11/1996,
p. 43.208.
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Na hipótese trazida à colação, cuida-se de suspensão de sen-
tença havida em ação requerida pelo Poder Público, a ação caute-
lar tombada sob o nº 2007.82.01.001171-0 (fls. 110-116), o que
não condiz com os termos do artigo 4º da Lei nº 8.437/92, que
prevê a suspensão da execução de liminar, ou de sentença, nos
termos do parágrafo primeiro do mencionado artigo, nas ações
movidas contra o Poder Público.

Sobre o tema (suspensão de segurança) leciona o doutor e
mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo - PUC-SP, Marcelo Abelha Rodrigues:

[...].
Tal instituto foi criado como meio processual para que o
Poder Público, na condição de réu, possa dele valer-se
para impedir que uma decisão judicial, provisoriamente,
executada, tenha eficácia que cause risco de lesão a de-
terminado interesse público. Por isso, a finalidade do ins-
tituto é amordaçar a eficácia executiva de uma decisão
proferida contra o Poder Público para que se mantenha de
pé e intacta uma situação jurídica anterior ao processo.
Exatamente por isso é que se exige que o Poder Público
só possa lançar mão do instituto quando figure na posição
de réu numa demanda contra si proposta, e, nesta condi-
ção, tenha contra si um título provisório com eficácia ime-
diata que poderá causar grave lesão a interesses maiores
da sociedade. Aliás, tanto o texto do art. 4º, caput, da lei
4.348/64, quanto o art. 4º da lei 8.432/92 são claríssimos
quanto a este aspecto quando usam a expressão “nas
ações movidas contra o Poder Público”, o que não leva a
outra conclusão senão a de que serve o instituto para sal-
vaguardar o interesse público quando o Poder Público es-
teja na condição de réu.
Importante que se diga isso porque, na prática, por desco-
nhecimento ou não, o fato é que muitas suspensões de
segurança tem (sic) sido utilizadas para retirar a eficácia
de uma decisão, com intuito de fazer prevalecer uma outra
decisão anterior, como se tal fosse possível.
[...]
Por tudo isso, se verifica que a premissa para o cabimento
do instituto é que o Poder Público pleiteie a medida de
suspensão de segurança quando, ocupando a condição
de réu na demanda contra si proposta, tenha contra si
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uma decisão, cuja eficácia cause um risco de grave lesão
ao interesse público. Não sendo réu (ação de cognição) e
não havendo execução provisória (eficácia imediata) da
decisão, nem se poderia pensar em utilizar o instituto.3

Note-se, ademais, que à medida que pretende o Município, ora
agravante, o restabelecimento de liminar, que lhe fora favorável,
revogada pela sentença de mérito, o pedido adquire conotação que
a lei não confere ao instituto.

O instituto da suspensão da execução de liminar ou de sen-
tença tem natureza suspensiva, apenas, como o próprio nome
sugere, de maneira que não comporta medidas restauradoras,
modificativas ou de revogação.

Logo, a pretensão que tem natureza nitidamente restauradora
de liminar revogada não se coaduna com a natureza suspensiva
da medida eleita, contrariando assim os termos do artigo 4º da Lei
nº 8.437/92.

Neste contexto, não há razões para se modificar a decisão
monocrática.

Por outro lado, também não conseguiu o município-agravante
lograr êxito em demonstrar a alegada lesão à ordem, à saúde, à
segurança e à economia públicas, pressupostos da medida eleita.

 Qual salienta a UNIÃO e se pode observar da documentação
coligida com as suas contra-razões, eventual prejuízo que poderia
ocorrer na prestação de saúde à população do município, por exem-
plo, não se verifica, porquanto o repasse das verbas ocorre fundo
a fundo, ou seja, através de fundo específico da saúde e não junto
com os valores do FPM (fl. 310), objeto do bloqueio questionado, o
que aponta para a inexistência de aparência de bom direito do agra-
vante.

Não é demais ressaltar que o valor do bloqueio para o municí-
pio não é significativo, além de o Desembargador Federal Francis-
co Cavalcanti, nos autos do Agravo de Instrumento - AGTR 90.757-

3 RODRIGUES, MARCELO ABELHA - Suspensão de Segurança. 2ª ed. rev.,
atual. e ampliada. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais Ltda., 2006, p. 158-159.
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PB, ter julgado prejudicado o referido agravo de instrumento, inter-
posto pelo Município de Campina Grande-PB, “diante da expressa
reconsideração da decisão agravada e da manifesta falta de inte-
resse recursal da parte agravante”, qual se verifica nas informa-
ções extraídas do sistema informatizado desta Corte.

Por idênticas razões, também, não há que se cogitar de peri-
culum in mora em virtude de uma tardia prestação jurisdicional.

Com tais considerações, nego provimento ao agravo inomina-
do.

É como voto.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 611-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBER-
TO DE OLIVEIRA LIMA

Apelantes: ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GEDA E UNIÃO
Apelada: RENATA  FIGUEIREDO  ATAÍDE
Advs./Procs.: DRS. BRUNO CONSTANT MENDES LOBO E OU-

TROS (1ª APTE.) E ANTONIO LUNA DA SILVA
(APDA.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLI-
CO. CONCURSO DE REMOÇÃO. DESEMPATE.
TEMPO DE SERVIÇO NA UNIDADE, PRESTADO
PROVISORIAMENTE, COMO REQUISITADO.
DESCONSIDERAÇÃO. PRESTÍGIO DO VALOR
ISONOMIA E JUSTIÇA.
- Apelante que, antes do ingresso, mediante con-
curso, nos quadros da Justiça Eleitoral, servira,
como requisitada (tratava-se, então, de servidora
da UFAL) no TRE por muitos anos. Quando do
concurso, porém, a apelada foi aprovada em
melhor colocação (48ª)  e, por isso mesmo, no-
meada já em 2006. A ré, apelante, porque apro-
vada na 98ª colocação, somente restou nomea-
da em 2007. A questão de que se ocupa a pre-



43

sente demanda é a de saber se a correta inter-
pretação das normas que regem a espécie re-
solve a disputa em favor da apelante, como quer
o recurso, ou em favor da recorrida, como en-
tendeu a sentença.
- Embora a resolução não tenha cuidado de es-
pecificar se “o tempo de serviço efetivo, presta-
do em caráter provisório, na unidade para onde
a remoção se daria” necessariamente seria o
prestado após o concurso de ingresso dos ser-
vidores em disputa, ou se considerar-se-ia tam-
bém o tempo anterior, prestado na condição de
requisitado, é compatível com o texto o entendi-
mento que considera a primeira alternativa, qual
seja, a resolução referir-se-ia apenas ao tempo
de serviço posterior ao concurso de cada servi-
dor.
- Esta interpretação, além de preservar os inte-
resses da Administração de contar com servi-
dores mais qualificados, mais afeitos ao serviço
específico da unidade desfalcada, não descuida-
ria de outros valores, mais relevantes que os pri-
meiros, relativos aos próprios interesses dos
servidores, tais como a equidade, a isonomia, a
justiça.
- Se duas são as interpretações possíveis do texto
da norma que preside o concurso de remoção, o
juiz deve prestigiar aquela que conduza a resul-
tado mais justo.
- Apelações e remessa improvidas.

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, por unanimidade, ne-
gar provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator e das notas taquigráficas, que passam a integrar o
presente julgado.
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Recife, 28 de agosto de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLI-
VEIRA LIMA - Relator

RELATÓRIO

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

Trata-se de remessa oficial e de apelações manifestadas por
Rosana de Cássia Moreira Geda e pela União Federal, irresigna-
das com a sentença que, em sede de ação ordinária, acolheu o
pedido da apelada, Renata Figueiredo Ataíde, e anulou o ato admi-
nistrativo, praticado pelo TRE/AL que, em concurso de remoção
de que participaram as partes acima nomeadas, decidiu em favor
da primeira. Para a sentença hostilizada, a melhor interpretação
das normas que disciplinam a matéria favorece a segunda. Daí o
acolhimento do pedido inicial.

Irresignadas, a ré e a União Federal interpuseram apelação.

No apelo, a ré sustenta que teria existido equívoco na senten-
ça. As duas litigantes, ambas servidoras concursadas da Justiça
Eleitoral, ocupantes do cargo de técnico judiciário, lotadas no inte-
rior do Estado e egressas do mesmo certame, tinham interesse
em ser removidas para a secretaria do TRE, na Capital, onde so-
mente havia uma vaga, daí porque teriam se inscrito para partici-
par de concurso de remoção. A disputa foi deflagrada através de
edital, submetido à Resolução nº 21.883/2004, que elegia, como
critérios de desempate: I - O maior tempo de exercício efetivo de
serviço no TRE, em caráter provisório; e, II - O maior tempo de
exercício efetivo de serviço na Justiça Eleitoral.

A apelante, antes do ingresso, mediante concurso, nos qua-
dros da Justiça Eleitoral, servira, como requisitada (tratava-se,
então, de servidora da UFAL) no TRE por muitos anos. Quando do
concurso, porém, a apelada foi aprovada em melhor colocação
(48ª)  e, por isso mesmo, nomeada já em 2006. Já a ré, apelante,
porque aprovada na 98ª colocação, somente restou nomeada em
2007. A questão de que se ocupa a presente demanda é a de sa-
ber se a correta interpretação das normas que regem a espécie
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resolve a disputa em favor da apelante, como quer o recurso, ou
em favor da recorrida, como entendeu a sentença. Para a recor-
rente, o tempo de serviço que prestara ao TRE na condição de
requisitada deve ser considerado, tal como previsto na Resolução
n° 21.883/2004, como o primeiro critério de desempate. Para a
recorrida, somente pode ser considerado o tempo de serviço de-
corrente de cargo efetivo, daí porque definiria o concurso de remo-
ção o seu maior tempo de serviço eleitoral e sua melhor coloca-
ção no concurso.

É, em suma, o relatório.

VOTO

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

A matéria não é de fácil desate. A interpretação literal da Reso-
lução nº 21.883/2004, elegendo como primeiro critério de desem-
pate, o maior tempo de serviço efetivo na unidade para onde a
remoção se dará, ainda que prestado de modo provisório, aponta
para a solução desejada pelo apelo. Efetivamente, sendo certo que
o edital é a lei do certame e que este adotou as regras da Resolu-
ção nº 21.883/2004, sendo certo, mais, que a apelante exerceu
efetivamente, na condição de requisitada, serviço no TRE/AL, atri-
buto que a apelada não possui, não teria mesmo qualquer sentido
buscar o segundo critério de desempate, qual seja, o tempo de
serviço efetivo na Justiça Eleitoral, ou a colocação no concurso
para ingresso no cargo, aspectos onde a apelada estaria mais bem
situada.

Também conduz a este mesmo destino uma interpretação te-
leológica da norma insculpida na resolução em foco. É que todos
os critérios de desempate eleitos no diploma se preocupam mais
com o interesse público, é dizer, da Administração, do que com o
do servidor. Assim é que, mais do que a isonomia ou a equidade,
privilegia-se o conhecimento, o preparo, a afinidade com o traba-
lho que possa ter decorrido do período em que o servidor, mesmo
provisoriamente, esteve a serviço da unidade desfalcada, ou da
Justiça Eleitoral, ou da Justiça, ou do Estado, nesta ordem. Por
que o serviço na unidade desfalcada vale mais (é o primeiro crité-
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rio de desempate) do que o serviço em outra unidade da Justiça
Eleitoral? E por que o serviço na Justiça Eleitoral (segundo crité-
rio) vale mais do que o serviço noutros ramos da Justiça? E por
que é assim sucessivamente? A única resposta possível é a de
que a norma se preocupou justamente com o funcionamento da
Administração e não com os interesses particulares dos servido-
res, ou com a equidade, ou com a “Justiça” da solução adotada.

Outra é a solução se analisada a questão por novos ângulos.
Embora a resolução não tenha cuidado de especificar se “o tempo
de serviço efetivo, prestado em caráter provisório, na unidade para
onde a remoção se daria” necessariamente seria o prestado após
o concurso de ingresso dos servidores em disputa, ou se conside-
rar-se-ia também o tempo anterior, prestado na condição de requi-
sitado, é compatível com o texto o entendimento que considera a
primeira alternativa, qual seja, a resolução referir-se-ia apenas ao
tempo de serviço posterior ao concurso de cada servidor.

Tal interpretação seria possível. É óbvio que sim. Neste caso o
inciso I da regra em foco, estaria se referindo à hipótese de dois
servidores efetivos da Justiça Eleitoral, ambos concursados, ten-
do um deles, mediante requisição ou outro instituto (v. g. exercício
provisório), algum tempo de serviço provisório na unidade para
onde a remoção será resolvida.

Esta interpretação, além de preservar os interesses da Admi-
nistração de contar com servidores mais qualificados, mais afei-
tos ao serviço específico da unidade desfalcada, não descuidaria
de outros valores, mais relevantes que os primeiros, relativos aos
próprios interesses dos servidores, tais como a equidade, a isono-
mia, a justiça.

A sentença do juízo de primeiro grau tem inteira razão quando
destaca que a requisição, ao tempo em que é instituto a serviço da
Administração, na prática termina por atender aos interesses do
servidor, posto que o coloca em melhores condições, realizando
tarefas mais relevantes e sendo melhor remunerado. Daí porque
ao final e ao cabo não se pode dizer que tenha mais merecimento
(mais crédito) quem esteve requisitado.
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Doutro lado, também não é menos verdadeiro que presidem
as requisições critérios exclusivamente subjetivos, principalmente
o conhecimento profissional ou social anterior do servidor com a
autoridade requisitante, daí porque ser requisitado não significa
necessariamente ser melhor ou pior servidor. A excelência do re-
quisitado, muita vez presente, é elemento acidental, como tam-
bém o é a deficiência. Não se quer com isto valorizar ou deprimir o
valor do servidor requisitado, posto que muitos, quiçá a maioria,
são efetivamente meritórios. O que se deseja destacar é não ser o
mérito o critério que preside as requisições. E ainda que mérito
exista, a ele corresponde vantagem remuneratória que compen-
sa, já, o servidor requisitado.

Outro ponto importante merece destaque: a apelante, quando
requisitada, esteve em exercício de FUNÇÃO COMISSIONADA.
Já o certame em que se envolveu com a apelada visa a prover
“CARGO”. Cargo e função são realidades distintas a que corres-
pondem distintas tarefas. Assim é que o tempo de exercício de
“função” no TRE/AL desempenhado pela apelante não significa a
posse de maiores petrechos para o desempenho do cargo de téc-
nico judiciário. Neste, refiro-me ao cargo, a apelada tem maior tempo
de serviço, posto que nele ingressou em 2006, enquanto que a
apelante somente o fez em 2007.

Neste contexto, penso, com a sentença, atender aos princí-
pios da justiça eqüitativa e à isonomia, prestigiar a solução em
favor da apelada, portadora de dois handicaps objetivos, quais se-
jam, melhor aprovação no concurso público e maior tempo de efe-
tivo serviço à Justiça Eleitoral, no cargo de técnico judiciário.

Enfim, se duas são as interpretações possíveis do texto da
norma que preside o concurso de remoção, o juiz deve prestigiar
aquela que conduza a resultado mais justo. E o próprio TSE, en-
xergando as dúvidas que a aplicação da Resolução nº 21.883/2004
poderia ensejar, alterou-a justo para prestigiar a solução adotada
na sentença.

Em face do exposto, nego provimento às apelações e à re-
messa.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 108.918-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE
CAVALCANTE

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelada: PESCA ALTO MAR S/A
Advs./Procs.: DRS. ADONIAS TAVARES FERREIRA E OUTROS

(APTE) E ANTONIO HENRIQUE WANDERLEY BAS-
TO E OUTRO (APDA.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. INDÚSTRIA DE PESCA.
ISENÇÃO DO FUNRURAL (PRORURAL). PRO-
DUTOS ADQUIRIDOS PELA INDÚSTRIA
DIRETAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS
OU PESCADORES ARTESANAIS. SEGURADOS
ESPECIAIS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁ-
RIA (LEI 8.212/91). INOCORRÊNCIA DE VIOLA-
ÇÃO À NORMA ISENCIONAL. SUBSISTÊNCIA DA
EXECUÇÃO.
- A indústria de pesca, assim definida pelo De-
creto-Lei nº 221/67, devidamente registrada no
Registro Geral da Pesca, com empregados regi-
dos pela CLT, não está sujeita ao recolhimento
de contribuição para o FUNRURAL (PRORURAL).
- A imposição às indústrias de pesca da obriga-
ção de reter a contribuição para o FUNRURAL
(PRORURAL), quando da aquisição de produtos
diretamente àqueles que a seu recolhimento es-
tejam obrigados, no caso, os segurados especi-
ais, produtores rurais ou pescadores artesanais
(Lei nº 8.212/91, art. 30, IV, art. 25 e art. 12, VII),
não se configura em ofensa à isenção concedi-
da a essa indústria, porquanto o verdadeiro con-
tribuinte, in casu, é a pessoa física, de quem a
substituta deve cobrar o tributo com antecipa-
ção, repassando-o aos cofres da Previdência.
- Precedentes do Tribunal: TRF 5. Primeira Tur-
ma. AC 107.537/PB. Rel. Des. Federal Ubaldo
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Ataíde Cavalcante. Julg. em 17/12/1998. Publ. DJU
de 23/04/1999, p. 488; Quarta Turma. AC nº
329632/CE. Rel. Des. Federal Marcelo Navarro.
Julg. em 04/04/2006. Publ. DJU de 17/05/2006, p.
1.117.
- Apelação  e remessa oficial providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indi-
cadas, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, por unanimidade, dar provimento à apelação e à re-
messa oficial, na forma do relatório, voto e notas taquigráficas cons-
tantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

Recife, 18 de setembro de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE CAVALCAN-
TE - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍ-
DE CAVALCANTE:

Trata-se de apelação e remessa oficial de sentença que jul-
gou procedentes os embargos à execução fiscal promovida pelo
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – contra a embargante,
indústria de pesca, devidamente registrada no Registro Geral de
Pesca, com empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho, através da qual a Autarquia-embargada pretendia rece-
ber quantia relativa a multas aplicadas pelo não recolhimento pela
embargante das contribuições para o FUNRURAL, incidentes so-
bre camarões por ela adquiridos de terceiros, no período de janei-
ro/86 a dezembro/89.

A sentença recorrida foi prolatada pelo eminente Desembar-
gador Federal Francisco Cavalcanti, hoje digno integrante desta
Turma. Segundo entendeu Sua Excelência,  face ao que dispõem
o art. 1º da Lei 221/67 e o art. 1º da Lei Complementar nº 55/87, as
indústrias de pesca estão isentas do pagamento da contribuição
em questão.
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Em suas razões recursais, o INSS defende a subsistência da
execução embargada, com a reforma total da sentença, afirman-
do que a tese esposada na sentença não pode ser considerada
como verdadeira, uma vez que o fato gerador da contribuição ques-
tionada é o produto rural (camarões), e a obrigação da embargan-
te nasce de uma sub-rogação legal (inciso IV do art. 30 da Lei
8.212/91).

Contra-razões apresentadas (fls. 65/71).

Regularmente processado o recurso, subiram os autos a este
Tribunal, vindo conclusos.

É o relatório.

VOTO

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

Com relação à legislação pertinente à matéria, verifica-se ser
expressa a Lei Complementar nº 55, de 10.07.87, ao excluir as
indústrias de pesca da obrigação de recolher a contribuição para o
FUNRURAL, esclarecendo que, em face do seu caráter interpreta-
tivo, produz efeitos retroativos a partir da Lei Complementar nº 11/
71, alterada pela Lei Complementar nº 13/73.

Estabelece a referida Lei Complementar nº 55/87:

Art. 1º - Não estão as indústrias da pesca de que trata o
Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, devidamen-
te registradas no Registro Geral da Pesca, que tenham
seus empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, sujeitas à contribuição estabelecida no in-
ciso I do art. 15 da Lei Complementar nº 11, de 25 de maio
de 1971, alterada pela Lei Complementar nº 16, de 30 de
outubro de 1973, e no artigo 5º da Lei 6.195, de 19 de
dezembro de 1974.
Art. 2º - A aplicação desta lei não importa em restituição
de contribuições que já houveram sido pagas pelas em-
presas compreendidas na atividade a que se refere o art.
1º.
Art. 3º - Ressalvado o disposto no artigo 2º, esta lei, pelo
seu caráter interpretativo, retroage seus efeitos a partir da
vigência da Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de
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1971, alterada pela Lei Complementar nº 16, de 30 de ou-
tubro de 1973.

O art. 18 do Decreto-Lei nº 221, de 28.02.67, definiu o conceito
de indústria de pesca, nos seguintes termos:

Art. 18 - Para os efeitos deste Decreto-lei define-se como
“industria de pesca”, sendo conseqüentemente declarada
“indústria de base”, o exercício de atividades de captura,
conservação, beneficiamento, transformação ou industria-
lização dos seres animais ou vegetais que tenham na água
seu meio natural ou mais freqüente de vida.

É inquestionável, assim, que, preenchendo a embargante os re-
quisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 55/87, ou seja, é em-
presa de pesca na forma do Decreto-Lei 221/67 e do Decreto-Lei
nº 96.543, de 22.08.88, sendo os seus empregados regidos pelo
regime celetista, é a mesma beneficiária da isenção da contribui-
ção para o FUNRURAL incidente sobre as suas atividades-fins.

No que toca à alegação de obrigatoriedade do recolhimento do
FUNRURAL pela autora, na qualidade de substituto tributário, nos
casos de aquisição do pescado de catadores (produtores rurais
ou pescadores), definidos como segurados especiais pela legisla-
ção previdenciária, tenho que Improcedem as alegações da recor-
rente, pois, conforme se verifica nos autos, o fiscal constatou que
a empresa adquiriu camarões de pessoas físicas, sendo portanto,
o primeiro adquirente e, nessa condição, sub-rogado ao recolhi-
mento das contribuições (grifos da relatora).

Se a recorrente tivesse utilizado os seus empregados no exer-
cício de suas atividades fins, ou seja, para captura de camarões,
não estaria sujeita a contribuição para o PRORURAL e sim, para a
Previdência Social Urbana, por estar enquadrada entre as empre-
sas de que trata o Decreto-Lei nº 221/67, art. 18, não sujeita à
contribuição incidente sobre o produto rural, conforme preceitua o
art. 1º da Lei Complementar nº 55/87.

O adquirente, assim, tem obrigação de efetuar o recolhimento
da contribuição devida à base de 2,5% e 3% sobre o valor dos
produtos lançados nas Notas Fiscais, art. 76 do RCPS - Dec. nº
90.817/85 e art. 24 do Dec. 356/91 e alterações posteriores - Dec.
nº 612/92.
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A respeito da substituição tributária, no caso da contribuição
previdenciária dos segurados especiais, a Lei 8.212/91, vigente à
época da apuração da suposta infração:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições
ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obedecem às seguintes normas, observado o disposto em
regulamento.
(...).
IV - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam
sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo
cumprimento das obrigações do art. 25, exceto no caso
do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regula-
mento;

Por sua vez, determina o referido art. 25 do mesmo diploma
legal:

Art. 25. Contribui com 3% (três por cento) da receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção o segu-
rado especial referido no inciso VII do art. 12.

Diz o art. 12, VII:

Art. 12. 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 pescador artesanal e o
assemelhado, que exerçam essas atividades, individual-
mente ou em regime de economia familiar, ainda que com
o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respecti-
vos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de quator-
ze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, com-
provadamente, com o grupo familiar respectivo.

Tenho, dessa forma, que, apesar de não ser questionável a
isenção das indústrias de pesca no que tange à contribuição para
o FUNRURAL, tal benefício não é extensível às contribuições a
cujo recolhimento essas empresas estejam obrigadas, na quali-
dade de substitutas tributárias, quando adquirirem produtos direta-
mente dos catadores (produtores rurais ou pescadores), incluídos
na categoria dos segurados especiais.

Com efeito, o simples fato de ser imposta às indústrias de
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pesca a obrigação de reter a contribuição previdenciária, quando
do pagamento daqueles que a seu recolhimento estejam obriga-
dos, no caso, os produtores rurais ou pescadores artesanais, não
se configura em ofensa à isenção concedida a essa indústria, por-
quanto o verdadeiro contribuinte, in casu, é o segurado especial,
pessoa física de quem a substituta deve cobrar o tributo com ante-
cipação, repassando-o aos cofres da Previdência.

Não se está com isso desrespeitando a norma isencional, que
não incluiu no rol dos seus beneficiários os pescadores pessoas
físicas, restringindo a sua abrangência àquelas empresas indus-
triais que preenchessem certos requisitos (inscrição no Registro
Geral de Pesca e empregados regidos pela CTL, sujeitos a regime
previdenciário distinto do FUNRURAL).

Ao manifestar-se sobre a matéria, este egrégio Tribunal deci-
diu:

TRIBUTÁRIO. INDÚSTRIA DE PESCA. ISENÇÃO DO FUN-
RURAL (PRORURAL). PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA
INDÚSTRIA DIRETAMENTE DOS PRODUTORES RURAIS
OU PESCADORES ARTESANAIS. SEGURADOS ESPE-
CIAIS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA CONTRI-
BUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (LEI 8.212/91).
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA ISENCIONAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONS-
TRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA EXECUÇÃO.
- A indústria de pesca, assim definida pelo Decreto-Lei nº
221/67,  devidamente registrada no Registro Geral da Pes-
ca, com empregados regidos pela CLT, não está sujeita ao
recolhimento de contribuição para o FUNRURAL (Proru-
ral).
- A imposição às indústrias de pesca da obrigação de reter
a contribuição para o FUNRURAL (Prorural), quando da
aquisição de produtos diretamente àqueles que a seu re-
colhimento estejam obrigados, no caso, os segurados es-
peciais, produtores rurais ou pescadores artesanais (lei nº
8.212/91, art. 30, IV, art. 25 e art. 12, VII), não se configura
em ofensa à isenção concedida a essa indústria, porquan-
to o verdadeiro contribuinte, in casu, é a pessoa física, de
quem a substituta deve cobrar o tributo com antecipação,
repassando-o aos cofres da Previdência.
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- Precedentes da Turma (AC 87.861/CE, Rel. Juiz Castro
Meira, julg. 04.11.96; e AC 90.756/CE, Rel. Juiz Castro
Meira, julg. 07.11.96).
- À ausência de demonstração nesse sentido, não proce-
dem as alegações da embargada de excesso da execu-
ção.
- Apelação provida. execução subsistente. (TRF 5. Primei-
ra Turma. AC 107.537/PB. Rel. Des. Federal Ubaldo Ataí-
de Cavalcante. Julg. em 17/12/1998. Publ. DJU de 23/04/
1999, p. 488).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDÚSTRIA DE PES-
CA. FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE
ESPÉCIES AQUÁTICAS. ISENÇÃO. REQUISITOS DA LC
N.º 55/87 NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DECLARATÓ-
RIO DE CARÁTER GERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A empresa industrial de pesca que, na vigência da LC nº
11/71, adquiriu espécies aquáticas – equiparadas por lei a
produtos rurais – diretamente de produtores, ou de tercei-
ros não produtores, é responsável tributária, por sub-roga-
ção, pelo recolhimento da contribuição para o FUNRURAL,
a não ser que demonstre, no segundo caso, o seu recolhi-
mento por parte de um dos adquirentes anteriores, nos
termos da LC nº 55/87. Precedentes desta Corte.
2. Inexistência, nos autos, de comprovação do recolhimen-
to das contribuições, no período de 04/89 a 12/90, relati-
vas às aquisições a produtores rurais, nem do cumprimen-
to da obrigação por adquirente anterior, que participou da
cadeia de comercialização dos produtos.
3. Impossibilidade de se acolher o pedido declaratório, de
caráter genérico, para afastar a obrigação de recolher o
FUNRURAL sempre que a empresa adquirir pescado de
terceiros não produtores, pois a análise do pleito depende-
ria sempre da verificação, in concreto, do preenchimento
dos estreitos requisitos legais.
4. O Judiciário “limita-se a decidir o conflito, constituir o
direito ou eliminar a incerteza no caso concreto” (AC 90.756/
CE, Rel. Des. Federal Castro Meira, DJ 29.11.1996).
5. Apelação do INSS e remessa oficial providas. Apelação
da parte autora improvida. (TRF5. Quarta Turma. AC nº
329.632/CE. Rel. Des. Federal Marcelo Navarro. Julg. em
04/04/2006. Publ. DJU de 17/05/2006, p. 1117).
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Por todo o exposto, reportando-me inclusive à fundamentação
dos arestos retro transcritos, considero que a isenção em ques-
tão, de que goza a embargante, não abrange à contribuição para o
FUNRURAL a cuja retenção está obrigada, na condição de substi-
tuta tributária, ao adquirir camarões de pescadores pessoas físi-
cas.

Diante do exposto, dou provimento à apelação e à remessa
oficial.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 354.889-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLI-
VEIRA ERHARDT

Apelantes: CM FACTORING LTDA., CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL - CEF, CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE
BANCOS S/A - SERASA

Apelada: DAYSE SILVEIRA DOS ANJOS
Advs./Procs.: DRS. MARIA JOSÉ PEREIRA SABINO E OUTRO

(1º APTE.), LAERT NASCIMENTO ARAÚJO E OU-
TROS (2º APTE.), ALESSANDRA MIUKI DOTE E
OUTRO (3º APTE.) E LUIGI MATEUS BRAGA E OU-
TRO (APDA.)

EMENTA: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. SERA-
SA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CEF. BANCO
MANDATÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILI-
DADE. OPERAÇÃO DE FACTORING. INEXISTÊN-
CIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DU-
PLICATA INVÁLIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊN-
CIA. INDENIZAÇÃO EXCESSIVA. REDUÇÃO.
- Ilegitimidade passiva da SERASA que não co-
meteu nenhum ato ilícito ao reproduzir fielmen-
te informação disponibilizada pelo cartório de
protestos.
- Legitimidade passiva da CEF, a qual deve con-
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tinuar na lide a fim de que se investigue se a re-
ferida empresa pública, na qualidade de man-
datária, cumpriu fielmente o mandato ou se
extrapolou os limites deste, situação em que se-
ria responsável pelo dano causado à parte autora.
- A CEF apresentou os títulos a protesto por en-
dosso-mandato, não se vislumbrando em sua
conduta nenhum ato ilícito a ela imputável, uma
vez que agiu nos exatos termos determinados
pela CM FACTORING LTDA.
- Caberia à CM FACTORING, ao adquirir as du-
plicatas, o ônus de verificar que se efetivamente
correspondiam a uma prestação de serviços ou
entrega de mercadorias, bem como provar sua
legitimidade e regularidade.
- Uma vez que a CM FACTORING não se cercou
das cautelas necessárias, deixando de exibir, no
caso, o contrato de prestação de serviços de
publicidade e, por outro lado, não tendo a autora
se vinculado aos títulos em questão, o protesto
mostrou-se abusivo e irregular, caracterizando
a culpa da faturizadora, a qual deve responder
pelos danos causados pelo protesto indevido.
- Na hipótese dos autos, o envio a protesto de
título cambial sacado contra o autor, sem cor-
respondência com efetiva prestação de serviço
ensejou até mesmo a inclusão de seu nome no
SERASA. Desse modo, não há como negar a
esses fatos o condão de lhe causar forte cons-
trangimento, angústia e humilhação, capazes,
por si só, de acarretar dano moral de ordem sub-
jetiva e objetiva.
- Na espécie, mostra-se excessivo o quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00, pelo Juízo
de Primeiro Grau, impondo-se sua redução para
R$ 2.000,00, por se considerar que tal quantia é
suficiente e adequada a atender os fins a que se
presta a indenização por danos de natureza mo-
ral.
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- Apelações da CEF e da SERASA providas, ex-
cluindo-se esta última da lide; Apelação da CM
FACTORING parcialmente provida, para reduzir
o valor da indenização de R$ 10.000,00 para R$
2.000,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AC 354.889-SE,
em que são partes as acima mencionadas, acordam os Desem-
bargadores Federais da Segunda Turma do TRF da 5a Região, por
unanimidade, em dar provimento às apelações da CEF e SERA-
SA, excluindo esta última da lide, apelação da CM FACTORING
parcialmente provida, nos termos do relatório, voto e notas taqui-
gráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte do pre-
sente julgado.

Recife, 23 de junho de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA
ERHARDT - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL
ERHARDT:

1. Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pela CEF, CM
FACTORING LTDA. e SERASA contra a sentença proferida pelo
Juízo Federal da 2a Vara da SJ/SE que julgou procedente o pedido
de condenação dos apelantes no pagamento de indenização pe-
los danos morais alegadamente causados à ora apelada em ra-
zão do  protesto indevido de seu nome.

2. A sentença recorrida pautou-se no argumento de que a co-
brança realizada contra a apelada nasceu de um fato inexistente,
pois a apelada não poderia ser responsável por um contrato do
qual não participou. Aduz que as apelantes erraram por trabalha-
rem com um título despojado de qualquer força, por não trazer a
assinatura da demandante, registrando o nome da apelada em
cadastro de proteção ao crédito.
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3. Aduz a SERASA, em suas razões de apelação, que não é
parte legítima para figurar no pólo passivo da lide, pois limitou-se a
reproduzir, fidedignamente, informação pública, disponível a qual-
quer terceiro interessado.

4. A CEF, em suas razões recursais, alega, inicialmente, sua
ilegitimidade ad causam. Afirma que recebeu o título para efetuar a
cobrança da empresa CM FACTORING LTDA. e, ante o não paga-
mento por parte da devedora constante do título, enviou-o a pro-
testo em cumprimento à ordem emanada pela credora no próprio
título. Nesse sentido, aduz que agiu na condição de mandatária, e
em nenhum momento extrapolou o limite do mandato recebido.

5. A CM FACTORING, por sua vez, alega que na qualidade de
cessionária-endossatária, deu conhecimento à sacada, através de
correspondências, sobre a emissão das duplicatas em seu nome
e que o silêncio da mesma corresponderia à legitimidade e ao acei-
te dos títulos.

6. É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL
ERHARDT (Relator):

1. A controvérsia jurídica que se põe nos presentes autos con-
siste em saber se os apelantes devem, ou não, ser responsabili-
zados civilmente pelos danos morais a que alegadamente deram
causa por terem providenciado, junto ao Cartório de Notas, o pro-
testo de título da apelada, título este despojado de qualquer força,
por não trazer a assinatura da demandante.

2. Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade
passiva invocada pela SERASA.

3. Aduz a SERASA que não cometeu nenhum ato ilícito, tendo
se limitado a reproduzir fielmente informação oriunda de fonte pú-
blica e disponível a qualquer terceiro interessado, qual seja, o pro-
testo do título em nome da apelada.

4. A meu ver, merece guarida a preliminar da SERASA, uma
vez que não teve qualquer participação nos fatos que deram ense-
jo ao protesto do título em nome da apelada. É cediço que a insti-
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tuição financeira é quem fornece as informações sobre o inadim-
plemento.

5. No mesmo sentido tem se posicionado a jurisprudência
pátria:

DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS
RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SERASA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
1. O dano decorrente da inscrição indevida em órgãos res-
tritivos de crédito caracteriza-se como dano in re ipsa, que
dispensa a comprovação de sua ocorrência, uma vez pre-
sumível, bastando a comprovação do fato ilícito.
2. O autor, tendo assinado cheques de pessoa jurídica na
qualidade de outorgado, não pode ter inscrito seu CPF em
cadastros restritivos de crédito por insuficiência de fundos
desses títulos.
3. A SERASA, na qualidade de depositária das informa-
ções, não pode ser responsabilizada pelo registro efetua-
do, uma vez que ficou demonstrada a responsabilidade
exclusiva da CEF.
4. Apelações improvidas.
(TRF4, AC 200270000751065-PR, Relator Desembargador
Federal Jairo Gilberto Schafer, DJU 24.03.08)

6. Com essas considerações, acolho a preliminar de ilegitimi-
dade passiva do SERASA, excluindo-o da lide.

7. Ainda antes de adentrar o mérito da demanda, convém ana-
lisar o recurso apelatório da CEF, no ponto em que alega ser parte
ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda, uma vez que
apresentou os títulos a protesto na qualidade de mandatária, nos
termos do art. 1.300 do CC.

8. A meu ver, não merece prosperar a tese da CEF, eis que, a
depender das circunstâncias a serem analisadas no mérito da
questão, a aludida empresa pública pode vir a ser responsabiliza-
da pelos danos causados à parte autora.

9. Nessa linha de raciocínio, se a CEF, apesar de agir na qua-
lidade mandatária, extrapolar os limites do mandato, ou mesmo,
exercer sua função com negligência, a ponto de protestar duplica-
ta sem causa, ou efetuar protesto de título já pago, a referida em-
presa pública certamente seria responsabilizada pelo dano cau-
sado à parte autora.
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10. Em casos como estes, onde os poderes do mandato são
extrapolados, a jurisprudência do país é unânime em responsabili-
zar a CEF.

11. No mesmo sentido já se posicionou esta egrégia Corte
Regional:

EMENTA: CIVIL. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO.
ERRO DO BANCO SACADO. RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA CREDORA. CULPA. RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DA ENTIDADE BANCÁRIA (CEF).
- Mesmo agindo como mandatário, é o banco cobrador
(CEF) responsável pelo pagamento da indenização por
danos morais, quando estes são causados por sua exclu-
siva ação ilícita, consistente em promover o protesto de
duplicata já paga.
- Em se tratando de responsabilidade subjetiva, não se
identificando qualquer ato perpetrado pela empresa, que
tenha provocado o evento danoso (protesto do título), não
se lhe pode imputar responsabilidade civil, limitada à atua-
ção da CEF pelo protesto indevido.
- Apelação provida.
(AC 327.937-CE, Rel. Des. Federal FRANCISCO WILDO,
DJU 21.09.04, p. 182).

12. Por esta razão, é de ser rejeitada a preliminar de ilegitimi-
dade passiva da CEF, para que sua responsabilidade venha a ser
apurada na análise do mérito da demanda.

13. A análise do mérito da presente demanda consiste em sa-
ber se a CEF e a CM FACTORING LTDA. devem ser responsabili-
zadas pelo protesto indevido de título em nome da ora apelada.

14. Aduz a CEF que foi contratada pela empresa CM FACTO-
RING LTDA. para efetuar as cobranças bancárias dos seus títulos
de crédito, entre os quais lhe foi entregue a duplicata em que figu-
rava a autora como sacada. Assim, afirma que quem age na qua-
lidade de mandatário não emite ordem de protesto em seu nome,
mas em nome do mandante.

15. Compulsando os autos, observo que o documento de fl.
09 confirma as alegações da CEF, eis que se trata de um boleto de
cobrança bancária emitido pela CEF, constando como cedente a
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CM FACTORING LTDA., a qual determina que o protesto do título
venha a ocorrer no caso de atraso de 10 dias.

16. Além disso, consta às fls. 74/75 declaração do cedente/
sacador, afirmando que a conduta da CEF na cobrança dos títulos
ocorreria na qualidade de mero mandatário.

17. A análise de tais documentos leva à conclusão de que a
CEF apresentou os títulos a protesto por endosso-mandato, de-
vendo-se verificar qual responsabilidade deve ser atribuída à con-
duta da CEF na qualidade mandatária da CM FACTORING LTDA.

18. A meu ver, o banco endossatário, quando age na qualidade
de mandatário, não pode ser responsabilizado por ter agido em
conformidade com as informações prestadas pelo mandante, des-
de que tenha agido em conformidade com o mandato que lhe foi
outorgado.

19. No meu sentir, a CEF somente poderia ser responsabiliza-
da no presente caso se tivesse excedido os poderes que recebeu
do mandante, ou se tivesse agido com culpa somente a ela impu-
tável, como acontece, por exemplo, quando o banco determina o
protesto de título já pago.

20. Entretanto, não se vislumbra na conduta da CEF nenhum
ato ilícito a ela imputável, uma vez que a referida empresa pública
agiu nos exatos termos determinados pela CM FACTORING LTDA.

21. Dessa linha de raciocínio, conclui-se que a responsabili-
dade pelos protestos indevidos deve ser examinada apenas em
relação à empresa mandante, já que esta foi quem providenciou,
de fato, a cobrança dos títulos, ao endossá-los, mediante mandato,
ao Banco.

22. No mesmo sentido, observe-se a jurisprudência do egré-
gio STJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO
INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE
DO ENDOSSANTE. PRECEDENTE. ART. 1.313 DO CÓ-
DIGO CIVIL. DIREITO DE REGRESSO. RESSALVA. VA-
LOR DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ES-
PÉCIE. RECURSO PROVIDO.
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I - Na linha da orientação deste Tribunal, no endosso-man-
dato, por não haver transferência da propriedade do título,
o mandante é responsável pelos atos praticados por sua
ordem pelo banco endossatário.
II - Não há negar, ademais, a responsabilidade da endos-
sante também por não ter sido eficiente em impedir que o
banco encarregado da cobrança efetivasse o protesto da
cártula, consoante os fatos registrados em sentença.
III - A indenização pelo protesto indevido de título cambiari-
forme deve representar punição a quem indevidamente pro-
moveu o ato e eficácia ressarcitória à parte atingida.
IV - Fica ressalvado, no entanto, o direito de regresso do
endossante contra o endossatário, nos termos do art. 1.313
do Código Civil.
V - O protesto indevido de duplicata enseja indenização
por danos morais, sendo dispensável a prova do prejuízo.
(REsp 389.879-MG, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJU 02.09.02, p. 93).

23. Forte nestes fundamentos, dou provimento à apelação da
CEF, excluindo sua responsabilidade no presente caso concreto.

24. Cumpre analisar, ainda, a conduta da CM FACTORING
LTDA.

25. A CM FACTORING LTDA., por meio do banco mandatário,
enviou a protesto duplicatas mercantis sacadas pela MULTIMARK
contra a autora, no valor total de R$ 200,00.

26. Como é cediço, a duplicata é título formal e causal, por
isso, sua validade pressupõe efetiva compra e venda mercantil a
prazo ou prestação de serviço, conforme arts. 1 e 2 da Lei 5.474/68.
Daí sua vinculação com o negócio jurídico que lhe deu causa, de
modo que, não estando aceita, só se viabiliza como tal se, cumu-
lativamente, haja sido protestada e esteja acompanhada de docu-
mento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercado-
ria ou efetiva prestação de serviço.

27. Assim, ao adquirir as duplicatas em questão, à CM FAC-
TORING caberia o ônus de verificar que as duplicatas mercantis
emitidas pela MULTIMARK e enviadas a protesto efetivamente cor-
respondiam a uma prestação de serviços ou entrega de mercado-
rias, bem como provar sua legitimidade e regularidade.
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28. Entretanto, a apelante CM FACTORING não logrou com-
provar a regularidade dos aludidos títulos, restando patente nos
autos a ausência de negócio jurídico subjacente, uma vez que a
autora não anuiu ao contrato de prestação de serviços de publici-
dade que lhe foi oferecido pela MULTIMARK.

29. Assim, esclarecido que o próprio titulo adquirido pela factu-
rizadora não era regular, pois não correspondia ao negócio jurídico
que teria dado origem à duplicata, evidencia-se como imprudente
a conduta da CM FACTORING, ao protestar as cambiais sem es-
tar munida de documentos que comprovassem a legitimidade de
seus respectivos saques.

30. Nessa linha de raciocínio, entende-se que, ao remeter as
duplicatas para protesto, a ora apelante assumiu o risco de causar
prejuízos a terceiros de boa-fé, decorrentes de indevido protesto.
Por isso, repita-se, deveria, antes de levá-las a protesto, certificar-
se da regularidade, especialmente existência e validade do crédito
que adquiriu.

31. Em sua defesa, a CM FACTORING aduz apenas que noti-
ficou a autora a respeito da aquisição das duplicatas não obtendo
resposta. Afirma que, em virtude do silêncio da devedora, é possí-
vel presumir que houve um aceite tácito, para tanto, alberga-se no
disposto no art. 111 do CC.

32. A este respeito, entendo que a notificação do devedor efe-
tuada pela CM FACTORING não afasta sua responsabilidade em
verificar a higidez do título no momento de sua aquisição. Isso por-
que o ato de notificar o devedor tem como finalidade principal ape-
nas a cientificação do mesmo sobre o novo titular do crédito, para
que venha a efetuar o pagamento a pessoa idônea.

33. Assim, entendo que o silêncio da autora não implicou na
presunção de ocorrência de um aceite tácito, nem exime a res-
ponsabilidade da factoring de, no momento da aquisição do título
cambial, certificar-se de sua validade.

34. Observo que a ora apelante busca sutilmente inverter a
sua responsabilidade que se consubstancia na aquisição de títu-
los hígidos, direcionando-a para o devedor, o qual, ao receber a
notificação, teria que fazer prova de fato negativo, qual seja, a não
realização do negócio jurídico subjacente.
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35. A meu ver, a empresa de factoring deve assumir os riscos
do negócio que decidiu empreender, devendo arcar com os possí-
veis danos gerados por sua ação negligente, uma vez que o orde-
namento jurídico pátrio não prevê, neste caso, a transferência da
responsabilidade para o terceiro de boa fé, qual seja o devedor.

36. Desse modo, uma vez que a apelada CM FACTORING
não se cercou das cautelas necessárias, deixando de exibir, no
caso, o contrato de prestação de serviços de publicidade e, por
outro lado, não tendo a autora se vinculado aos títulos em questão,
o protesto mostrou-se abusivo e irregular, caracterizando a culpa
da faturizadora, a qual deve responder pelos danos causados pelo
protesto indevido.

37. No mesmo sentido, tem se posicionado a jurisprudência
do colendo STJ:

AÇÃO MONITÓRIA. Duplicata de prestação de serviços.
Aceite (falta). Protesto. Prova da dívida.  Factoring.
- O protesto não impugnado de duplicata sem aceite per-
mite a propositura do procedimento monitório, mas tal fato
só por si não é suficiente para a procedência da ação.
- Negada a relação causal pela demandada, sem a prova
da efetiva prestação dos serviços, impunha-se reconhecer
a irregularidade na emissão da duplicata e a improcedên-
cia da ação.
- Se não fosse assim, toda falsa duplicata levada a protes-
to sem impugnação seria suporte suficiente para a proce-
dência da ação monitória. No entanto, o devedor que se
omite diante do protesto pode defender-se na ação de co-
brança, e esta somente pode ser acolhida se demonstra-
da adequadamente a existência da dívida.
- A devedora pode alegar contra a empresa de factoring a
defesa que tenha contra a emitente do título. Recurso co-
nhecido e provido.
(RESP. 469051-RS, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUI-
AR, DJU. 12.05.03, p. 308).

38. Em relação à caracterização da responsabilidade civil, como
se sabe, a mesma se subordina à presença simultânea dos se-
guintes requisitos: (a) ato ilícito; (b) dano patrimonial ou moral; (c)
nexo de causalidade entre o dano causado e ato ilícito.
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39. In casu, ocorrência do primeiro requisito para a caracteri-
zação da responsabilidade civil, qual seja, ato ilícito, restou confi-
gurada, em face da conduta da CM FACTORING, consistente no
envio a protesto de duplicatas que não correspondiam a um negó-
cio jurídico subjacente.

40. Quanto à ocorrência dos alegados danos morais, importa
salientar, primeiramente, que essa espécie de dano se caracteri-
za pela ofensa aos direitos da personalidade do indivíduo, insus-
cetíveis de avaliação pecuniária. A jurisprudência dos Tribunais,
inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de
que, para que se configure a ocorrência de danos morais e, con-
seqüentemente, o dever de indenizar, não é necessária a efetiva
comprovação do prejuízo pela vítima, sendo suficiente que o fato
caracterizado como danoso acarrete ao indivíduo médio um senti-
mento de humilhação, desonra ou constrangimento.

41. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACUSAÇÃO
INFUNDADA DE PARTICIPAÇÃO EM ATOS CRIMINOSOS
A TERCEIROS. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no senti-
do de que, na concepção moderna do ressarcimento por
dano moral, prevalece a responsabilização do agente por
força do simples fato da violação, de modo a tornar-se des-
necessária a prova do prejuízo em concreto, ao contrário
do que se dá quanto ao dano material.
2. “O valor da indenização por dano moral não pode esca-
par ao controle do Superior Tribunal de Justiça” (REsp n°
53.321/RJ, Min. Nilson Naves).
3. Fixação da condenação em valores razoáveis, conside-
rando as peculiaridades da espécie.
4. Recurso especial da ré parcialmente conhecido e, nes-
sa extensão, provido. Recurso especial do autor não co-
nhecido.
(STJ, REsp 611.973/PB, Relator Ministro César Asfor Ro-
cha, DJU 13.09.4, p. 261).

RESPONSABILIDADE CIVIL. MULTA DE TRÂNSITO IN-
DEVIDAMENTE COBRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO.
VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO
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1. Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do
dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios
utilizados para a comprovação do dano material. Por ou-
tras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato
praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo des-
necessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já
sublinhado: o dano moral existe in re ipsa. Afirma Ruggie-
ro: “Para o dano ser indenizável, basta a perturbação feita
pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranqüilidade,
nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produ-
zir uma diminuição no gozo do respectivo direito”.
(...)
(STJ, REsp 608.918/RS, Relator Ministro José Delgado,
DJU 21.06.04, p.124).

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADAS-
TRO NEGATIVO. PROVA DO DANO MORAL. FIXAÇÃO
DO VALOR. MULTA DOS DECLARATÓRIOS. PRECEDEN-
TES DA CORTE.
1. Já assentou a Corte, em monótona jurisprudência, que
provado o fato que gerou o dano moral, no caso, a inscri-
ção indevida em cadastro negativo, impõe-se a condena-
ção.
2. O controle da Corte sobre o valor do dano moral é impe-
rativo para evitar abuso, excesso, o que não ocorre no pre-
sente caso.
3. Não é cabível a indenização por danos morais ser fixada
em salários mínimos, devendo ser adotada a técnica do
quantum fixo, como decidido em precedente desta Tercei-
ra Turma.
4. Configurado o recurso de embargos de declaração como
procrastinatório, assim a pretensão de rever a decisão,
não existente qualquer dos requisitos do art. 535 do Códi-
go de Processo Civil, a multa do art. 538, parágrafo único,
do mesmo Código, é pertinente.
5. Recurso especial conhecido e provido, em parte.
(STJ, REsp 436.850/RO, Ministro Relator Carlos Alberto
Menezes Direito, DJU 26.05.03, p. 360).

42. Na hipótese dos autos, o envio a protesto de título cambial
sacado contra o autor, sem correspondência com efetiva presta-
ção de serviço ensejou até mesmo a inclusão de seu nome no
SERASA. Desse modo, não há como negar a esses fatos o con-
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dão de lhe causar forte constrangimento, angústia e humilhação,
capazes, por si só, de acarretar dano moral de ordem subjetiva e
objetiva.

43. Por fim, o nexo de causalidade existente entre o ato ilícito e
os danos morais resta plenamente evidenciado pela própria narra-
ção dos fatos, que demonstram o constrangimento por que pas-
sou a apelada ao se deparar com a inclusão de seu nome no ca-
dastro de devedores, em virtude do protesto indevido realizado pela
CM FACTORING.

44. Configurada a ocorrência do dano moral e o correspon-
dente dever de indenizar, passa-se à análise do quantum indeni-
zatório. Como se sabe, o montante da indenização, tratando-se
de dano moral, deve ser suficiente para desencorajar a reiteração
de condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo,
amenizar, na medida do possível, o constrangimento causado ao
autor lesado. Por outro lado, a indenização não pode se afigurar
como excessiva diante da lesão causada, sob pena de resultar
em enriquecimento ilícito do autor.

45. No caso dos autos, o Juízo sentenciante fixou a indeniza-
ção em R$ 10.000,00, o que mostra-se excessivo, eis que deve-
se evitar, também, o enriquecimento sem causa do autor. A meu
ver, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00,
por se considerar que tal quantia é suficiente e adequada a aten-
der os fins a que se presta a indenização por danos de natureza
moral.

46. Ante ao exposto, meu voto é no sentido de dar provimento
à apelação da CEF e da SERASA, excluindo esta última da lide, e
dar parcial provimento à apelação da CM FACTORING, para redu-
zir o valor da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00.

47. É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 389.398-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA
CARVALHO

Apelantes: ALINE VANDERLEY DA SILVA, FUNDAÇÃO ALA-
GOANA DE PESQUISA, EDUCAÇÃO E CULTURA -
FAPEC, CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TEC-
NOLÓGICA DE ALAGOAS CEFET/AL

Apelados: OS MESMOS
Repte.: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 5ª RE-

GIÃO
Advs./Procs.: DRS. JOÃO SAPUCAIA DE ARAÚJO NETO (1º

APTE.), ALBERTO JORGE OMENA VASCONCE-
LOS (2º APTE.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENI-
ZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
MOVIDA POR ESTUDANTE CONTRA O CEN-
TRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
DE ALAGOAS E A FUNDAÇÃO ALAGOANA DE
PESQUISA, EDUCAÇÃO E CULTURA, MOTIVADA
PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE TURISMO.
- Ocorrência de contrato celebrado entre a de-
mandante e a Fundação Alagoana de Pesquisa,
Educação e Cultura, tendo por objeto a presta-
ção de serviços educacionais oferecidos pelo
último, de acordo com a legislação de ensino em
vigor e através de convênio com o Centro Fede-
ral de Educação Tecnológica de Alagoas, com a
inserção de cláusula prevendo o pagamento pelo
curso por parte da autora da presente ação.
- Impossibilidade de ser o dito curso gratuito,
porque, apesar de ministrado em dependência e
com a estrutura do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Alagoas, o ente obrigado a prestá-
lo é a Fundação Alagoana de Pesquisa, Educa-
ção e Cultura, por força de contrato celebrado.
- Possibilidade, aberta por lei, de o Centro Fede-
ral de Educação Tecnológica celebrar convênio,
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não se constituindo o caso em burla à norma
constitucional. O convênio acordado previa, en-
tre os cursos, o de Turismo, ministrado à deman-
dante, prevendo, também, a título de fonte de
recursos, que os recursos financeiros para a
efetivação deste projeto serão oriundos da re-
ceita proveniente dos alunos integrantes dos
cursos pagos, mantidos pela FAPEC, entre os
quais, o de Turismo. A ocorrência do convênio
em tela se constitui em matéria levada ao conhe-
cimento do Tribunal de Contas da União, sem
que nada de ilegal fosse apontado. Precedente
desta 3ª Turma [AC 372.604/AL]. Condenação da
requerente nas custas processuais e em hono-
rários advocatícios de R$ 1.000,00.
- Recurso provido com relação ao dito Centro
Federal de Educação Tecnológica de Alagoas,
com remessa dos autos ao juízo estadual comum
para dirimir o litígio entre as partes remanescen-
tes (a demandante e a Fundação Alagoana de
Pesquisa, Educação e Cultura), por serem entes
a não figurar no rol das pessoas mencionadas
no inc. I do art. 109 da Constituição Federal.
- Apelações da requerente e da Fundação
Alagoana de Pesquisa, Educação e Cultura, e
remessa oficial prejudicadas.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a egrégia Terceira Turma do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, por maioria, dar provimento ao recur-
so do CEFET/AL e julgar prejudicadas as apelações da autora e
da FAPEC e a remessa oficial, determinando a remessa dos au-
tos ao juízo estadual comum para dirimir o litígio entre as partes
remanescentes, nos termos do relatório, voto e notas taquigráfi-
cas constantes dos autos.

Recife, 29 de maio de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO
- Relator



70

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOU-
ZA CARVALHO:

Apelações interpostas por Aline Vanderley da Silva, pela Fun-
dação Alagoana de Pesquisa, Educação e Cultura e pelo Centro
Federal de Educação Tecnológica de Alagoas atacando sentença
da lavra do juiz da 4ª Vara Federal daquele Estado, que, nos autos
de ação ordinária indenizatória por danos materiais e morais afo-
rada por Aline Vanderley da Silva contra as citadas entidades, jul-
gou parcialmente procedente o pedido para declarar indevida a
cobrança de mensalidades e de taxas referentes às matrículas da
autora na Autarquia, condenando, por conseguinte, a FAPEC e o
CEFET/AL a restituir o que foi indevidamente pago, corrigido mo-
netariamente, consoante a Lei 6.899/81, e acrescido de juros de
seis por cento ao ano, a partir da citação, em tudo mais se obser-
vando as recomendações do Manual de Orientação de Procedi-
mentos para os Cálculos na Justiça Federal, bem como a se abs-
ter de efetuar outras cobranças a tais títulos, determinando o dou-
to julgador, em face da sucumbência recíproca, que cada parte
ficasse responsável por metade das custas processuais, estabe-
lecendo, também, a compensação de honorários advocatícios, de
maneira que nada restou devido a tal título.

Tutela antecipada indeferida, fl. 36.

Sustenta a demandante, em seu recurso, que foi ludibriada
pelo CEFET/AL e pelo FAPEC, razão pela qual requer a condena-
ção de tais entidades por danos morais, fls. 296-299.

Alega a Fundação Alagoana de Pesquisa, Educação e Cultu-
ra, na sua apelação, em suma, que é descabida a devolução,
mesmo que simples, das mensalidades pagas pela requerente,
visto que o serviço foi integralmente prestado e o convênio foi se-
guido à risca, não sendo de bom alvitre que venha a ser prejudica-
da, seja em razão da má-fé da autora, seja em virtude de possível
erro do CEFET/AL ao celebrar o citado convênio, fls. 300-310.

Contra-razões apresentadas pela requerente, fls. 319/321.

Por sua vez, aduz o Centro Federal de Educação Tecnológica
em Alagoas, no seu recurso, que é parte ilegítima para figurar na
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lide, visto que o contrato de adesão para a prestação de serviços
educacionais foi firmado entre a FAPEC e a autora, não tendo a
Autarquia nenhuma participação em tal ato, visto atuar nos espa-
ços especificamente destinados pelo convênio firmado com a FA-
PEC, fls. 324/338.

A União adentrou com contra-razões, fls. 339-346.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOU-
ZA CARVALHO (Relator):

No centro de toda a celeuma, os contratos de adesão a pres-
tação de serviços educacionais, celebrados pela demandante com
a demandada Fundação Alagoana de Amparo à Pesquisa, Educa-
ção e Cultura - Centro Avançado em Capacitação Profissional, fls.
23 e 24/25.

No mais velho, datado de 28 de janeiro de 2003, fl. 24, que,
aliás, está um pouco ilegível, está consignado na cláusula I ter por
objeto do presente termo de adesão a prestação de serviços edu-
cacionais oferecidos pela Contratada [ou seja, a demandada Fun-
dação Alagoana de Amparo à Pesquisa e Cultura] primeiro semes-
tre do ano letivo de 2003, correspondente ao Curso Tecnológico
de Turismo a ser ministrado em conformidade como previsto na
legislação de ensino em vigor e através de convênio firmado com
o Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas - CEFET/AL,
o qual se obriga a prestá-lo ao Contratante [isto é, à demandante]
acima qualificado.

Pela sua leitura, brotam da cláusula I, portanto: 1) os contra-
tantes, na pessoa da demandante e da Fundação referida, 2) ser o
objeto a prestação de serviços educacionais oferecidos pela su-
pramencionada Fundação, 3) sendo que os serviços serão pres-
tados de acordo com a legislação de ensino em vigor, 4) através
de convênio firmado com o Centro Federal de Educação Tecnoló-
gica de Alagoas.

A leitura da referida cláusula não esconde nenhum detalhe,
figurando o Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas
via de convênio firmado com a Fundação em apreço.
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Este aspecto mostra o papel de cada uma das partes ativa e
passivas, na relação processual ora vivida, de forma a deixar bem
assentado que o contrato da demandante não foi com o Centro
Federal de Educação Tecnológica de Alagoas, mas com a Funda-
ção Alagoana de Amparo à Pesquisa, Educação e Cultura. A parte
que se comprometeu, por força de contrato, a ministrar o curso,
foi a Fundação, de acordo com os ditames legislativos específicos
e através de convênio firmado com o Centro Federal de Educação
Tecnológica de Alagoas.

Só por aí já se vê que o contrato não ofendeu a norma consti-
tucional a apregoar a gratuidade do ensino público, porque não foi
oferecido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Alago-
as. Não importa ter o curso sido ministrado em dependência física
deste, nem com professores do seu quadro. O fundamental é que
o curso foi colocado à disposição de todos os interessados pela
Fundação referida, que, para tanto, se valeu de convênio celebra-
do com o Centro Federal supramencionado, detalhe importante,
porque a celebração de convênio é ato que a norma concede ao
referido Centro Federal, de maneira que, no caso, não há nenhu-
ma ilegalidade.

O dito Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas
nada deve à demandante, porque com esta não celebrou nenhum
contrato, e, se ministrou o curso em foco, o fez por força de con-
vênio celebrado com a Fundação em tela, sem ter se responsabi-
lizado por nenhum ato, ativo ou omissivo, com relação à parte au-
tora.

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas não
está preso à demandante por nenhum laço contratual, de maneira
que nada lhe deve por ter esta pago o curso. Em suma, o Centro
Federal de Educação Tecnológica de Alagoas não celebrou ne-
nhum contrato com a demandante, não tendo, com relação a esta,
nenhuma obrigação.

A r. sentença, hostilizada por todos os litigantes – três são os
recursos –, data vênia, enfocou a matéria como se não fosse pos-
sível a celebração de convênio entre o Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica de Alagoas e a Fundação Alagoana de Amparo à
Pesquisa, Educação e Cultura, a tal ponto que, pelo fato de ter
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toda a estrutura do curso sido desenvolvida perante o primeiro,
chega à conclusão, a meu sentir, completamente equivocada, de
que o curso é mantido pela entidade pública federal, sendo utiliza-
da apenas a estrutura jurídica da Fundação para a cobrança de
mensalidades e matrículas, de forma a restar caracterizada uma
manobra para burlar os ditames constitucionais, fl. 288.

Contudo, o convênio 1/98, de Cooperação Técnico-Científico
Pedagógica e Cultural celebrado, é o de fls. 93-95, a prever a par-
ceria técnica, científica, pedagógica e acadêmica, para diversos
fins, entre os quais o de planejamento, implantação e implementa-
ção de cursos, seminários e demais eventos científicos e projetos
de pesquisa, cf. letra b, da cláusula primeira, fl. 94. E, dentro das
cláusulas, a subcláusula única da cláusula segunda, a estatuir que,
para melhor execução dos projetos a serem desenvolvidos pro-
venientes do presente convênio, a ETFAL autoriza a FAPEC a ocu-
par provisoriamente parte do prédio situada na Av. da Paz, n° 1914,
Centro, Maceió, Alagoas, fl. 128.

Ademais, o convênio celebrado passou pelo crivo do Tribunal
de Contas da União, de forma que este, como se vê do documento
de fls. 197-198, no item 1.11, determinou a alteração da claúsula
terceira do Convênio n° 01/98, de modo que as despesas, tanto do
CEFET/AL, como da FAPEC, decorrentes da execução do referi-
do convênio sejam apresentadas de maneira mais detalhada e
analítica, indicando-se quais despesas serviram para implantar
determinada ação (dentre aquelas elencadas na subcláusula úni-
ca da cláusula primeira), data de realização da ação, seus benefi-
ciados, bem como todas as outras informações necessárias para
o correto entendimento sobre como as despesas foram realiza-
das.

Ou seja, sobre o convênio e suas despesas, o Tribunal de
Contas da União foi ouvido e opinou, não vendo nada de ilegal,
nem de errado, porque, afinal, celebrar convênio é atividade que a
norma permite a instituição de ensino.

Depois, a celebração do convênio não foi obra aleatória, em
absoluto, mas precedida de estudos devidos, como evidencia o
Projeto para a implantação dos cursos tecnológicos em parceria,
fls. 221-231, elaborado em conjunto pelos dois demandados, acen-
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tuando, em suas justificativas, as treze novas demandas exigidas
por pesquisa de mercado, entre as quais, o curso de Turismo,
ministrado à demandante, registrando, no seu final, a título de fon-
te de recursos, os recursos financeiros para a efetivação deste
projeto serão oriundos da receita proveniente dos alunos integran-
tes dos cursos pagos, mantidos pela FAPEC, fl. 229.

Ou seja, 1) os dois demandados podiam celebrar convênio, 2)
o convênio foi celebrado, 3) prevendo os cursos a serem ministra-
dos, 4) entre os quais, o de Turismo, 5), correndo as despesas,
para a manutenção dos cursos, da receita proveniente dos alunos
integrantes dos cursos pagos, mantidos pela FAPEC, fl. 229.

O curso de Turismo era pago. Tanto que, nos contratos cele-
brados entre a demandante e a Fundação, consta a cláusula do
pagamento, a de n° II, assim redigida: Pelos serviços educacio-
nais referidos na cláusula I, o(a) Contratante pagará à Contratada,
no ano de 2001, um período escolar dividido em 05 (cinco) parce-
las iguais de R$ 243,75 (duzentos e quarenta e três reais e setenta
e cinco centavos), a serem pagas nas datas mencionadas neste
instrumento, totalizando seu valor em R$ 1.218,75 (um mil, duzen-
tos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), fl. 23.

A cláusula atinente ao pagamento esteve sempre presente em
cada contrato entre a demandante e a Fundação, como se obser-
va da leitura da cláusula II, fl. 24, de forma que a demandante sa-
bia, desde o início, que o curso seria pago, por estar incluído no
convênio realizado pelo Centro Tecnológico e pela Fundação.

Em suma, tudo foi realizado de forma bem clara, de maneira
que o pagamento era feito pela demandante à Fundação, dentro
do contrato acordado, não sendo possível fechar os olhos para a
realidade documental, a fim de enveredar por outro caminho, no
sentido de encarar a situação factual dentro da impossibilidade
jurídica de o Centro Federal Tecnológico de Alagoas cobrar men-
salidades escolares, como se este tivesse cobrado, e, como se o
curso, de Turismo, não tivesse sido fruto de um convênio entre o
Centro Federal e a Fundação aludida.

Daí, com relação ao ente federal, nenhum direito assiste a
demandante a qualquer indenização.
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A esse respeito, esta egrégia Terceira Turma já se pronunciou,
em 08 de maio de 2008, na AC 372.604-AL, como se verifica da
ementa abaixo transcrita, da lavra do Des. Fed. Élio Siqueira [con-
vocado]:

Administrativo. Repetição de indébito e pedido de indeni-
zação por danos materiais e morais. Contrato de adesão
para prestação de serviços educacionais firmado entre a
autora e a FAPEC. Pagamentos das quantias considera-
das indevidas feitos exclusivamente à FAPEC pessoa jurí-
dica de direito privado. Ilegitimidade passiva do CEFET.
Incompetência absoluta da Justiça Federal.
- Cuidando-se de ação na qual se objetiva haver valores
pagos exclusivamente à FAPEC, pessoa jurídica de direi-
to privado, forçoso é excluir-se, de ofício, o CEFET do pólo
passivo da relação processual, e reconhecer-se a incom-
petência absoluta da Justiça comum Federal, para apreci-
ar a lide.
- Apelações prejudicadas. Envio dos autos à Justiça co-
mum Estadual.

Por este entender, dou provimento ao recurso do Centro Fe-
deral de Educação Tecnológica de Alagoas, para, com relação a
este, julgar improcedente a demanda.

Restando no feito o litígio entre dois entes – a demandante e a
Fundação Alagoana de Amparo à Pesquisa, Educação e a Cultu-
ra –, que não figuram no rol do inc. I do art. 109 da Constituição
Federal, a lide remanescente deve ser decidida pelo Juízo Esta-
dual sediado na Comarca de Maceió, onde as partes supramen-
cionadas têm domicílio, devendo ser feita a remessa tão logo tran-
site esta em julgado.

Julgo prejudicadas as apelações da requerente, da Fundação
Alagoana de Amparo à Pesquisa, Educação e a Cultura e a re-
messa oficial.

Condeno a demandante ao pagamento das custas processu-
ais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em um mil reais.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 394.057-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA

Apelante: COMPANHIA AGROINDUSTRIAL DE GOIANA - CAIG
Apelada: UNIÃO
Adv./Proc.: DR. LUCIANO CALDAS PEREIRA DE CARVALHO

(APTE.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIOS FISCAIS.
MANUTENÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
PERDÃO FISCAL. USINAS DO CENTRO-SUL.
POLÍTICA DE COMPENSAÇÃO. USINAS DO
NORTE-NORDESTE. COMPETIVIDADE OBSER-
VADA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA.
- O fato de não ter sido realizada prova pericial
não conduz à nulidade da sentença, já que ape-
nas ao juiz, na direção do processo, cabe decidir
quais as provas necessárias à solução da lide,
bem como por ter a demandante, ainda que taci-
tamente, concordado com o julgamento anteci-
pado da lide.
- Inexiste obrigação para o Poder Executivo de
manter, indefinidamente, benefícios (econômi-
cos, fiscais ou de outra ordem) em favor de de-
terminado segmento do setor produtivo.
- Na hipótese específica, o perdão fiscal conce-
dido às usinas do Centro-Sul pela Secretaria da
Receita Federal, através da IN nº 67/98, não im-
portou em ofensa à competitividade, relativamen-
te às usinas beneficiadas com a isenção deferida
pela Lei nº 8.393, de 30.12.1991, pois, àquela épo-
ca, esteve vigente a política de compensação às
Usinas produtoras de açúcar do Norte-Nordeste
pelo sobrepreço que pagavam aos seus forne-
cedores de cana, em razão da qual as mesmas
não tiveram prejuízo.
- Apelação improvida.
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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, negar
provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Relator
e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a
integrar o presente julgado.

Recife, 12 de agosto de 2008 (data de julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE
FARIA - Relator

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CARO-
LINA LINS PEREIRA (Convocada):

A Cia. Agroindustrial de Goiana promoveu a presente ação de
rito ordinário, por meio da qual objetiva seja a ré condenada a inde-
nizar-lhe pelos prejuízos sofridos em decorrência do sobrepreço
que foi obrigada a pagar na aquisição de cana-de-açúcar de seus
fornecedores, no período de janeiro de 1992 a outubro de 1998,
sobrepreço este decorrente da política de equalização nacional dos
preços do açúcar.

A sentença julgou improcedente o pedido, decisão esta cuja
ementa adiante se reproduz:

DIREITO CIVIL. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE PREJUÍ-
ZOS ACARRETADOS PELA REVOGAÇÃO DO SUBSÍ-
DIO DO PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS PREÇOS.
LEI N° 8.393/91. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO
REJEITADA. BENEFÍCIO EXPUNGIDO POR RAZÕES DE
POLÍTICA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSA-
BILIDADE ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Preliminar de carência de ação rejeitada.
2. Ostenta o fundo de equalização de preços o cunho de
benefício criado como forma de intervenção estatal na ati-
vidade econômica (art. 174, CF/88).
3. Dessa forma, sua revogação, ainda que com posterior
restauração, atendeu a uma conjuntura da época, não ha-
vendo, nesse passo, o Estado que arcar com indenização



78

por atos decorrentes do Poder Legislativo, máxime obser-
vando o interesse discricionário do momento.
4. O prejuízo invocado pela parte ativa com a extinção do
subsídio fora compensado pela mesma Lei n° 8.393/91,
que previu a manutenção de tratamento diferenciado e mais
favorável aos produtores de cana-de-açúcar da Região
Nordeste.
5. Improcedência do pedido.

A apelante sustenta, em seu recurso, que:

a) seria nula a r. sentença verberada, porquanto não fora de-
terminada a prova pericial expressamente requerida na peça ves-
tibular;

b) “os mecanismos de compensação criados pela apelada
para evitar os prejuízos oriundos da política de preços imposta às
usinas do nordeste pela mesma foram totalmente inócuos e não
atingiram seus objetivos. Em primeiro lugar, porque a isenção de
IPI concedida pela Lei nº 8.393/91 foi estendida a todas as usinas
do país, não tendo sido proporcionado para as usinas do nordeste
o benefício esperado, até porque tributar pelo IPI as demais unida-
des produtoras jamais teria o condão de ressarcir os prejuízos da
apelante que continuou pagando mais pela cana e vendendo o açú-
car mais barato. Em segundo lugar, porque o crédito presumido
previsto na Lei nº 9.532/97 veio acompanhado da tributação do IPI,
o que em vez de gerar um benefício provocou um acréscimo na
carga tributária de 1,8%”;

c) o IPI, que, segundo os termos da Lei nº 8.393/91, deveria ter
sido pago pelas usinas do Centro-Sul, não o foi. A Secretaria da
Receita Federal simplesmente perdoou o não pagamento, através
da Instrução Normativa nº 67, de 14.7.1998, e mais, determinou o
reembolso às usinas que haviam recolhido a exação.

Contra-razões oferecidas, em defesa da manutenção da sen-
tença. Requereu a apelada que, na eventual hipótese de reforma
do decisum, fosse determinada a comprovação, pela apelante, de
sua regularidade fiscal, para fins de recebimento da indenização
colimada.

É o relatório.
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VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CARO-
LINA LINS PEREIRA (Relatora Convocada):

Rejeito, inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença. A
apelante sustenta que a r. sentença seria nula, porquanto não foi
determinada a realização da prova pericial explicitamente requeri-
da na peça de ingresso.

Quanto a tal argumento, duas observações hão de ser desta-
cadas: inicialmente, não se poderia deixar de frisar que é ao juiz,
na direção do processo, que cabe decidir quais as provas neces-
sárias à solução da lide. Apenas o magistrado pode identificar quais
as provas imprescindíveis à formação do seu convencimento. O
Código de Processo Civil, a propósito, assim giza: “Caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as pro-
vas necessárias à instrução do processo, indeferindo as dili-
gências inúteis ou meramente protelatórias”.

A segunda observação diz respeito ao silêncio da parte autora
diante do despacho de fl. 289. Conquanto regularmente intimada
do aludido despacho (através do qual o MM. Juiz definiu se cuidar de
hipótese de julgamento antecipado da lide), não desafiou a autora
qualquer recurso, motivo por que se pode inferir sua anuência –
ainda que tácita – com a conclusão dos autos para julgamento.

Na seqüência, suscito, de ofício, a prescrição qüinqüenal. É
aplicável, ao caso em tela, o entendimento cristalizado no enunci-
ado de nº 85 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazen-
da pública figure como devedora, quando não tiver sido
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio ante-
rior à propositura da ação.

Deveras, porque se requer, in casu, o pagamento da diferença
correspondente ao sobrepreço cobrado pelos fornecedores de
cana-de-açúcar, durante todo o período de janeiro de 1992 a outu-
bro de 1998, a prescrição, malgrado não alcance o próprio fundo
de direito, atinge as prestações vencidas há mais de cinco anos,
contados da propositura da ação.
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Segue a análise do mérito da demanda.

Aduz a ré que a autora não teria sofrido qualquer prejuízo
com a extinção dos subsídios de equalização de custos
de produção de açúcar, extinção esta determinada pelo
artigo 1°, inciso II, da Lei nº 8.393, de 30 de dezembro de
1991, a seguir reproduzido:
Art. 1° São extintos:
I - a contribuição sobre saídas de açúcar, de cana-de-açú-
car, criada pelo Decreto-Lei n° 308, de 28 de fevereiro de
1967, alterada pelos Decretos-Leis n°s 1.712, de 14 de
novembro de 1979, e 1.952, de 15 de julho de 1982, e o
respectivo adicional, criado por este último diploma legal;
II - os subsídios de equalização de custos de produção de
açúcar, de cana-de-açúcar, objeto da Política de Preço
Nacional Equalizador Açúcar e Álcool, criado com funda-
mento na Lei n° 4.870, de 1° de dezembro de 1965, nos
Decretos-Leis n°s 308, de 1967, 1.186, de 27 de agosto
de 1971, e 1952, de 1982.

Argumenta a União que a extinção do subsídio teria sido com-
pensada através da instituição de favor isencional, nos termos do
artigo 2° do mesmo diploma legislativo. Segue transcrição:

Art. 2° Enquanto persistir a política de preço nacional uni-
ficado de açúcar de cana, a alíquota máxima do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre a sa-
ída desse produto será de dezoito por cento, assegurada
isenção para as saídas ocorridas na área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sude-
ne) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazô-
nia (Sudam).
Parágrafo único. Para os Estados do Espírito Santo e do
Rio de Janeiro, é o Poder Executivo autorizado a reduzir
em até cinqüenta por cento a alíquota do IPI incidente so-
bre o açúcar nas saídas para o mercado interno. (Grifei).

Observo que tal isenção foi operacionalizada através da Por-
taria nº 04, de 14.1.1992, do Ministério da Fazenda, cujo artigo 2°,
§ 3°, ostenta o seguinte teor:

Art. 2o - Os preços de faturamento dos açúcares de todos
os tipos, na condição PVU (Posto Veículo na Usina), são
os indicados no item II do anexo a esta Portaria, neles já
incluídos os tributos incidentes sobre as operações de
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venda do produto, exceto o Imposto Sobre Produtos In-
dustrializados - IPI, que será calculado pelas alíquotas
estabelecidas no Decreto nº 420, de 13 de janeiro de 1992.

§ 3o - Os produtores de açúcar de todos os tipos, em uni-
dades localizadas nas áreas de atuação da Superinten-
dência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SU-
DENE e nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo,
terão as suas remunerações acrescidas dos valores indi-
cados no item I do anexo, necessários à equalização dos
custos de produção da cana-de-açúcar que utilizam como
matéria-prima com as dos produtores das demais regiões.
(Grifei).

No Anexo, consta a seguinte tabela:

Produto industrial:

- cristal e refinado (Cr$/50 Kg)       9.123,81

- demerara (Cr$/tm)   159.294,03

Valor agregado ao produto industrial:
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ENEDUS/MADUS
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41,128
38,688
86,919
53,579
03,530.1
64,633.41

92,246.1
76,377.1
63,938.1
17,059.1
95,070.2
39,276.82

A partir da análise da citada tabela se infere, de acordo com a
União, que o “valor agregado”, constante da coluna “Áreas de atua-
ção da SUDAM/SUDENE”, para o açúcar cristal standard (Cr$
1.642,29) e para o demerara (Cr$ 28.672,93), equivale a 18% do
respectivo valor do produto industrial, percentagem esta que cor-
responderia, exatamente, ao IPI exigido no Centro-Sul e isento no
Norte-Nordeste.
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Destarte, manteve-se a política nacional de preço do açúcar
(preço uniforme para todo o território nacional). No entanto, parce-
la do valor pago pelo açúcar no Sudeste (18%) corresponderia ao
valor do IPI. Na região Nordeste, diversamente, tais 18% não cor-
responderiam ao IPI (haja vista se haver instituído a isenção suso-
mencionada), mas à indenização devida às Usinas produtoras de
açúcar pelo sobrepreço que pagavam aos seus fornecedores de
cana.

Contra tal argumento, redargüiu a autora/apelante que o fato
de as usinas do Centro-Sul pagarem tributo, e as do Nordeste não
o pagarem, não poderia ser considerado uma compensação pelo
sobrepreço da cana-de-açúcar. Sustentou que o IPI teria apenas o
efeito de aumentar o custo para as usinas do Sudeste; porém,
jamais reembolsaria o prejuízo sofrido pela autora.

Penso, diversamente, que a política de preço nacional tinha
por escopo nivelar a concorrência, de forma que eram válidos e
legítimos quaisquer meios encontrados para compensar os pro-
dutores de determinada região pelos custos superiores àqueles
arcados pelos produtores das regiões mais favorecidas, raciocí-
nio este, inclusive, que se estende à sistemática de crédito presu-
mido instituída pela Lei nº 9.532, de 1997.

Alega a autora, ainda, que a isenção de IPI instituída através
da citada Lei nº 8.393, de 30.12.1991, com o objetivo de compen-
sar os produtores do Norte-Nordeste pelo sobrepreço da cana, te-
ria sido esvaziada por força de perdão fiscal concedido pela pró-
pria Secretaria da Receita Federal.

De fato, esta última, ao publicar a Instrução Normativa nº 67,
de 14.7.1998, perdoou, expressamente, aquelas usinas que, nos
períodos que determina, haviam deixado de recolher o IPI, bem
como autorizou a restituição do tributo àquelas usinas que o havi-
am recolhido. Confira-se o teor dos artigos 1°, 2° e 3° da mencio-
nada Instrução Normativa, bem assim o teor da Exposição de Mo-
tivos da mesma IN1:

1 Observo que a pré-falada Instrução Normativa nº 67, que tivera seus efei-
tos suspensos pelo Ato Declaratório SRF nº 42, de 02/06/2000, teve sua eficá-
cia restabelecida pelo Ato Declaratório Executivo SRF nº 28, de 18/7/2001.
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O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o que dispõe o art. 100 da Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Na-
cional), e o art. 82, inciso I, alínea i, da Lei nº 9.532, de 10
de dezembro de 1997, e considerando que, a partir de ja-
neiro de 1992, por força do Decreto nº 420, de 13 de janei-
ro de 1992, publicado no Diário Oficial da União de 14 de
janeiro de 1992, e fundamentado na Lei nº 8.393, de 30 de
dezembro de 1991, as saídas de açúcares de cana pro-
movidas pelas refinarias autônomas do País passaram a
ser tributadas, conforme o caso, às alíquotas de 18% (de-
zoito por cento) e de 9% (nove por cento), exceto as saí-
das do açúcar refinado do tipo amorfo, não submetido à
política nacional de preços unificados, por força da Porta-
ria MF nº 4, de 14 de janeiro de 1992, garantida a isenção
para as saídas promovidas pelos estabelecimentos indus-
triais sediados nas áreas de atuação da SUDENE e SU-
DAM, considerando que, com a publicação no Diário Ofici-
al da União, em 6 de julho de 1995, da Portaria MF nº 189,
de 5 de julho de 1995, permaneceram submetidas às alí-
quotas de 18% (dezoito por cento) e de 9% (nove por cen-
to) apenas as saídas do açúcar do tipo cristal standard,
porquanto submetido esse açúcar à política nacional de
preços unificados, considerando que o mencionado trata-
mento tributário permaneceu inalterado até a edição da
Medida Provisória nº 1.602, de 14 de novembro de 1997,
publicada no Diário Oficial da União de 17 de novembro de
1997, resolve:

Art. 1º Os estabelecimentos industriais que deram saídas
a açúcares de cana do tipo demerara, cristal superior, cristal
especial, cristal especial extra e refinado granulado, no
período de 6 de julho de 1995 a 16 de novembro de 1997, e
a açúcar refinado do tipo amorfo, no período de 14 de ja-
neiro de 1992 a 16 de novembro de 1997, com lançamen-
to, em Nota Fiscal, do Imposto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI), ou com indicação do imposto tendo em vista
decisão judicial, e que não tenham promovido seu recolhi-
mento, deverão oferecer à tributação e recolher ao Tesouro
Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da publica-
ção desta Instrução Normativa, o Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro, quan-
do cabíveis, e as Contribuições para o PIS/PASEP e para



84

o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), respei-
tados os períodos de apuração do imposto e de cada con-
tribuição.
Art. 2º Os estabelecimentos industriais que deram saídas
a açúcares de cana do tipo demerara, cristal superior, cristal
especial, cristal especial extra e refinado granulado, no
período de 6 de julho de 1995 a 16 de novembro de 1997, e
a açúcar refinado do tipo amorfo, no período de 14 de ja-
neiro de 1992 a 16 de novembro de 1997, com lançamen-
to, em Nota Fiscal, do Imposto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI), e que tenham promovido seu recolhimento,
poderão solicitar a restituição dos valores pagos na forma
da legislação vigente.
Parágrafo único. O valor a restituir será utilizado para qui-
tar, mediante compensação, qualquer débito existente,
inclusive o decorrente do oferecimento à tributação do va-
lor da restituição, nos termos do art. 1º, ficando a restitui-
ção restrita ao saldo resultante dessas compensações,
observado o disposto nas Instruções Normativas SRF nºs
21, de 10 de março de 1997, e 73, de 15 de setembro de
1997.

Art. 3º Fica convalidado o procedimento adotado pelos es-
tabelecimentos industriais que deram saídas a açúcares
de cana do tipo demerara, cristal superior, cristal especial,
cristal especial extra e refinado granulado, no período de 6
de julho de 1995 a 16 de novembro de 1997, e a açúcar
refinado do tipo amorfo, no período de 14 de janeiro de
1992 a 16 de novembro de 1997, sem lançamento, em
Nota Fiscal, do IPI. (Grifos acrescidos).

A isenção de IPI conferida às usinas do Norte-Nordeste, como
visto no início desta fundamentação, fora instituída no afã de com-
pensá-las pelos custos maiores de aquisição da matéria-prima.
Com a publicação da indigitada Instrução Normativa, a dispensar
também as Usinas do Centro-Sul do recolhimento do tributo (e a
determinar a restituição do mesmo àquelas que já o haviam reco-
lhido), teria restado esvaziada a isenção – segundo se diz – e,
conseqüentemente, o tratamento diferenciado que, por intermédio
da mesma, se procurava atribuir às usinas do Norte-Nordeste.

Dos precedentes jurisprudenciais que se colhem acerca do
tema, penso mereça realce aquele já destacado pela MM. Juíza de
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Primeiro Grau, qual seja, o da AC nº 328.445/PE, julgado nesta
Corte, in verbis:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROGRA-
MA DE EQUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DE CANA DE
AÇÚCAR. POLÍTICA DE PREÇOS UNIFICADA. INSTITUI-
ÇÃO PELA LEI Nº 4.870 DE 01/12/65. EXTINÇÃO COM A
VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.393/91. RESTAURAÇÃO COM A
RESOLUÇÃO DO CONSELHO INTERMINISTERIAL DO
AÇÚCAR - CIMA  Nº 05, DE  10 DE SETEMBRO DE 1998
(MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DO TU-
RISMO), P. 48. O PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS
PREÇOS DE PRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR FOI
CRIADO COM A FINALIDADE DE GARANTIR UMA POLÍ-
TICA DE PREÇOS UNIFICADA, EM TODO O PAÍS, DO
ÁLCOOL E DO AÇÚCAR, PROPORCIONANDO ÀS USI-
NAS DA REGIÃO NORDESTE O RECEBIMENTO DE
SUBSÍDIO, EM DINHEIRO, PELA UNIÃO, EM RAZÃO DE
SEUS CUSTOS MAIS ELEVADOS DE PRODUÇÃO,
QUANDO COMPARÁVEIS ÀS USINAS DA REGIÃO SU-
DESTE. O PROGRAMA FOI CRIADO COM NÍTIDA FINA-
LIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INDÚS-
TRIA SUCRO-ALCOOLEIRA NORDESTINA, VISANDO
MELHORAR A COMPETITIVIDADE DAS MESMAS EM
RELAÇÃO ÀS USINAS DA REGIÃO SUDESTE, EM ES-
PECIAL, DO ESTADO DE SÃO PAULO. A INSTITUIÇÃO
DO BENEFÍCIO PELA UNIÃO NÃO REPRESENTOU, EM
MOMENTO ALGUM, UM DIREITO À MANUTENÇÃO IN-
DEFINIDA DA BENESSE ESTATAL. O BENEFÍCIO FOI
CRIADO NA DÉCADA DE 60 PARA RESGUARDAR OS
INTERESSES DE DETERMINADO SETOR ECONÔMICO,
COMO OUTROS QUE FORAM CRIADOS À ÉPOCA DO
REGIME MILITAR E FORAM POSTERIORMENTE EXTIN-
TOS, A EXEMPLO DO QUE OCORREU COM O CRÉDI-
TO-PRÊMIO DO IPI(DECRETO-LEI Nº 491/69). A EXTIN-
ÇÃO DO BENEFÍCIO OU SUA CRIAÇÃO, QUANDO RE-
ALIZADA NOS MOLDES DE NOSSO ORDENAMENTO
JURÍDICO, COMO O CASO,  REPRESENTA MERA ATU-
AÇÃO DO ESTADO COMO AGENTE NORMATIVO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 174 DA CF), NÃO LHE
PODENDO SER IMPOSTO O PAGAMENTO DE BENEFÍ-
CIO QUE FOI CANCELADO, EM DADO MOMENTO HIS-
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TÓRICO, POR RAZÕES ECONÔMICO-FISCAIS. O STF,
EM HIPÓTESE ANÁLOGA, AO EXAMINAR A ISENÇÃO
FISCAL, NOS AUTOS DO RE 188.951/SP, RELATOR MI-
NISTRO MAURÍCIO CORREA, SE POSICIONOU: “A
ISENÇÃO  FISCAL  DECORRE  DO  IMPLEMENTO  DA
POLÍTICA FISCAL E ECONÔMICA, PELO ESTADO, TEN-
DO EM VISTA O INTERESSE SOCIAL. É ATO DISCRICI-
ONÁRIO QUE ESCAPA AO CONTROLE DO PODER JU-
DICIÁRIO E ENVOLVE O JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E
OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO”. O CASO
ANALISADO PELO STF É ANÁLOGO AO ORA EXAMI-
NADO. CABE DESTACAR-SE, AINDA, QUE A EXTINÇÃO
DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE PREÇOS DA PRO-
DUÇÃO DE AÇÚCAR E DO ÁLCOOL PELA LEI Nº 8.393,
DE 30/12/91, ART. 2º, FEZ COM QUE FOSSE FIXADA A
ALÍQUOTA DE ATÉ 18% PARA O IPI QUANTO ÀS SAÍ-
DAS DA PRODUÇÃO DE AÇÚCAR-DE-CANA (APLICÁ-
VEL AO ESTADO DE SÃO PAULO), ENQUANTO VIGO-
RASSE A POLÍTICA DE PREÇOS UNIFICADOS, BEM
COMO AUTORIZOU AO PODER EXECUTIVO A CONCES-
SÃO DE REDUÇÃO DO IPI DE ATÉ 50% PARA OS ES-
TADOS DO ESPÍRITO SANTO E DO RIO DE JANEIRO,
ALÉM DISSO ASSEGUROU ISENÇÃO NAS ÁREAS DA
SUDENE E DA SUDAM (ART. 2° ENQUANTO PERSIS-
TIR A POLÍTICA DE PREÇO NACIONAL UNIFICADO DE
AÇÚCAR DE CANA, A ALÍQUOTA MÁXIMA DO IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) INCIDEN-
TE SOBRE A SAÍDA DESSE PRODUTO SERÁ DE DE-
ZOITO POR CENTO, ASSEGURADA ISENÇÃO PARA AS
SAÍDAS OCORRIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SU-
PERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NOR-
DESTE (SUDENE) E DA SUPERINTENDÊNCIA DO DE-
SENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA (SUDAM). PARÁGRA-
FO ÚNICO. PARA OS ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO
E DO RIO DE JANEIRO, É O PODER EXECUTIVO AUTO-
RIZADO A REDUZIR EM ATÉ CINQÜENTA POR CENTO A
ALÍQUOTA DO IPI INCIDENTE SOBRE O AÇÚCAR NAS
SAÍDAS PARA O MERCADO INTERNO.). O ALEGADO
PREJUÍZO SOFRIDO PELAS USINAS DA REGIÃO NOR-
DESTE COM A EXTINÇÃO DO SUBSÍDIO, FOI COMPEN-
SADO COM A PRÓPRIA LEI QUE O EXTINGUIU, POIS
CONTINUOU HAVER TRATAMENTO DIFERENCIADO E
BENÉFICO PARA OS PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚ-
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CAR DA REGIÃO NORDESTE. O ART. 2º DA LEI Nº 8.393/
91 SOMENTE FOI REVOGADO PELA MP Nº 1.602, DE
14.11.97 E A CONCESSÃO DO SUBSÍDIO VOLTOU A
OCORRER NO ANO DE 1998. A DOUTRINA VEM REJEI-
TANDO A ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO NO CASO DE EDIÇÃO DE LEIS EM SENTI-
DO MATERIAL. NESSE SENTIDO REGISTRA-SE A PO-
SIÇÃO SEGURA DE DIOGENES GASPARINI(DIREITO
ADMINISTRATIVO, 9ª EDIÇÃO, 2004, P. 877): “POR ATOS
LEGISLATIVOS(LEIS) E JUDICIAIS(SENTENÇAS) A RE-
GRA É A IRRESPONSABILIDADE (RDA, 105: 217 E 144:
162)...O PODER LEGISLATIVO É SOBERANO; EDITA
NORMAS GERAIS E ABSTRATAS E OS GRAVAMES QUE
IMPÕEM SÃO IGUAIS PARA TODOS, NÃO PODENDO
SER  HAVIDOS  COMO  PREJUÍZOS ...”.  A  MATÉRIA
JÁ  FOI EXAMINADA POR ESTE TRIBUNAL(POR SUA
QUARTA TURMA) QUANDO NA OPORTUNIDADE, À UNA-
NIMIDADE, DECIDIU-SE PELA  INEXISTÊNCIA DE RES-
PONSABILIDADE ESTATAL(AC - APELAÇÃO CÍVEL -
75.760, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍL-
SON NOBRE). NÃO HÁ, PORTANTO, OS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA ALE-
GADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, EM DE-
CORRÊNCIA DE EVENTUAIS PREJUÍZOS, NEM AO
MENOS DEMONSTRADOS NESTES AUTOS, SURGIDOS
EM RAZÃO DE LEGÍTIMA ATUAÇÃO NORMATIVA ES-
TATAL.
1. NÃO HOUVE PREJUÍZO COM A EXTINÇÃO DO BENE-
FÍCIO DO PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUS-
TOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR PARA AS
USINAS DA REGIÃO NORDESTE, ANTE A CONCESSÃO
DE ISENÇÃO FISCAL PELA MESMA LEI QUE O EXTIN-
GUIU (LEI Nº 8.393/91).
2. O ESTADO NÃO RESPONDE PELOS EFEITOS DE
SEUS ATOS NORMATIVOS EDITADOS EM CONFORMI-
DADE AO ORDENAMENTO JURÍDICO.
3. O ESTADO NA QUALIDADE DE AGENTE NORMATI-
VO DA ATIVIDADE ECONÔMICA POSSUI LIBERDADE,
NOS LIMITES DO TEXTO CONSTITUCIONAL, PARA
CRIAR OU EXTINGUIR BENEFÍCIOS, NÃO PODENDO
LHE SER IMPOSTO OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILI-
DADE QUANDO SUA ATUAÇÃO SE PAUTA NOS ESTREI-
TOS LIMITES DA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALI-
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DADE E DENTRO DAS CONVENIÊNCIAS E AUTONO-
MIA DE REGENTE DA POLÍTICA ECONÔMICO-FISCAL
DO PAÍS.
4. PRECEDENTE DA 4ª TURMA DESTE TRF: APELAÇÃO
CÍVEL - 75.760.
5. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.
(Tribunal - Quinta Região, AC - 328.445/PE, Segunda Tur-
ma, decisão: 17/02/2004, DJ - data: 19/04/2004 - página:
508, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, grifos
acrescidos.)

A despeito dos entendimentos em contrário sentido, penso se
deva prestigiar o raciocínio exposto na ementa transcrita, raciocí-
nio este, inclusive, referendado pelo Órgão Plenário deste Tri-
bunal, em sessão recente (de 23.04.2008), no julgamento de pro-
cesso similar (Embargos Infringentes em Apelação Cível nº 306.458/
PE, ainda pendente de publicação). No julgamento aludido, enten-
deu esta egrégia Corte – ainda que por maioria – que inexistiria
direito à indenização colimada. Do voto – proferido oralmente na-
quela assentada – do eminente Desembargador Paulo Roberto de
Oliveira Lima merece ser reproduzido o seguinte excerto, o qual,
inclusive, é específico ao rechaçar o argumento de que o per-
dão fiscal concedido pela Instrução Normativa SRF nº 67, de
14.7.1998, teria provocado dano indenizável:

(...) O ponto mais importante da questão é que o preço de
venda do açúcar foi fixado, considerado o preço de com-
pra, com isenção do imposto, para não dar prejuízo às
usinas do Nordeste e elas viveram, competiram e vende-
ram.
No momento em que as usinas de São Paulo consegui-
ram, no Judiciário, também não pagar o IPI², gozar de isen-
ção, porque era antiisonômico o tratamento que vinha sen-
do dado às usinas do Nordeste, as usinas de São Paulo
obtiveram um ganho extraordinário, pois recuperaram o IPI
que pagaram.
O que as usinas do Nordeste querem é ter o mesmo
lucro. Elas não tiveram prejuízo nenhum. O que elas

2 Algumas das usinas das regiões Sudeste e Sul, antes da citada Instrução
Normativa, já haviam logrado decisões judiciais favoráveis ao não-recolhimento
do imposto.
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estão querendo é equiparação no lucro e essa dese-
quiparação no lucro não decorre de ato governamen-
tal, mas sim das condições climáticas do Nordeste.
Ora, se o que se queria com o subsídio era a compe-
titividade, a competitividade houve. O que se queria
se conseguiu, ou seja, as usinas sobreviveram. Elas
competiram em igualdade de condições. O tempo
passou. Isso é para o passado, e não para o futuro.
O que se quer hoje é que o governo pague às usinas
do Nordeste o lucro – excepcional, é verdade – que
as do sul obtiveram quando ganharam a isenção.
Pergunto então se o governo está obrigado a isso. O
governo causou às usinas do Nordeste algum dano?
O preço que é administrado – em uma ponta e na
outra – dos custos e da venda implicou prejuízo para
as usinas nordestinas? (...)3

Os argumentos expostos nos precedentes colacionados, a
meu ver, são irreprocháveis: a par de inexistir a obrigação de o
Poder Executivo manter, indefinidamente, benefícios (eco-
nômicos, fiscais ou de outra ordem) em favor de determinado
segmento do setor produtivo, deve-se observar, na hipótese
específica das usinas beneficiadas com a isenção deferida
pela Lei nº 8.393, de 30.12.1991, que o perdão fiscal ulterior-
mente concedido às usinas do Centro-Sul não importou em
ofensa à competitividade, no período objeto da postulação
(janeiro de 1992 a outubro de 1998). É suficiente que se ob-
serve – como bem frisou o eminente Desembargador Paulo
Roberto de Oliveira Lima, no julgamento acima aludido – que
a competitividade restou assegurada, pois, àquela época, es-
teve vigente a política de compensação às Usinas produto-
ras de açúcar do Norte-Nordeste pelo sobrepreço que paga-
vam aos seus fornecedores de cana. As usinas do Nordeste,
assim, não tiveram prejuízo. O perdão fiscal, outorgado em
1998, pela Secretaria da Receita Federal, através da Instru-
ção Normativa nº 67, de 14.7.1998, gerou um favorecimento
posterior às usinas do Centro-Sul; entretanto, a política de
preços equalizada mediante compensação às usinas do Nor-

3 Grifos acrescidos.
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te-Nordeste, no período objeto da postulação, não deixou de
ser cumprida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 400.843-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Apelantes: INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PALMEIRA DOS ÍN-
DIOS S/A - ILPISA E FAZENDA NACIONAL

Apelados: OS MESMOS
Advs./Procs.: DRS. THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES

E OUTROS (1º APTE.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EMPRESA EXCLUÍDA DO REFIS. NOTIFICAÇÃO
POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL E DA INTERNET.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ABER-
TURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLI-
CAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO
REFIS. LEI Nº 9.964/00. INADIMPLEMENTO. AR-
TIGO 2º DA RESOLUÇÃO CG/REFIS Nº 21/2001.
EXIGÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DE CRÉ-
DITOS SUJEITOS A COMPENSAÇÃO. DECISÃO
JUDICIAL FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO E
NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DE SUPOSTOS CRÉ-
DITOS A COMPENSAR. VERBA HONORÁRIA.
- A ausência de publicação de despacho autôno-
mo  a anunciar o julgamento antecipado da lide
não é capaz, por si só, de macular de nulidade a
sentença recorrida.
- A Lei 9.784/99, que regula o processo adminis-
trativo da Administração Pública Federal, prevê,
em seu art. 69, que suas normas somente se
aplicam subsidiariamente, nos procedimentos
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regulados por normas específicas.
- A legislação do Programa de Recuperação Fis-
cal - REFIS, “regime especial de consolidação e
parcelamento dos débitos fiscais” (Lei 9.964/00,
art. 2º), ao qual o contribuinte adere mediante
“aceitação plena e irretratável de todas as con-
dições” (art. 3º, IV), prevê a notificação da exclu-
são do devedor por meio do Diário Oficial e da
Internet (Lei 9.964/00, art. 9º, III, c/c art. 5º da Re-
solução 20/2001 do Comitê Gestor).
- Inexistência de ofensa aos princípios constitu-
cionais do contraditório e ampla defesa, inscul-
pidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da
República.
- Empresa apelante que foi excluída do REFIS por
meio da Portaria nº 789, de 7 de dezembro de
2004, do Comitê Gestor do Programa de Recu-
peração Fiscal, ante a ocorrência de inadim-
plência por três meses consecutivos ou seis
meses alternados, nos termos do artigo 5º, inciso
II, da Lei nº 9.964/00, tendo a apelante deixado de
recolher os tributos concernentes ao PIS e à
COFINS no período de junho a outubro de 2001.
- Consoante se depreende do artigo 2º da Reso-
lução CG/REFIS nº 21/2001, para o reconhecimen-
to da compensação de débitos consolidados no
REFIS com créditos em favor do sujeito passivo
é necessário que estes sejam revestidos de
liquidez e certeza, situação essa que, no exame
dos autos, não se revela existente, ante a ausên-
cia de comprovação de que o sujeito passivo seja
detentor de tais créditos.
- A empresa apelante faz menção a decisão favo-
rável proferida nos autos da Ação Ordinária nº
99.0009117-5, ajuizada em 11/11/1999 contra a
União e que, nesta egrégia Corte, foi apreciada
nos autos do EINFAC nº 334.712, a qual tinha por
objeto o direito ao lançamento, em sua escrita
fiscal, de valores de supostos créditos de IPI, nos
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termos do artigo 11 da Lei nº 9.779/99.
- As partes interpuseram recursos especial e ex-
traordinário. Os recursos especiais foram admi-
tidos, ao passo que os recursos extraordinários
foram sobrestados, diante do reconhecimento da
existência de repercussão geral no RE 501.742-7/
RS, cuja matéria trata, como neste processo, de
contrariedade ao disposto no artigo 153, § 3º,
inciso II, da Constituição Federal de 1988, em face
do princípio da não-cumulatividade do IPI.
- A ausência de trânsito em julgado da demanda
supracitada, cuja apreciação ainda pende de jul-
gamento definitivo perante o egrégio STJ e à luz
da jurisprudência do excelso STF, os quais esta-
belecerão os contornos definitivos dos parâ-
metros a serem observados no creditamento
perseguido pelo sujeito passivo, impedem a ca-
racterização da liquidez e certeza necessárias ao
aproveitamento do crédito perseguido.
- Falta de comprovação da empresa apelante no
sentido de que o objeto dos recursos especial e
extraordinário manejados pela Fazenda Nacional
não teria alcançado o creditamento e o direito à
compensação.
- Por outro turno, a expedição de certidões por
parte das repartições públicas constitui direito
garantido pela Constituição Federal de 1988, com
arrimo no art. 5º, inciso XXXIV, alínea b.
- Ao tratar das certidões negativas de débitos, o
Código Tributário Nacional, norma com status
de lei complementar e aplicável às contribuições
previdenciárias em virtude de sua natureza tri-
butária, prevê a possibilidade de duas espécies
de certidões negativas, com efeitos similares: a
certidão de inexistência de tributos do artigo 205
(CND) e a certidão positiva do artigo 206, esta
última utilizável nas hipóteses de créditos lança-
dos mas não vencidos, ou que sejam objeto de
execução com penhora efetivada ou ainda que
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tenham sua exigibilidade suspensa por qualquer
das causas do artigo 151 do mesmo Codex.
- Em outras palavras, a certidão negativa tem
como pressuposto a inexistência de débito, e a
Certidão Positiva com Efeito de Negativa tem
como pressuposto a existência de créditos cuja
cobrança esteja em curso em processo executi-
vo e com exigibilidade suspensa, o que não é o
caso dos autos, em que os créditos tributários
que se encontram inclusos no REFIS dizem res-
peito a débitos já consolidados, ou seja, não re-
monta controvérsia quanto à sua existência e,
ao menos enquanto não houver pronunciamen-
to definitivo quanto à discussão contida na Ação
Ordinária nº 99.0009117-5, não podem ser objeto
de eventual compensação, de forma que a ape-
lante não faz jus à certidão requestada, tampouco
ao direito de ser excluída do CADIN.
- O § 4º do artigo 20 do CPC constitui exceção ao
disposto no § 3º do referido dispositivo legal.
Enquanto o § 3º preceitua que a verba honorária
é fixada dentre o limite de dez a vinte por cento
do valor da condenação, o § 4º estabelece hipó-
tese de exceção, ao dispor que, nas causas de
pequeno valor, nas de valor inestimável, naque-
las em que não houver condenação ou for
vencida a Fazenda Pública, e nas execuções,
embargadas ou não, os honorários serão fixa-
dos consoante apreciação eqüitativa do juiz.
- No caso vertente, afigura-se razoável a verba
honorária da sucumbência a ser arbitrada em R$
1.000,00 (mil reais), em correspondência com a
natureza e o grau de dificuldade da ação, bem
como o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
- Apelação da Fazenda Nacional provida.
- Apelação do particular não provida.
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ACÓRDÃO

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

Custas, como de lei.

Recife, 24 de julho de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA:

Trata-se de apelações de sentença que julgou procedente ação
ordinária ajuizada por Indústria de Laticínios Palmeira dos Índios
S/A - ILPISA contra a Fazenda Nacional, por meio da qual pretende
seja reconhecida a nulidade do ato da ré que, por portaria do Co-
mitê Gestor, excluiu a autora do REFIS.

A demandante alega, na exordial, que ajuizou Ação Ordinária
autuada sob o nº 99.0009117-5, com trâmite original na 3ª Vara da
Seção Judiciária de Alagoas. Aduz que, após o julgamento daquele
feito por esta Corte, restou assentado que a autora faria jus ao
creditamento dos valores do IPI relativos apenas à aquisição tribu-
tada de insumos, tendo sido reconhecido o direito à correção mo-
netária dos créditos garantidos.

 Aduz ter sido excluída do REFIS com a edição da Portaria
Comitê Gestor do Programa de Recuperação Fiscal nº 789, de 07/
12/2004, com a justificativa de que teria ficado inadimplente por
três meses consecutivos ou seis meses alternados, o que, no
entender da apelante, seria uma afronta à decisão judicial supraci-
tada.

Sustenta que a exclusão também violou a Resolução CG/RE-
FIS nº 21/2001, não tendo ocorrido débito consolidado a justificar a
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exclusão do programa, por descumprimento da obrigação tributária.

Consoante se verifica às fls. 381/390 e 428/429, o MM. Juiz a
quo julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a nuli-
dade da Portaria CG/REFIS nº 789, de forma a possibilitar a rein-
clusão da ILPISA no REFIS, para que possa usufruir as garantias
oferecidas pelo referido programa, autorizando a utilização dos
créditos do IPI reconhecidos judicialmente em sentença transitada
em julgado.

Nas razões recursais (fls. 435/452), a apelante ILPISA alega
os seguintes pontos: a) nulidade da Portaria CG/REFIS nº 789,
com reinclusão da apelante no REFIS sem se perquirir acerca do
instante em que haverá a compensação do IPI; b) exclusão do seu
nome do CADIN, com direito à obtenção de CND/CPDEN; c) con-
denação da ré ao pagamento da verba honorária.

De outra parte, a Fazenda Nacional maneja recurso de apela-
ção às fls. 475/478. Defende a tese de que a apelada não poderia
se utilizar de um crédito de IPI conferido em seu favor por meio de
decisão que não transitou em julgado para compensar débitos
parcelados de REFIS, em violação ao disposto no artigo 170-A do
CTN.

Contra-razões, às fls. 458/462 e 490/500.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

Relatei.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA (Relator):

Tomando em análise a documentação acostada aos autos,
observo que a empresa apelante foi excluída do REFIS por meio
da Portaria nº 789, de 7 de dezembro de 2004, do Comitê Gestor
do Programa de Recuperação Fiscal, ante a ocorrência de inadim-
plência por três meses consecutivos ou seis meses alternados,
nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 9.964/00.

Na situação em tela, a empresa autora deixou de recolher os
tributos concernentes ao PIS e à COFINS no período de junho a
outubro de 2001 e tal fato restou incontroverso nos autos.



96

Impende, ainda, registrar que a Lei nº 9.784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Fe-
deral, ressalta, em seu art. 69, que sua aplicação é meramente
subsidiária quando se tratar de processo administrativo específi-
co, regulado por lei própria, verbis:

Art. 69. Os processos administrativos específicos conti-
nuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes ape-
nas subsidiariamente os preceitos desta Lei. (Grifei)

Ora, a legislação que instituiu o Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS, Lei 9.964/00, a cujas condições o contribuinte ade-
re, mediante aceitação plena e irretratável, prevê a notificação da
exclusão do devedor por meio do Diário Oficial e da Internet, Lei
9.964/00, art. 9º, III, c/c art. 5º da Resolução 20/2001 do Comitê
Gestor.

Nesse panorama, não há que se falar em ofensa aos princí-
pios constitucionais do contraditório e ampla defesa, insculpidos
no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Ademais, a adesão das empresas em situação de débito fis-
cal no REFIS se dá com o conhecimento de que a “inadimplência,
por três meses consecutivos ou seis meses alternados” implica
exclusão do programa, mediante ato unilateral do Comitê Gestor
(Lei nº 9.964/00 – art. 5º, II, e Decreto nº 3.431, de 24/04/00 – art.
15, § 5º), sem previsão de prévio processo administrativo e inde-
pendentemente da justificativa que eventualmente possa ser apre-
sentada para o inadimplemento.

Ao contribuinte assiste, inclusive, o direito de, no prazo de quin-
ze dias da publicação do ato de exclusão, manifestar-se quanto ao
motivo da penalidade, sendo a sua manifestação apreciada em
instância única, com o restabelecimento da regularidade fiscal (rein-
serção no programa) a partir do mês seguinte ao de sua ciência,
como estabelece o art. 5º, § 2º, da Resolução CG/REFIS nº 9, de
12/12/01, com a redação da Resolução CG/REFIS nº 20, de 27/
09/01.

Nessa linha de raciocínio, confira-se o seguinte precedente do
egrégio STJ:
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PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁ-
RIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA EX-
CLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA DO REFIS. NOTIFICA-
ÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL E DA INTERNET.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPE-
CÍFICA DO REFIS.
1. A Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo da
Administração Pública Federal prevê em seu art. 69, que
suas normas somente se aplicam subsidiariamente nos
procedimentos regulados por normas específicas. Dispon-
do a lei do REFIS sobre determinada matéria, afasta-se a
incidência da Lei 9.784/99.
2. A legislação do Programa de Recuperação Fiscal - RE-
FIS, “regime especial de consolidação e parcelamento dos
débitos fiscais” (Lei 9.964/00, art. 2º), ao qual o contribuin-
te adere mediante “aceitação plena e irretratável de todas
as condições” (art. 3º, IV), prevê a notificação da exclusão
do devedor por meio do Diário Oficial e da Internet (Lei
9.964/00, art. 9º, III, c/c art. 5º da Resolução 20/2001 do
Comitê Gestor). Precedentes: REsp 927.848/DF, Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 29.05.2007; AgRg no
REsp 917.241/RS,  Ministro  Francisco Falcão, Primeira
Turma, DJ 24.05.2007.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1.052.428/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
04/06/2008, p. 1, Primeira Turma, por unanimidade).

Por outro turno, estabelecem os artigos 1º e 2º da Resolução
CG/REFIS nº 21/2001, in verbis:

Art. 1º A compensação de créditos, próprios ou de tercei-
ros, com o débito consolidado no âmbito do Programa de
Recuperação Fiscal (Refis) ou do parcelamento a ele al-
ternativo será efetuada de conformidade com esta Resolu-
ção.
Art. 2º Poderão ser compensados, na forma do art. 1º, os
créditos líquidos e certos decorrentes de pagamento in-
devido ou a maior que o devido de tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal (SRF),
bem assim os créditos do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) passíveis de ressarcimento em espécie.
§ 1º Não se aplica o disposto neste artigo quando a com-
pensação for de créditos próprios e existir, no âmbito da
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SRF ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), débito não abrangido pelo Refis ou pelo parcela-
mento a ele alternativo e cuja exigibilidade não esteja sus-
pensa.
§ 2º Na hipótese do § 1º, será efetuada a compensação de
ofício do crédito líquido e certo com o débito existente,
observadas as disposições da Instrução Normativa SRF
nº 21/97, de 10 de março de 1997, com as alterações
posteriores, e da Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 16
de dezembro de 1999.
§ 3º Após a compensação de que trata o art. 2º, eventual
saldo a restituir ou a ressarcir poderá ser compensado
com o débito consolidado no âmbito do Refis ou do parce-
lamento a ele alternativo.
§ 4º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4º
desta Resolução, no caso de créditos de terceiros, a com-
pensação somente poderá ser efetuada com débito con-
solidado no âmbito do Refis ou do parcelamento a ele al-
ternativo, não se aplicando o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º
deste artigo.

Consoante se depreende do referido ato normativo, para o re-
conhecimento da compensação de débitos consolidados no RE-
FIS com créditos em favor do sujeito passivo, é necessário que
estes sejam revestidos de liquidez e certeza, situação essa que,
na situação versada nos autos, não se revela existente, ante a
comprovação de que, de fato, a empresa apelante seja detentora
de tais créditos.

A empresa apelante faz menção a decisão favorável proferida
nos autos da Ação Ordinária nº 99.0009117-5, ajuizada em 11/11/
1999 contra a União, a qual tinha por objeto o direito ao lançamen-
to, em sua escrita fiscal, de valores de supostos créditos de IPI,
nos termos do artigo 11 da Lei nº 9.779/99.

Compulsando os autos, observo que o feito foi julgado parcial-
mente procedente no primeiro grau, no sentido de assegurar à parte
autora o direito à utilização dos créditos do IPI relativos à sua pro-
dução oriunda da aquisição de matéria-prima, embalagem e ma-
teriais intermediários, no período de 1992 a 1998, sem a incidência
de correção monetária, tendo sido fixado o crédito presumido de
IPI, devido em razão de produtos tributados, mas que não são con-
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sumidos no processo industrial, em R$ 1.250.225,88, e estabele-
cendo o montante do crédito presumido, correspondente aos in-
sumos adquiridos com isenção de IPI, não tributados e tributados
à alíquota zero, em R$ 9.423.057,86, o que perfaz o total de R$
10.673.283,74.

Contra tal decisão, as partes interpuseram recurso de apela-
ção (AC nº 334.712/AL), da minha relatoria, cuja ementa restou
consignada nos seguintes termos:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. IPI. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. REJEITADA. UTILIZAÇÃO
DE CRÉDITOS IPI RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE PRO-
DUTOS NÃO TRIBUTADOS, ISENTOS OU TRIBUTADOS
À ALÍQUOTA ZERO. LEI Nº 9.779/99. COMPENSAÇÃO.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXAÇÕES DO
ÂMBITO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
- A Lei nº 9.779/99 reconhece o cabimento da escrituração
do crédito do IPI, mesmo quando não recolhido o tributo,
em razão da isenção, não-tributação e tributação à alíquo-
ta zero, quando tributada a operação seguinte, desde que
se efetive a ocorrência de tributação em uma das fases da
cadeia produtiva.
- Consideram-se insumos para fins de dedução aqueles
que se incorporam ao produto final ou que são consumi-
dos no processo de produção, a teor do art. 11 da Lei nº
9.797/99.
- Entendo pelo cabimento da conseqüente compensação
com tributos no âmbito da Receita Federal, respeitada a
prescrição decenal.
- Conforme precedente jurisprudencial desta Primeira Tur-
ma, o art. 11 da Lei nº 9.779/99, expresso em admitir a
compensação pretendida, tem natureza meramente inter-
pretativa, alcançando as operações anteriores ao seu ad-
vento. Tal compensação deve obedecer ao disposto nos
arts. 73 e 74 da Lei 9.430/96, ou seja, deve ser realizada
no âmbito da administração fazendária.
- É acertada a incidência da correção monetária sobre o
indigitado montante, vez que tal mecanismo visa à atuali-
zação da moeda, evitando a perda do seu poder aquisitivo.
- Sendo o IPI tributo sujeito a lançamento por homologa-
ção, há se levar em conta que o lançamento, não sendo
expresso, considera-se tacitamente realizado após cinco
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anos contados da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4º
do CTN), a partir de quando se deve contar o prazo prescri-
cional previsto no art. 168 do CTN, totalizando 10 (dez)
anos.
- Rejeitar a preliminar. Dar parcial provimento às apela-
ções e à remessa oficial.

A Fazenda Nacional manejou embargos infringentes, cujo acór-
dão de julgamento resultou nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 530 DO CPC. REQUI-
SITOS DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDOS, INCLUSIVE
QUANTO À TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO. PRI-
MEIRA VISTA DOS AUTOS DEPOIS DA PROCLAMAÇÃO
DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 538 DO CPC. INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. IPI. LEI Nº
9.779/99. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO. AQUI-
SIÇÃO COM DESONERAÇÃO (ISENÇÃO, NÃO-TRIBU-
TAÇÃO OU TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA ZERO) DE INSU-
MOS, MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁ-
RIOS E MATERIAL DE EMBALAGEM. CORREÇÃO MO-
NETÁRIA. ADMISSÍVEL SEGUNDO PRECEDENTES DO
STJ, DESDE QUE CARACTERIZADA INJUSTIFICADA
RESISTÊNCIA PELA RECEITA FEDERAL. CONDIÇÃO
NÃO MATERIALIZADA POR SE TRATAR DE CRÉDITO
MANIFESTAMENTE INDEVIDO, DE ACORDO COM A
POSIÇÃO ASSENTADA PELO STF. PROVIMENTO DO
RECURSO.
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos em-
bargos infringentes, segundo o art. 530 do CPC: tempesti-
vidade, aclamação por maioria, acórdão que modificou o
comando sentencial (provimento em parte da apelação da
pessoa jurídica de direito privado, para garantir a incidên-
cia de correção monetária sobre os créditos presumidos
de IPI, que lhe foram reconhecidos como direito) e carac-
terização do dissenso com a inscrição dos votos vencedor
e vencido.
2. Tempestividade reconhecida de conformidade com a
regra do art. 538 do CPC, nos termos do qual “os embar-
gos de declaração interrompem o prazo para interposição
de outros recursos, por qualquer das partes”. Após a pro-
clamação do resultado do julgamento das apelações e da
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remessa ex officio, a autora, ora embargada, opôs dois
embargos de declaração, sendo que o último deles foi jul-
gado em 28 de abril de 2005. A Fazenda Nacional goza da
prerrogativa de intimação pessoal, que se realizou, no to-
cante ao decisum que resolveu o último dos embargos de
declaração, em 4 de julho de 2005. Tendo, os embargos
infringentes, sido interpostos em 3 de agosto de 2005, não
foi descumprido o prazo de interposição (de quinze dias,
dobrado em razão de se tratar da Fazenda Nacional). Note-
se que, a despeito de, em termo de vista, lavrado por ser-
ventuário do Tribunal, constar que os autos teriam sido
encaminhados à Fazenda Nacional, em momento anterior
(13 de junho de 2005), observa-se que, em verdade, isso
não se verificou, tendo em conta: a) a inexistência de qual-
quer comprovação de recebimento pelo ente público, como
próprio da praxe judicial; b) a impossibilidade de remessa
dos autos ao ente público em virtude dos vários incidentes
que se verificaram logo após o termo de vista ter sido coli-
gido (importante notar: o termo de vista diz que, em 13 de
junho de 2005, estão sendo entregues os autos à Fazen-
da Nacional, mas o ato subseqüente, de juntada, data de
09 de junho de 2005, em total incoerência temporal); c) a
inexistência de qualquer movimentação processual no sen-
tido do encaminhamento nos registros do sistema infor-
matizado da Corte Regional. Rejeição da preliminar de in-
tempestividade dos embargos infringentes, segundo o voto
divergente proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Fede-
ral Francisco Cavalcanti.
3. A ora embargada teve reconhecido o direito ao credita-
mento do IPI atinente à aquisição de matéria-prima, produ-
to intermediário e material de embalagem isentos, não tri-
butados ou tributados à alíquota zero. Entretanto, no jul-
gamento dos recursos ordinários, houve divergência em
relação à possibilidade de incidência de correção monetá-
ria sobre o crédito correspondente.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou posição sobre o
assunto, no sentido de que a incidência da correção mo-
netária, no tocante a créditos de IPI decorrentes da aquisi-
ção com desoneração de insumos, matérias-primas, pro-
dutos intermediários e material de embalagem, seria uma
decorrência da injustificada resistência da Receita Fede-
ral à utilização dos referidos valores. Nessa direção, os
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seguintes precedentes: “No que se refere à correção mo-
netária, esta colenda Primeira Seção, na recente assenta-
da de 13.4.2005, houve por bem reformar seu entendimen-
to quanto à incidência de correção monetária sobre o apro-
veitamento do crédito de insumos imunes, não-tributados
ou de alíquota zero. Na oportunidade, prevaleceu a tese
segundo a qual, nas hipóteses em que ‘o aproveitamento
dos créditos não era permitido pelo Fisco, obrigando o
contribuinte a procurar em juízo o reconhecimento do seu
direito’, a correção monetária deve ser aplicada, pois ‘não
teria sentido, nessas circunstâncias, carregar ao contribu-
inte os ônus que a demora do processo acarretou sobre o
valor real do seu crédito escritural’ (EREsp 468.926/SC,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.6.2005).” (STJ, Se-
gunda Turma, REsp 509.648/SC, data da decisão: 03/08/
2006, DJ 17/08/2006, p. 334, Relator Min. Humberto Mar-
tins). “A Primeira Seção, ao apreciar os Embargos de Di-
vergência nº 468.926/SC, relatados pelo Ministro Teori Za-
vascki, entendeu ser devida a correção monetária dos cré-
ditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos e maté-
ria-prima utilizados na fabricação de produtos sujeitos à
alíquota zero, isentos ou não tributados, quando o ente
público impõe resistência ao aproveitamento dos créditos”
(STJ, Segunda Turma, AGREsp 635.978/RS, data da de-
cisão: 01/06/2006, DJ 28/06/2006, p. 238, Relator Min.
Castro Meira).
5. A condição de incidência da correção monetária (resis-
tência injustificada do Fisco) não restou materializada, in
casu, tratando-se, segundo a posição assentada pelo Su-
premo Tribunal Federal, de crédito (o principal) manifesta-
mente indevido, o que justifica a oposição fazendária ao
seu aproveitamento: “O Tribunal retomou julgamento con-
junto de dois recursos extraordinários interpostos pela União
contra acórdãos do TRF da 4ª Região que reconheceram o
direito do contribuinte do IPI de creditar-se do valor do tri-
buto na aquisição de insumos favorecidos pela alíquota
zero e pela não-tributação - 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-cumulatividade pressupõe, salvo previsão contrária da
própria Constituição Federal, tributo devido e recolhido
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anteriormente e que, na hipótese de não-tributação ou de
alíquota zero, não existe parâmetro normativo para se de-
finir a quantia a ser compensada. Ressaltou-se que tomar
de empréstimo a alíquota final relativa a operação diversa
resultaria em ato de criação normativa para o qual o Judi-
ciário não tem competência. Aduziu-se que o reconheci-
mento desse creditamento ocasionaria inversão de valo-
res com alteração das relações jurídicas tributárias, dada
a natureza seletiva do tributo em questão, visto que o pro-
duto final mais supérfluo proporcionaria uma compensa-
ção maior, sendo este ônus indevidamente suportado pelo
Estado. Além disso, importaria em extensão de benefício
a operação diversa daquela a que o mesmo está vinculado
e, ainda, em sobreposição incompatível com a ordem na-
tural das coisas. Por fim, esclareceu-se que a Lei 9.779/
99 não confere direito a crédito na hipótese de alíquota
zero ou de não-tributação e sim naquela em que as opera-
ções anteriores foram tributadas, mas a final não o foi,
evitando-se, com isso, tornar inócuo o benefício fiscal. Fi-
caram vencidos, em ambos os recursos, os Ministros Ce-
zar Peluso, Nelson Jobim, Sepúlveda Pertence, Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello, que lhes negavam provi-
mento. O Min. Sepúlveda Pertence ressalvou a extensão,
que alguns votos fizeram, da mesma equação jurídica à
hipótese de não incidência do IPI. Em seguida, suscitada
questão de ordem pelo Min. Ricardo Lewandowski no sen-
tido 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 353657/PR, rel. Min.
Marco Aurélio e RE 370.682/SC, rel. Min.Ilmar Galvão,
15.2.2007” (Informativo nº 456, do STF). “O Tribunal reto-
mou julgamento conjunto de dois recursos extraordinários
interpostos pela União contra acórdãos do TRF da 4ª Re-
gião que reconheceram 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 - v.
Informativos 304, 361, 374, 420 e 456. O Min. Ricardo
Lewandowski que, na assentada anterior, tendo em conta
a alteração, pela maioria de um voto apenas, na jurispru-
dência até agora assentada pela Corte sobre o direito ao
crédito de IPI decorrente da aquisição de matéria-prima
cuja entrada é isenta, não tributada ou sobre a qual incide
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alíquota zero, havia suscitado questão de ordem no senti-
do de se conceder efeitos prospectivos à decisão, con-
cluiu, na primeira parte de seu voto acerca dessa questão,
pela possibilidade de modulação dos efeitos nos proces-
sos de natureza subjetiva. Salientou, inicialmente, que a
necessidade de preservar-se a estabilidade de relações
jurídicas preexistentes levou o legislador pátrio a permitir
que o STF regulasse, ao seu prudente arbítrio, e tendo
como balizas os conceitos indeterminados de segurança
jurídica ou excepcional interesse social, os efeitos das
decisões proferidas nas ADI, nas ADC, e nas ADPF (Lei
9.868/99, art 27; Lei 9.882/99, art. 11). Asseverou que o
efeito pro futuro, previsto nessas leis, encontra fundamen-
to no princípio da razoabilidade, já que visa tanto reduzir o
impacto das decisões do STF sobre as relações jurídicas
já consolidadas quanto evitar a ocorrência de um vácuo
legislativo, em tese, mais gravoso para o ordenamento le-
gal do que a subsistência temporária da norma declarada
inconstitucional. RE 353.657/PR, Rel. Min. Marco Aurélio,
18.4.2007” (Informativo nº 463, do STF).
6. Pelo provimento dos embargos infringentes.

As partes interpuseram recursos especial e extraordinário. Os
recursos especiais foram admitidos, ao passo que os recursos
extraordinários foram sobrestados, diante do reconhecimento da
existência de repercussão geral no RE 501.742-7/RS, cuja maté-
ria trata, como neste processo, de contrariedade ao disposto no
artigo 153, § 3º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, em face
do princípio da não-cumulatividade do IPI.

Assim, observo que, de fato, não ocorreu o trânsito em julgado
daquela demanda, cuja apreciação ainda pende de julgamento
definitivo perante o egrégio STJ e o excelso STF, que estabelece-
rão os contornos definitivos dos parâmetros a serem observados
no creditamento perseguido pelo sujeito passivo.

De outra banda, não merecem guarida os argumentos da
empresa apelante no sentido de que o objeto dos recursos especi-
al e extraordinário manejados pela Fazenda Nacional não teriam
alcançado o creditamento e o direito à compensação, à míngua de
prova documental nesse sentido.
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De outro turno, a expedição de certidões por parte das reparti-
ções públicas constitui direito garantido pela Constituição Federal
de 1988, com arrimo no art. 5º, inciso XXXIV, alínea b.

Ao tratar das certidões negativas de débitos, o Código Tributá-
rio Nacional, norma com status de lei complementar e aplicável às
contribuições previdenciárias em virtude de sua natureza tributá-
ria, prevê a possibilidade de duas espécies de certidões negati-
vas, com efeitos similares: a certidão de inexistência de tributos
do artigo 205 (CND) e a certidão positiva do artigo 206, esta última
utilizável nas hipóteses de créditos lançados mas não vencidos,
ou que sejam objeto de execução com penhora efetivada ou ainda
que tenham sua exigibilidade suspensa por qualquer das causas
do artigo 151 do mesmo Codex.

Em outras palavras, a certidão negativa tem como pressu-
posto a inexistência de débito, e a Certidão Positiva com Efeito de
Negativa tem como pressuposto a existência de créditos cuja co-
brança esteja em curso em processo executivo e com exigibilida-
de suspensa, o que não é o caso dos autos, em que os créditos
tributários que se encontram inclusos no REFIS dizem respeito a
débitos já consolidados, ou seja, não remonta controvérsia quanto
à sua existência e, ao menos enquanto não houver pronunciamen-
to definitivo quanto à discussão contida na Ação Ordinária nº
99.0009117-5, não podem ser objeto de eventual compensação,
de forma que, ao menos no que concerne aos referidos débitos
outrora inclusos no programa, a apelante não faz jus à certidão
requestada, tampouco ao direito de ser excluída do CADIN.

No que concerne ao valor da condenação ao pagamento da
verba honorária, o § 4º do artigo 20 do CPC constitui exceção ao
disposto no § 3º do referido dispositivo legal. Enquanto o § 3º pre-
ceitua que a verba honorária é fixada dentre o limite de dez a vinte
por cento do valor da condenação, o § 4º estabelece hipótese de
exceção, ao dispor que, nas causas de pequeno valor, nas de va-
lor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for
vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do
juiz.
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Relativamente a tal ponto, impende registrar as lições de Nel-
son Nery Junior:

o critério da eqüidade deve ter em conta o justo, não vin-
culado à legalidade (Código de Processo Civil Comenta-
do, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Ed.
Revista dos Tribunais, São Paulo, 8ª edição, p. 442, nota
20 ao art. 20).

No caso vertente, afigura-se razoável a verba honorária da
sucumbência a ser arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), em cor-
respondência com a natureza e o grau de dificuldade da ação,
bem como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da Fazenda Na-
cional e nego provimento à apelação do particular.

Assim voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 402.194-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Apelante: UNIÃO
Apelada: MARIA JOSÉ LIMA RODRIGUES
Recte. Ad.: MARIA JOSÉ LIMA RODRIGUES
Advs./Procs.: DRS. ALBERTO BELCHIOR MORENO MAIA E OU-

TROS (APDA.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DOS
QUINTOS COM A GRATIFICAÇÃO DA FUNÇÃO
DAÍ.
- Considerando a data em que a autora obteve a
concessão da aposentadoria (23.05.1991), tendo
implementado todas as condições para incorpo-
ração de quintos com base na Lei n° 6.732/79,
deve prevalecer o entendimento jurisprudencial
da época, ou seja, a aplicação da Súmula 224 do
Tribunal de Contas da União, sendo possível a
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percepção dos quintos incorporados aos seus
vencimentos juntamente com a gratificação da
função DAI (antigos cargos da Gratificação de
Representação de Gabinete).
- Antecipação dos efeitos da tutela. Presença dos
requisitos.
- Majoração dos honorários advocatícios.
- Apelação e remessa oficial improvidas. Recur-
so adesivo parcialmente provido.

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 e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos
termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráfi-
cas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.

Recife, 23 de setembro de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

Cuida-se de apelação contra sentença que julgou procedente
o pedido, no sentido de condenar a União ao pagamento cumulati-
vo dos quintos incorporados aos vencimentos da autora juntamente
com a gratificação da função DAÍ (antigos encargos da Gratifica-
ção de Representação de Gabinete), com a conseqüente altera-
ção da fundamentação legal de sua aposentadoria, concedendo,
ainda, a tutela antecipada para que a União se abstenha de efetuar
qualquer desconto na folha de pagamento da autora.

A União requer, inicialmente, reforma da sentença no que per-
tine à antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, em apertada
síntese, alega que não há embasamento nem legal nem jurispru-
dencial para o deferimento do pedido inicial.
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Contra-razões apresentadas.

Recurso adesivo pugnando pela majoração dos honorários
advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor precluso da
causa.

É o relatório.

VOTO

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

Adoto como razão de decidir os bem lançados argumentos do
MM. Juiz sentenciante, Dr. Francisco das Chagas Fernandes, in
verbis:

A promovente, servidora pública federal aposentada do Tri-
bunal Regional Eleitoral - TRE, alega que, em razão do art.
70 da Lei n° 8.868/94, requereu a alteração da fundamen-
tação legal de sua aposentadoria, optando pela percepção
da FC- 5, renunciando ao benefício do art. 184, da Lei n°
1.711/52 (antigo Estatuto do Servidor Público), ao qual fi-
zera opção na época.
Conforme documento de fls. 90/96 dos autos, o pedido de
reexame de aposentadoria da autora foi indeferido pelo Tri-
bunal de Contas da União -TCU. Além do pedido negado, o
TCU detectou irregularidades no ato que deu origem à
aposentadoria da servidora, envolvendo erros de cálculo
nos respectivos proventos.

Dessa forma, o TRE, de acordo com o ofício anexado às fls.
124/126 (datado em 03.01.2005), comunicou à demandante o des-
conto, em folha de pagamento, nos termos do art. 46 da Lei n°
8.112/90, no valor de R$ 176.262,01 (cento e setenta e seis mil,
duzentos e sessenta e dois reais e um centavo), concedendo-lhe
o prazo de cinco dias para manifestação.

Inicialmente, a promovente sustenta a tese da decadência do
ato administrativo, nos termos do art. 54 da Lei n° 9.784/99, uma
vez que já transcorreram mais de 10 anos da aposentadoria. Se-
não vejamos o teor dos artigos 53 e 54, da Lei n° e 9.784/99:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los
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por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
(...)
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos admi-
nistrativos de que decorram efeitos favoráveis para os des-
tinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de
decadência contar-se-á da percepção do primeiro paga-
mento.
§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer
medida de autoridade administrativa que importe impugna-
ção à validade do ato.

Outrossim, à Administração é conferido o poder de autotutela,
sendo-lhe autorizado revogar ou anular seus próprios atos, con-
forme entendimento já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal-
Súmula n° 473:

A Administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveni-
ência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos,
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

No caso concreto, a concessão da aposentação ocorreu em
23.05.1991, conforme consta no documento de fl. 77. Acontece,
todavia, que a própria autora requereu, em 15.04.1994 (informa-
ção constante à fl. 93), a alteração da fundamentação tendo sido o
pedido indeferido em 24.08.2004 (data da Sessão do TCU).

Ao Tribunal de Contas da União, o legislador constituinte atri-
buiu-lhe a função de auxiliar o Congresso Nacional no tocante ao
controle externo da Administração, inclusive apreciar, para fins de
registro, a legalidade dos atos de concessão de aposentadorias,
reformas e pensões, nos termos do art. 71, III, da Constituição
Federal, verbis:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacio-
nal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete:
(...)
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração
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direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e man-
tidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para
cargo de provimento em comissão, bem como a das con-
cessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressal-
vadas as melhorias posteriores que não alterem o funda-
mento legal do ato concessório (...).

Destarte, alguns atos administrativos, enquanto não forem
submetidos à intervenção de outros agentes ou órgãos diversos,
não se completam – são os chamados atos administrativos com-
plexos. Assim, pode ser considerado o ato concessório de apo-
sentadoria, que necessita passar pelo crivo do TCU, de acordo
com a determinação constitucional. Por conseguinte, entendo que,
nesse caso, não ocorrem os efeitos da decadência.

Nesse sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

 Acórdão Origem: STF - Supremo Tribunal Federal Classe:
MS - Mandado de Segurança, Processo: 24.997, UF: DF -
Distrito Federal, DJ 01-04-2005, PP-00006, EMENT VOL-
02185-02 PP-00211 LJSTF v. 27, n° 317, 2005, p. 177-187,
Relator: Eros Grau
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. COORDENA-
DOR GERAL DE RECURSOS HUMANOS DA ABIN. EXE-
CUTOR DE ATO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE P ASSIV A. PROS-
SEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AO PRESIDENTE DA
PRIMEIRA CÂMARA DO TCU. DECADÊNCIA ADMINIS-
TRATIVA. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PROVEN-
TOS DA RESERVA MILITAR COM OS DE APOSENTA-
DORIA EM CARGO CIVIL ANTES DA EC 20/98. POSSIBI-
LIDADE. ART. ll DA EC 20/98.
1. O Presidente da 1a Câmara do Tribunal de Contas da
União é parte legítima para figurar no pólo passivo de man-
dado de segurança quando o  ato impugnado reveste-se
de caráter impositivo. Precedente [MS n° 24.001, Relator
MAURICIO CORREA, DJ 20.05.2002].
2. Prejudicada a impetração quanto ao Coordenador Geral
de Recursos Humanos da ABIN, mero executor do ato
administrativo do Tribunal de Contas da União.
3. O ato de aposentadoria configura ato administrativo com-
plexo, aperfeiçoando-se somente com o registro perante o
Tribunal de Contas. Submetido a condição resolutiva, não
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se operam os efeitos da decadência antes da vontade final
da Administração.
4. O art. 93, § 9°, da Constituição do Brasil de 1967, na
redação da EC 1/69, bem como a Constituição de 1988,
antes da EC 20/98, não obstavam o retorno do militar re-
formado ao serviço público e a posterior aposentadoria no
cargo civil, acumulando os respectivos proventos. Prece-
dente [MS n° 24.742, Relator o Ministro MARCO AURÉ-
LIO, Informativo n° 360].
5. Reformado o militar sob a Constituição de 1967 e apo-
sentado como servidor civil na vigência da Constituição de
1988, antes da edição da EC 20/98, não há falar-se em
acumulação de proventos do art. 40 da CB/88, vedada pelo
art. 11 da EC n° 20/98, mas a percepção de provento civil
[art. 40 CB/88] cumulado com provento militar [art. 42, CB/
88], situação não abarca da pela proibição da emenda.
6. Segurança concedida.

No caso dos autos, conforme requerimento de fI. 41 e infor-
mação de fIs. 42/44, a servidora, inicialmente, fez a opção cons-
tante no art. 184, II, da Lei n° 1.711/52, verbis:

Art. 184. O funcionário que contar 35 anos de serviço será
aposentado:
I - (...)
II - com provento aumentado de 20% quando ocupante da
última classe da respectiva carreira (...).

No entanto, com o advento da Lei n° 8.868/94, foram criadas
funções comissionadas (FC), no âmbito do Tribunal Superior Elei-
toral e dos Tribunais Regionais Eleitorais (art. 5°), bem como a
extinção dos Encargos de Representação de Gabinete (art. 7°).
Vejamos.

Art. 5° Ficam criadas, nas Secretarias do Tribunal Supe-
rior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, Funções
Comissionadas (FC), vinculadas à estrutura organizacio-
nal, nos níveis e quantitativos estabelecidos no Anexo III
desta lei, calculadas no percentual de vinte por cento so-
bre a remuneração dos cargos em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores, de acordo com o
Anexo IV desta lei.
§ 1° Incorpora-se à remuneração do servidor e integra o
provento da aposentadoria o valor da respectiva função co-



112

missionada, à fração de um quinto, nos termos do art. 62.
e seus parágrafos, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990.
§ 2° Para efeito de incorporação das parcelas de que trata
o parágrafo anterior, fica assegurada a contagem do tem-
po de exercício no Encargo de Representação de Gabine-
te. [...]

(...)
Art. 7° Em decorrência do disposto no caput do art. 5°
desta lei, ficam extintos os Encargos de Representação
de Gabinete existentes no Tribunal Superior Eleitoral, nos
Tribunais Regionais Eleitorais e nas Zonas Eleitorais.
§ 1° As atuais parcelas incorporadas de Encargos de Re-
presentação de Gabinete dos servidores em atividade, apo-
sentados e pensionistas, de que tratam as Leis nos 6.732,
de 4 de dezembro de 1979, e 7.411, de 2 de dezembro de
1985, passam a corresponder ao nível retributivo das fun-
ções comissionadas consoante o Anexo V desta lei.

Tal modificação na legislação motivou a promovente a reque-
rer, na esfera administrativa, a alteração da fundamentação legal
de sua aposentadoria, optando pela percepção da função comis-
sionada (FC-5), nos termos do art. 5° da Lei n° 8.868/94, e renun-
ciando ao beneficio do art. 184, II, da Lei n° 1.711/52.

Importante ressaltar que a inalterabilidade da aposentadoria
refere-se apenas aos requisitos exigidos pela lei para seu deferi-
mento. Quanto à retribuição financeira, por ser a relação de trato
sucessivo, não é incompatível com alterações sucessivas. Dessa
forma, a opção inicialmente feita pelo servidor tornou-se ruinosa,
não havendo dispositivo legal ou princípio jurídico que, nas circuns-
tâncias, vede o exercício de nova opção. Ao contrário, consideran-
do o caráter alimentar dos proventos, é dever da Administração
zelar pela não diminuição do patrimônio financeiro do aposentado
- princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Como é sabido, a Carta Magna de 1988 previa a paridade en-
tre servidores ativos e inativos, conforme o estabelecido no art.
40, parágrafo 4°, em sua redação original:

 Art. 40. O servidor será aposentado:
(...)



113

§ 4° - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modi-
ficar a remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria, na forma da lei.

Tendo sido recepcionada pela Constituição Federal, a Lei n°
1.711/52, no art. 182, também previa a revisão dos proventos dos
servidores inativos. Se não, vejamos:

Art. 182. O provento da inatividade será revisto:
a) sempre que houver modificação geral de vencimentos
ou remuneração, não podendo sua elevação ser inferior a
dois terços do aumento concedido ao funcionário em ativi-
dade (...).

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União se consolidou
no sentido de admitir a acumulação da função de representação
de gabinete, equiparada ao DAI, com os quintos dela decorrentes,
quando incorporados com fundamento na Lei n° 6.732/79. Dessa
forma, seguiram-se reiteradas decisões do TCU, que deram ori-
gem ao Enunciado 224 da Súmula de Jurisprudência, in verbis:

É admissível, a partir de 5/10/1988, a percepção cumulati-
va da gratificação de função DAI e dos quintos dela advin-
dos, desde que a aposentadoria do servidor esteja funda-
mentada no art. 20 da Lei n° 6. 732, de 04/12/1979.

Posteriormente, com a edição da Lei n° 8.911/94, que estabe-
leceu novos critérios para incorporação de quintos, o Tribunal de-
cidiu rever seu entendimento, restabelecendo a impossibilidade de
acumulação. O precedente se materializou na Decisão 32/97 -Pri-
meira Câmara daquela Corte, mencionada pela unidade técnica, à
qual se seguiram diversas outras deliberações, no sentido da im-
possibilidade, a partir dessa lei, da acumulação.

Todavia, esse novo entendimento do TCU foi aplicado apenas
aos quintos incorporados com base na Lei n° 8.911/94. Quanto
aos servidores que haviam implementado todas as condições para
incorporação de quintos com base na Lei n° 6.732/79, manteve-se
a possibilidade de acumulação, com base no Enunciado 224.
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Verifica-se que essa conclusão decorre da interpretação lite-
ral do art. 8° da Lei n° 8.911/94:

Art. 8° Ficam mantidos os quintos concedidos até a pre-
sente data, de acordo com o disposto na Lei n° 6.732. de
4 de dezembro de 1979, considerando-se, inclusive, o tem-
po de serviço público federal prestado sob o regime da
legislação trabalhista pelos servidores alcançados pelo art.
243 da Lei n° 8.112. de 11 de dezembro de 1990, observa-
das, para este efeito, as seguintes prescrições:
I - a contagem do período de exercício terá início a partir
do primeiro provimento em cargo em comissão, função de
confiança ou função e gratificada, integrantes, respectiva-
mente, dos Grupos-Direção e Assessoramento Superio-
res e Direção e Assistência Intermediárias, instituídos na
conformidade da Lei n° 5.645. de 10 de dezembro de 1970,
ou em cargo de natureza especial previsto em lei;
II - (VETADO)

Além disso, é bom ressaltar, quando da aplicação do direito ao
caso concreto, a observância do princípio constitucional do direito
adquirido, estabelecido no art. 5°, inciso XXXVI: “a lei não preju-
dicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa jul-
gada”.

Portanto, considerando a data em que a autora obteve a con-
cessão da aposentadoria (23.05.1991), tendo implementado todas
as condições para incorporação de quintos com base na Lei n°
6.732/79, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial da épo-
ca, ou seja, a aplicação da Súmula 224, do Tribunal de Contas da
União, sendo possível a percepção dos quintos incorporados aos
seus vencimentos juntamente com a gratificação da função DAI
(antigos encargos da Gratificação de Representação de Gabine-
te).

Nesse sentido, votou a Primeira Câmara do Tribunal de Con-
tas da União, referente ao processo n° 018.473/1983-0 (órgão
de origem: Tribunal Regional do Trabalho da 48a Região -RS),
na Decisão n° 258/2000, verbis:

Ementa. Aposentadoria. Alteração do fundamento legal.
Opção da interessada para inclusão da Gratificação de
Representação de Gabinete juntamente com os quintos
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dela advindo. Excesso de Gratificação Adicional por Tem-
po de Serviço. Legalidade. Determinação para exclusão,
no fundamento legal da alteração do artigo 180 da Lei 1.711/
52, fundamentado-a no artigo 80 da Lei 8.911/94.
- Acumulação de função com os quintos da mesma fun-
ção. Excesso de percentual da GATS. Publicação das al-
terações dos atos concessórios. Considerações sobre as
matérias.

Na referida decisão, no voto proferido pelo Ministro Relator
Humberto Guimarães Souto, afirmou que “A interessada exer-
ceu função gratificada de 17/09/71 a 09/04/75 e função do Gru-
po Direção e Assistência Intermediárias de 15/11/75 até a vés-
pera de sua aposentação, ocorrida em 13/05/83, fazendo jus,
portanto, à percepção cumulativa da gratificação de função
DAI e da vantagem de que trata o art 1° da Lei n° 6.731/79, nos
termos da Sumula n° 114 do Enunciado de Jurisprudência
desta Corte. Destarte, compartilho das propostas alvitradas,
divergindo apenas no tocante à mudança na fundamentação
legal da alteração apreciada neste processo, que deve ser
com fulcro na Lei n° 8.911/94, art 8°, uma vez que esse era o
diploma legal vigente à data da opção manifestada pela inati-
va, o qual manteve os quintos concedidos com base na retro-
mencionada norma”.

No que se refere à antecipação dos efeitos da tutela, mante-
nho a sua concessão, por entender presentes os pressupostos
legais.

Quanto ao recurso adesivo, acolho parcialmente o pedido, para
fixar os honorários, de forma eqüitativa, em R$ 1.600,00 (um mil e
seiscentos reais), com base no art. 20, § 4º, do Código de Proces-
so Civil.

Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa
oficial, e dou parcial provimento ao recurso adesivo, para fixar os
honorários em R$ 1.600,00.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 409.855-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Apelante: UNIÃO
Apelado: GUILHERME BARROSO COUTO
Advs./Procs.: DRS. MARIA RIZOMAR QUEIROZ CYSNEIROS E

OUTROS (APDO.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PROCESSO PRINCI-
PAL JÁ DECIDIDO. CONCURSO PÚBLICO. ANU-
LAÇÃO DE QUESITO. MATÉRIA NÃO PREVIS-
TA NO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRE-
LIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEMAIS
CANDIDATOS REJEITADA. RESERVA DE VAGA.
NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM
JULGADO. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE
DE CONDENAR A ESAF. ÓRGÃO PÚBLICO DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE PER-
SONALIDADE JURÍDICA.
- Através da presente ação cautelar inominada,
o requerente se insurge contra questão do con-
curso público a que se submeteu, realizado pela
ESAF - Escola de Administração Fazendária para
provimento de cargo de Analista de Finanças e
Controle da Controladoria-Geral da União, em
razão da matéria nele ventilada não ter sido pre-
vista no edital do certame. Pleiteia, então, sua
permanência no concurso, com a convocação
para o curso de formação, observando-se a or-
dem de classificação.
- Na ação ordinária, restou superada a prelimi-
nar de nulidade da sentença por ausência de ci-
tação de todos os candidatos em litisconsórcio
passivo necessário e foi verificado que a preli-
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minar de impossibilidade jurídica do pedido, ante
a vedação de o Poder Judiciário se pronunciar
sobre o mérito dos atos administrativos, confun-
de-se com o cerne da contenda, cabendo a sua
análise quando da apreciação dos argumentos
aduzidos pela apelante.
- Também, no processo principal, esta egrégia
Primeira Turma decidiu não se tratar de discus-
são acerca dos motivos que ensejaram a repro-
vação do autor do concurso promovido pela
ESAF para o cargo de Analista de Finanças e
Controle da Controladoria Geral da União, mas
de averiguação da necessária existência de con-
formidade das questões veiculadas nas provas
do concurso com o correspondente edital, no
qual foram traçadas as diretrizes do certame e
estabelecidas as matérias a serem abordadas nas
provas. Restou decidido que “não se trata, por-
tanto, de uma análise meritória de decisão to-
mada pela comissão examinadora, mas de uma
apreciação acerca da legalidade do certame di-
ante das normas editalícias (lato sensu)”.
- Decidiu, ainda, esta Turma de Julgamento, pela
possibilidade de se assegurar ao candidato que
esteja sub judice apenas a reserva de vaga, en-
quanto não transitada em julgado a decisão que
assegurou o seu direito a permanecer no certa-
me.
- Impossibilidade de se condenar a ESAF - Esco-
la de Administração Fazendária no pagamento
de verba honorária, eis que, na qualidade de ór-
gão específico singular do Ministério da Fazen-
da, a teor do art. 2º, II, g, do Decreto nº 4.643/2003,
não possui personalidade jurídica nem represen-
tação próprias. Sua defesa é realizada pela pró-
pria União.
- Condenação da União no pagamento da verba
honorária em R$ 900,00 (novecentos reais), sem
que isso importe em reforma para pior em rela-
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ção àquele ente federal, porquanto tal valor não
significa aumento do montante fixado na senten-
ça, já que, se mantida a condenação da ESAF, a
União é quem pagaria as duas quotas de R$
500,00 (quinhentos reais), dela e da ESAF,
estabelecidas na decisão monocrática.
Apelação improvida e remessa obrigatória par-
cialmente provida.

ACÓRDÃO

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

Recife, 21 de agosto de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA:

Trata-se de apelação e remessa obrigatória de sentença que
julgou procedente o pedido formulado na presente ação cautelar
para que seja assegurado ao requerente a participação nas eta-
pas posteriores do concurso em questão – para o cargo de Analis-
ta de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União –, des-
de que aprovado nas imediatamente anteriores, até o julgamento
da Ação Principal (2006.83.00.7231-1).

Ao apelar, a União alegou, em preliminar, a impossibilidade ju-
rídica do pedido, ante a vedação imposta ao Poder Judiciário de se
imiscuir no mérito dos atos administrativos, fazendo aprovar can-
didato eliminado do certame, ao alterar o resultado da prova obje-
tiva, substituindo a banca examinadora; e a necessidade de cita-
ção dos demais candidatos para comporem o pólo passivo da
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demanda, na condição de litisconsortes passivos necessários.  No
mérito, argumentou não ser cabível ao candidato pretender trata-
mento diferenciado contra disposição expressa e pública a que se
obrigou – o edital do concurso –, porquanto tal atitude implicaria
em tratamento diferenciado entre os candidatos, infringindo, as-
sim, o princípio da isonomia. Assim, pugnou pela anulação da sen-
tença pela falta de citação dos litisconsortes necessários ou, em
não sendo acolhida tal preliminar, pelo provimento da apelação com
o julgamento improcedente do pedido.

Contra-razões.

Relatei.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA (Relator):

Trata-se de ação cautelar preparatória na qual o requerente se
insurge contra questão do concurso público a que se submeteu,
realizado pela ESAF - Escola de Administração Fazendária, para
provimento de cargo de Analista de Finanças e Controle da Con-
troladoria Geral da União, em razão da matéria nele ventilada não
ter sido prevista no edital do certame. Pleiteia, então, sua perma-
nência no concurso, com a convocação para o curso de forma-
ção, observando-se a ordem de classificação.

No processo principal – AC nº 435.993-PE (2006.83.00.
007231-1) –, proferi o seguinte voto, o qual passa a compor a pre-
sente decisão.

GUILHERME BARROSO COUTO interpôs a presente ação
ordinária contra a União, a qual foi distribuída por depen-
dência à Ação Cautelar nº 2006.83.00.004368-2, no fito de
impugnar questão do concurso público realizado pela ESAF
- Escola de Administração Fazendária para provimento de
cargo de Analista de Finanças e Controle da Controladoria
Geral da União.
Argumenta que a matéria sobre a qual tratou a questão nº
28, da prova tipo 02, do gabarito 03, de Direito Administra-
tivo – cassação dos atos administrativos –, não estava
prevista no edital do concurso, devendo, portanto, ser anu-
lada, situação que implicaria na sua aprovação no certame.
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A defesa da União se baseou na impossibilidade de o Po-
der Judiciário se imiscuir no mérito dos atos administrati-
vos; na vedação de que essa esfera de poder se pronuncie
sobre o mérito dos atos praticados pela comissão exami-
nadora do aludido concurso.
Primordialmente, urge analisar algumas preliminares sus-
citadas pela União nas suas razões recursais.
A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, ante a
vedação de o Poder Judiciário se pronunciar sobre o méri-
to dos atos administrativos, confunde-se com o cerne da
contenda, cabendo a sua análise em momento posterior,
quando da apreciação dos argumentos aduzidos pela ape-
lante como pontos fulcrais de seu apelo.
Já em relação à preliminar de nulidade da sentença, em
razão da não citação dos demais candidatos do concurso
para integrar a lide na condição de litisconsortes passivos
necessários, o entendimento assente no seio do egrégio
STJ é pela desnecessidade de citação desses concorren-
tes, por inexistir comunhão de interesses entre estes e o
litigante.
Neste sentido são as ementas adiante reproduzidas:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁ-
RIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO QUE, REPROVADO NA FASE
CLASSIFICATÓRIA (PROVA OBJETIVA), POSTULA
PARTICIPAR DA SEGUNDA FASE DO CONCURSO,
MERAMENTE ELIMINATÓRIA. REALIZAÇÃO DESTA.
PERDA DO OBJETO DO WRIT. NÃO CARACTERIZA-
ÇÃO.
I - Não perde objeto mandado de segurança impetrado
por candidato visando a participar de etapa subseqüen-
te de concurso (prova de digitação), se esta não possui
caráter classificatório, visto que, não havendo disputa
nessa fase, a realização posterior desta apenas pelo
impetrante não trará qualquer prejuízo aos demais can-
didatos que já a realizaram.
II - Desnecessária, outrossim, a citação dos demais can-
didatos aprovados na primeira fase para integrar a lide
como litisconsortes passivos necessários, em razão de
não se vislumbrar prejuízo a estes com a concessão da
segurança.
Embargos declaratórios rejeitados.
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(STJ - Superior Tribunal de Justiça, EDROMS - 21.649/
ES, Quinta Turma, Decisão: 27/03/2008, DJ Data: 28/
04/2008, Página: 1, Relator: Felix Fischer).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LITISCON-
SÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDA-
DE.
1. “Não havendo entre os recorridos e os demais candi-
datos inscritos no certame comunhão de interesses,
afigura-se desnecessária a citação destes para integra-
rem a lide como litisconsortes necessários” (AgRg no
REsp nº 683.202/AL, Relator o Ministro Gilson Dipp, DJU
de 28/2/2005).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - Superior Tribunal de Justiça, AGA - 878.072/RJ,
Sexta Turma, Decisão: 18/10/2007, DJ Data: 12/11/2007,
Página: 325, Relator Paulo Gallotti).

Rejeito, portanto, tal preliminar e passo ao exame do mé-
rito da contenda.
Como visto anteriormente, o autor da presente demanda
visa à decretação de nulidade de questão de concurso
público do qual participara e fora reprovado, por tratar de
matéria não contemplada no edital do certame; com a con-
seqüente decretação de sua nomeação e posse no aludi-
do cargo público através de antecipação de tutela.
De fato, como bem salientado pela União em sua contes-
tação e nas razões de sua apelação, ao Judiciário não é
conferido o poder de se imiscuir no mérito dos atos admi-
nistrativos em geral, aí incluídos aqueles praticados pela
comissão examinadora do concurso em foco no exercício
das funções que lhe são próprias.
Acontece que, no processo sob julgamento, não se vis-
lumbra qualquer espécie de discussão acerca dos moti-
vos que ensejaram a reprovação do autor no concurso pro-
movido pela ESAF para o cargo de Analista de Finanças e
Controle da Controladoria Geral da União. A altercação
travada neste feito cinge-se à averiguação da necessária
existência de conformidade das questões veiculadas no
concurso com o correspondente edital, no qual foram tra-
çadas as diretrizes do certame e estabelecidas as maté-
rias a serem abordadas nas provas.
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Não se trata, portanto, de uma análise meritória de deci-
são tomada pela comissão examinadora, mas de uma
apreciação acerca da legalidade do certame diante das
normas editalícias. E, neste caso, compete ao Poder Ju-
diciário exercer esse controle em prol do princípio da lega-
lidade e na proteção dos interesses dos candidatos.
Destarte, não vislumbro qualquer impedimento ao Judiciá-
rio de apreciar a alegação de nulidade da questão nº 28,
da prova tipo 02, do gabarito 03, de Direito Administrativo,
do concurso em foco, que versava sobre cassação de atos
administrativos.
A respeito da mesma contenda, mas em sede de agravo
de instrumento – AGTR 67.971-PE –, tive oportunidade de
me pronunciar acerca do alcance do princípio da legalida-
de, bem como sobre se a questão indicada pela parte au-
tora estava ou não em consonância com os termos do
edital do concurso, fundamentos estes que ensejaram por
mim a lavratura de voto-condutor, o qual passo a adotar
como razões de decidir da presente demanda.
Ei-lo:

Nada obstante as brilhantes ponderações do eminente
Desembargador Federal PAULO MACHADO CORDEI-
RO, convocado, lançadas no voto de fls. 101 a 105, per-
filho juízo discorde.
É que assinto plenamente com ser vedada ao Poder
Judiciário a reapreciação do mérito do ato administrati-
vo, inclusive quanto aos critérios adotados para a formu-
lação, correção e atribuição de notas em provas de con-
cursos públicos.
Doutro lado, não me acossam incertezas, e assim tam-
bém considera o nobre Relator, acerca de caber ao Judi-
ciário analisar, quando provocado, a legalidade do ato, e
nessa seara a análise é ampla, tendo em conta os co-
mandos constitucionais contidos no art. 5º, incisos XXXV,
LXIX, LXX e LXXIII.
O mestre HELY LOPES MEIRELLES assevera sobre o
tema:
O controle judicial dos atos administrativos é unicamen-
te de legalidade, mas nesse campo a revisão é ampla,
em face dos preceitos constitucionais de que a lei não
poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV); conceder-se-á man-
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dado de segurança para proteger direito líquido e certo,
individual ou coletivo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data (art. 5º,LXIX e LXX); e de que qualquer
cidadão é parte legítima para propor ação popular que
vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de enti-
dade de que o Estado participe (art. 5º, LXXIII). Diante
desses mandamentos da Constituição, nenhum ato do
Poder Público poderá ser subtraído do exame judicial,
seja ele de que categoria for (vinculado ou discricioná-
rio) e provenha de qualquer agente, órgão ou Poder. (...)
Certo é que o Judiciário não poderá substituir a Adminis-
tração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas
dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua
competência, é função específica da Justiça Comum, e
por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qual-
quer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso
da faculdade discricionária, ou com fundamento políti-
co, ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como
seus interna corporis. Quaisquer que sejam a procedên-
cia, a natureza e o objeto do ato, desde que tragam em
si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao pa-
trimônio público, ficarão sujeitos à apreciação judicial,
exatamente para que a Justiça diga se foi ou não prati-
cado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indiví-
duo ou interesses da coletividade. (In Direito Adminis-
trativo  brasileiro, São Paulo, Malheiros, 1995, págs.
191/192.)
A dissonância de meu pensamento com aquele expen-
dido no voto do Relator encontra-se apenas em se o
pleito do agravante encontra-se na gleba da legalidade
ou do mérito administrativo.
Pois bem, entendo que a multicitada legalidade não se
limita à lei em sentido estrito, referindo-se, em verdade,
a toda e qualquer norma regente do tema. Assim sendo,
encontra-se no rol de expedientes normativos sobre o
concurso o próprio edital, que “estabelece normas es-
pecíficas para abertura das inscrições e a realização de
Concurso Público destinado a selecionar candidatos para
o provimento de cargos vagos de ANALISTA DE FINAN-
ÇAS E CONTROLE” (fl. 29).

Nessa perspectiva, a formulação das questões deve obri-
gatoriamente limitar-se àqueles assuntos que foram esco-
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lhidos a livre critério, aí, sim, por mérito administrativo, do
administrador.
Constou da avaliação escrita do certame tópico sobre a
“cassação” de ato administrativo, sem, contudo, qualquer
previsão no edital. Neste, apenas consta item, o sétimo
da disciplina de Direito Administrativo, sobre “Invalidação
dos atos administrativos: revogação, anulação e efeito. Con-
trole judicial dos atos administrativos: mandado de segu-
rança e ação popular”.
O léxico “cassação”, objeto da questão sob exame, tem
distintas acepções na doutrina, ora como modalidade de
“retirada” (que por sua vez é espécie de extinção do ato
administrativo), ao lado de “invalidação”, “revogação”, “ca-
ducidade” e “contraposição”, ora como controle externo da
Administração.
Na primeira significação, a mais corriqueira na doutrina,
seria a retirada do ato “porque o destinatário descumpriu
condições que deveriam permanecer atendidas a fim de
poder continuar desfrutando da situação jurídica” (CELSO
ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, “Elementos de Direito
Administrativo”, 3.ª ed., São Paulo, Malheiros, 1992, pág.
151).
Na segunda, relacionar-se-ia com ordem judicial, em con-
trole externo, a de decretar a injuridicidade do ato adminis-
trativo.
Nunca, todavia, dentro da “teoria das invalidações”, a se
confundir com a revogação ou a anulação, consoante afir-
ma a questão 28 da prova. E se observe que não há no
edital qualquer indicação às expressões “extinção”, “reti-
rada” ou “cassação” dos atos administrativos.
Nessa moldura, não há dúvidas sobre tratar a prova de
tema estranho à norma editalícia, constituindo a pergunta
uma manifesta extrapolação nas balizas legais impostas
pela própria Administração, a legitimar, excepcionalmen-
te, sua anulação pelo Poder Judiciário.
Por tais razões, encontro, no caso, o requisito da verossi-
milhança da argumentação exigido para a concessão do
pleito liminar.
O perigo da demora, por seu turno, segundo requisito para
o referenciado deferimento da medida, tenho-o na verifica-
ção de que resultará inócuo o julgamento final da ação, se
porventura em benefício do autor, caso não seja de já as-
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segurada a sua permanência na concorrência, com as suas
implicações legais.
À luz de tais considerações, e pedindo vênia ao ilustre
Relator, dou provimento ao agravo, na forma requestada.

Para corroborar tais argumentos, vale trazer a lume os ensina-
mentos de José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra Manual
de Direito Administrativo, 15ª edição revista, ampliada e atualiza-
da, Editora Lumen Juris, 2006, pág. 129.  Segundo o aplaudido
autor, a cassação seria uma forma de extinção volitiva dos atos
administrativos, assim como a anulação e a revogação.  São, por-
tanto, três formas distintas, com características bem peculiares,
tratadas em tópicos separados.

São três as formas de desfazimento volitivo do ato administra-
tivo: a invalidação (ou anulação), a revogação e a cassação. As
duas primeiras serão examinadas em tópicos à parte, logo a se-
guir, e isto porque apresentam algumas singularidades merecedo-
ras de análise especial.

A cassação é a forma extintiva que se aplica quando o benefi-
ciário de determinado ato descumpre condições que permitem a
manutenção do ato e de seus efeitos.(...)

Também há que se averiguar se a pontuação decorrente da
decretação de nulidade da questão em foco levará o autor a alcan-
çar a aprovação no concurso.

A certidão acostada à fl. 104 informa que o autor obtivera as
seguintes notas no concurso em destaque: Prova Objetiva 1 - 50,00;
Prova Objetiva 2 - 34,00; Prova Objetiva 3 - 104,00; e que fora ele
reprovado por não ter obtido o mínimo de 35,00 pontos na Prova
Objetiva 2, conforme estatuído na letra “b”, do subitem 9.1, do Edi-
tal ESAF nº 90, de 19.12.2005.

Considerando tais informações e o fato de que a anulação do
quesito 28 importará no acréscimo de mais um ponto na Prova
Objetiva 2, o autor atingirá o mínimo de pontos exigido, passando
de 34 para 35 pontos.  Sendo assim, passará à condição de apro-
vado.

Por todos esses argumentos, impõe-se a decretação da nuli-
dade da questão nº 28, da prova tipo 02, do gabarito 03, de Direito
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Administrativo, com a atribuição da pontuação respectiva ao autor/
candidato, procedendo-se à sua reclassificação no certame.

Em relação ao pedido de reforma da sentença no tocante à
antecipação de tutela, importa anotar que a jurisprudência pátria,
capitaneada pelo egrégio STJ, tem-se posicionado pela impossibi-
lidade de determinar a nomeação de candidato que esteja sub ju-
dice, enquanto não transitada em julgado a decisão que assegu-
rou o seu direito a permanecer no certame.  Neste caso, assegu-
ra-se apenas a reserva de vaga ao candidato até o trânsito em
julgado da decisão.

Eis algumas ementas recentes do STJ sobre o assunto:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS SUB JUDICE.
NOMEAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FALTA INTE-
RESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. CANDIDATOS
REMANESCENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NO-
MEAÇÃO. DIREITO APENAS À RESERVA DE VAGA.
I- Se, por força de decisões judiciais em outros feitos que
asseguraram a participação dos candidatos no concurso,
estes foram nomeados nos cargos públicos, o mandamus
impetrado para assegurar essas mesmas nomeações deve
ser extinto, por ausência de interesse processual superve-
niente.
II - A investidura em cargo público efetivo exige prévia apro-
vação em concurso público. Por isso, inviável a nomeação
de candidato cuja permanência no certame foi garantia por
decisão judicial ainda não transitada em julgado, hipótese
em que se admite tão-somente a reserva de vagas até o
trânsito em julgado da decisão que assegurou ao candida-
to o direito de prosseguir no certame. Precedentes.
Recurso ordinário desprovido.
(STJ - Superior Tribunal de Justiça, ROMS – 22.473/PA,
Quinta Turma, Decisão: 19/04/2007, DJ, data:04/06/2007,
página:382, Relator Felix Fischer).

MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ESTÁGIO DE
ADAPTAÇÃO AO OFICIALATO. CANDIDATO SUB JUDI-
CE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESER-
VA DE VAGA. VIABILIDADE.
Esta egrégia Corte já tem entendimento pacífico no senti-
do de que é inviável a nomeação de candidato aprovado



127

em concurso público, cuja permanência no certame foi
garantida por decisão judicial ainda não transitada em jul-
gado. Assegura-se tão-somente a reserva de vaga até o
trânsito em julgado daquela decisão. Precedentes.
Segurança concedida parcialmente.
(STJ - Superior Tribunal de Justiça, MS – 11.385/DF, Ter-
ceira Seção, decisão: 27/09/2006, DJ, data:16/10/2006,
página: 284, Relator: Felix Fischer).

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, não há moti-
vo para se alterar o montante fixado na sentença (R$ 1.000,00),
porquanto, como bem ressaltado pelo douto sentenciante, o feito
se caracteriza como de média complexidade.  Tal valor, portanto,
mostra-se condizente com o tipo de ação e o trabalho desenvolvi-
do pelo advogado do autor, sendo justa a sua manutenção.

Por todo o exposto, nego provimento à apelação da União, à
remessa obrigatória e ao recurso adesivo da parte autora para
manter a sentença.

No que tange aos honorários advocatícios, estes devem ser
estabelecidos com base no art. 20, § 4º, do CPC, o qual confere
ao Magistrado a prerrogativa de arbitrá-los consoante sua aprecia-
ção eqüitativa.

De acordo com aquele dispositivo legal, nas causas em que
for vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários deverá
ser feita consoante apreciação eqüitativa do juiz, respeitadas as
normas das alíneas a, b e c do § 3º, quais sejam, o grau de zelo
profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e a im-
portância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, observo, primordialmente, a impossibili-
dade de se condenar a ESAF - Escola de Administração Fazendá-
ria no pagamento de verba honorária, eis que, na qualidade de ór-
gão específico singular do Ministério da Fazenda, a teor do art. 2º,
II, g, do Decreto nº 4643/2003, não possui personalidade jurídica
nem representação próprias. Sua defesa é realizada pela própria
União.

Nestes termos, considero justa a condenação da União no
pagamento da verba honorária em R$ 900,00 (novecentos reais),
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sem que isso importe em reforma para pior em relação àquele
ente federal, porquanto tal valor não significa aumento do montan-
te fixado na sentença, já que, se mantida a condenação da ESAF,
a União é quem pagaria as duas quotas de R$ 500,00 (quinhentos
reais), dela e da ESAF, estabelecidas na decisão monocrática.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação e dou par-
cial provimento à remessa obrigatória para reformar a sentença
apenas no tocante aos honorários advocatícios, os quais fixo em
R$ 900,00 (novecentos reais) a cargo apenas da União.

Assim voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 421.066-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO

Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Apelada: MARIA EDNA DA SILVA
Advs./Procs.: DRS. ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA E

OUTROS (APTE.), MÁRIO CARNEIRO DE ARRU-
DA (APDA.)

EMENTA: CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SA-
QUES INDEVIDOS EM CONTA-POUPANÇA DO
FALECIDO COMPANHEIRO DA APELADA. PRO-
CURAÇÃO FALSIFICADA POR TERCEIRO. RES-
PONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DEPO-
SITÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTES DE RES-
PONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS. DA-
NOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.
- Ação de Indenização por danos materiais e
morais ajuizada pela apelada contra a CEF, por
ter havido saques indevidos em conta-poupan-
ça do seu falecido companheiro, mediante a uti-
lização de procuração pública falsificada por ter-
ceiros.
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- A relação jurídica que se estabelece entre o Ban-
co e o correntista/poupador é uma relação de
consumo que se sujeita, pois, às regras pertinen-
tes à defesa do consumidor, tal como previstas
na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consu-
midor - CDC).
- Na condição de prestadora de serviço, a insti-
tuição bancária possui responsabilidade objeti-
va pelos danos causados aos seus clientes, in-
dependentemente da verificação de culpa, nos
termos do art. 14, caput, do CDC, só podendo tal
responsabilidade ser ilidida se o banco provar
que, “tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste”, ou a “culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro” (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), ou
ainda se ocorrentes caso fortuito ou força maior.
- Restou caracterizada a prática de ato ilícito pela
CEF, que falhou na prestação do serviço, ao en-
tregar a terceiro valores confiados a si em depó-
sito pelo falecido companheiro da apelada, de-
vendo arcar com o prejuízo advindo da fraude
contra si perpetrada, risco inerente à atividade
lucrativa que desenvolve, não podendo transfe-
ri-lo para a apelada.
- Não configuração, na hipótese, das excludentes
de responsabilidade, cabendo ao Banco lesado
o imediato ressarcimento dos valores à apelada,
que se viu injustamente impedida de retirar o
crédito que lhe é devido, sem que para isso te-
nha concorrido, nada impedindo que a institui-
ção possa buscar contra os fraudadores, atra-
vés das vias próprias cabíveis, a reparação do
dano.
- Dever contratual da CEF de bem guardar o nu-
merário depositado, de modo que deve arcar
com o prejuízo sofrido, em virtude da fraude,
repondo à apelada, a título de danos materiais, o
valor indevidamente sacado, de R$ 30.531,83
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(trinta mil, quinhentos e trinta e um reais e oiten-
ta e três centavos), devidamente corrigido mo-
netariamente desde a data dos saques indevidos,
nos moldes determinados na sentença.
- Indenização dos danos morais que se faz devi-
da. Minoração do valor fixado na sentença para
o ressarcimento daqueles (R$ 12.000,00), para o
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), cifra que
se coaduna com os parâmetros estabelecidos na
Doutrina mais acatada. Apelação provida em
parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são
partes as acima identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento,
em parte, à apelação, nos termos do relatório, voto do Desembar-
gador Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que pas-
sam a integrar o presente julgado.

Custas, como de lei.

Recife, 3 de julho de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO:

Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal em face
da sentença de fls. 287/299, que “... julgou procedentes os pedi-
dos, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
condenando a Caixa Econômica Federal no pagamento em favor
da autora, da quantia de R$ 30.531,83 (trinta mil, quinhentos e trin-
ta e um reais e oitenta e três centavos), a título de dano material, e
R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais”.
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Pugna a apelante, em preliminar, pela nulidade da sentença,
ante a exclusão da lide do 2º Cartório de Notas da Comarca do
Recife (litisdenunciado), quando já havia sido concluída toda a ins-
trução processual, estando o processo pronto para julgamento do
pedido da litisdenunciação, de modo que houve inegável cercea-
mento do seu direito de defesa.

No mérito, sustenta a apelante, em síntese:

a) que não poderia ser condenada a indenizar a autora, em
virtude de levantamento indevido de valores de conta-poupança
pertencentes ao seu falecido companheiro, porque não podia dei-
xar de efetuar o pagamento a quem se apresentasse munido de
um instrumento público de procuração regularmente passado por
Cartório de Notas, conforme ficou comprovado nos autos;

b) não se verifica qualquer ato ilícito da apelante, nem defeito
na sua prestação de serviço, que pudesse ensejar a sua condena-
ção ao pagamento de danos materiais de R$ 30.531,83 (trinta mil,
quinhentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), e morais
de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão de que a má presta-
ção de serviços foi do 2º Cartório de Notas do Recife, que não
diligenciou corretamente ao lavrar o falso instrumento público de
procuração;

c) inexiste nexo de causalidade entre o dano supostamente
sofrido pela apelada e a conduta praticada pela Caixa, em virtude
do fato de terceiro e da ocorrência de caso fortuito e força maior,
causas de exclusão da responsabilidade civil da instituição finan-
ceira demandada;

d) é incabível a condenação por danos morais, visto que não
foram demonstrados, além do que o quantum fixado na sentença
é exorbitante, razão pela qual, acaso mantida tal condenação, deve
ser arbitrada quantia inferior.

Contra-razões apresentadas às fls. 344/348, pela manuten-
ção da sentença.

É o relatório.

Dispensada a revisão.
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VOTO

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

Penso que a sentença deve ser reformada, em parte.

No tocante à preliminar de nulidade suscitada pela apelante,
ante a exclusão da lide do 2º Cartório de Notas da Comarca do
Recife, litisdenunciado pela CEF, rejeito-a, tendo em vista que tal
questão não foi decidida na sentença, mas sim em sede de deci-
são interlocutória (fls. 219/228), da qual foi interposto Agravo de
Instrumento (nº 70.021). Dito agravo, após o indeferimento da limi-
nar (fls. 281/283), foi extinto sem o exame do mérito, por perda de
objeto, em razão da posterior prolação da sentença de mérito (con-
forme verificação no sistema de acompanhamento processual da
Corte). Preclusa, portanto, tal questão.

Passo ao exame do mérito. Segundo a apelada, com o faleci-
mento do seu companheiro Robson Vieira de Lima, dirigiu-se à
agência nº 45 da Caixa Econômica Federal para sacar a importân-
cia de R$ 30.531,83 (trinta mil, quinhentos e trinta e um reais e
oitenta e três centavos), que o mesmo possuía na conta-poupan-
ça nº 00567544-5, comunicando ao gerente da instituição financei-
ra o falecimento do mesmo, tendo sido orientada que só poderia
efetuar o levantamento do dinheiro mediante alvará judicial.

Assim ajuizou ação de reconhecimento de união estável na
Justiça Estadual, que foi julgada procedente, tendo sido autoriza-
da a sacar o referido montante, mediante a expedição do alvará
em 28-4-2003.

De posse do alvará, e após quase dois meses de idas e vin-
das na referida agência da CEF, não conseguiu efetuar o levanta-
mento dos valores, ante a informação de que o montante atualiza-
do da conta-poupança do falecido já havia sido retirado pelo Sr.
Antônio Edson Álvares Pedrosa, através da apresentação de pro-
curação lavrada pelo Cartório do 2º Ofício de Notas do Recife.

Ocorre que os saques foram efetuados mediante a utilização
de uma procuração falsa, eis que lavrada em 18-5-1998, ou seja,
mais de três meses após o falecimento do seu companheiro, que
ocorreu em 12-2-1998, tendo havido assim a conivência da gerên-
cia da instituição financeira.
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A CEF, ora apelante, por sua vez, pauta a defesa na asserção
de que não poderia deixar de efetuar o pagamento a quem se apre-
sentasse munido de um instrumento público de procuração, regu-
larmente passado por Cartório de Notas, de modo que não prati-
cou qualquer ato ilícito, nem houve defeito na prestação do servi-
ço, que pudesse ensejar a sua condenação ao pagamento de da-
nos materiais e morais.

Examino, inicialmente, a natureza da relação jurídica existente
entre a instituição financeira (CEF-apelante) e o cliente (falecido
companheiro da apelada).

A atividade bancária insere-se no conceito de serviço, fixado
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumi-
dor), verbis:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produ-
ção, montagem, criação, construção, transformação, im-
portação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou
imaterial.
§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natu-
reza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo
as decorrentes das relações de caráter trabalhista - (des-
taquei.)

Portanto, a relação jurídica que se estabelece entre o banco e
o correntista é típica relação de consumo que, como tal, sujeita-
se às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei
nº 8.078/90.

Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por outro lado, tenho que, na condição de prestadora de servi-
ço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos
danos causados aos seus clientes, independentemente da verifi-
cação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC:
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Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independen-
temente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações in-
suficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tal responsabilidade só pode ser ilidida se a prestadora do
serviço provar que, “tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”,
ou “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (art. 14, § 3º,
I e II), ou ainda a ocorrência das hipóteses de caso fortuito ou força
maior.

Em relação à primeira excludente de responsabilidade civil
supra referida, a CEF dela não se valeu, razão pela qual não há, a
esse respeito, qualquer controvérsia a ser dirimida. No entanto, a
apelante sustentou a culpa exclusiva de terceiro, para se eximir da
responsabilidade de indenizar, a qual, a meu ver, não ocorreu no
presente caso.

Sobre a matéria relativa à responsabilidade civil dos bancos
quanto aos valores nele depositados por seus clientes, confiram-
se excertos da sentença (fls. 287/299):

Trata-se, sem dúvida, de um contrato de depósito irregular
de coisas fungíveis – é a regra –, no caso, dinheiro, tratado
pela jurisprudência majoritária como modalidade do mú-
tuo, através do qual o banco se torna proprietário dos valo-
res, ficando o cliente com o crédito respectivo a ser resga-
tado a qualquer tempo ou no tempo previsto no negócio
jurídico.
Exerce o banco, assim, atividade lucrativa na utilização e
aplicação dos valores postos em seu poder. Ao cliente,
repita-se, assinala-se um crédito a ser resgatado; o bem
em si, o dinheiro, por sua fungibilidade, está com o banco,
que dele se vale para a prática das suas atividades finan-
ceiras.
Assim, na hipótese de fraude como meio para o saque
indevido de dinheiro depositado por correntistas em mãos
da instituição financeira, o objetivo é a obtenção dos valo-
res em poder da instituição financeira, lesando o banco, e
não o correntista “a”, “b” ou “c”. A conta do correntista é
mero meio para fraude ao banco, sujeito que efetivamente
tem o poder de evitar o prejuízo que, em ocorrendo, é seu.
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Nesse sentido, o seguinte julgado trazido à colação no
livro do jurista e desembargador Carlos Roberto Gonçal-
ves:

Todas as vezes em que um falsário apresenta ao Banco
um saque com a assinatura falsificada, a vítima visada é
o Banco e não o correntista, cuja assinatura falsificada
é apenas um meio para a consecução do fim. Quem
recebe o cheque é o Banco e não o correntista; quem
examina é o Banco; quem pode exigir, ou dispensar pro-
vas de identidade, é o Banco. O correntista está alheio
a tudo; ignora que alguém se apresenta com um cheque
em que, aparentemente, figura a sua assinatura. Ne-
nhuma providência pode tomar para evitar o êxito do cri-
minoso. Se a falsidade for descoberta oportunamente,
nenhum prejuízo sofrerá o Banco; se for bem-sucedida,
é ele a vítima. Isso aliás constitui risco próprio do seu
comércio. A regra da responsabilidade do Banco desa-
parece, ou fica atenuada, se se prova que o depositante
concorreu com dolo ou culpa para o evento. (RT 169/614)

O princípio é simples: o risco pela guarda da coisa, neste
caso o dinheiro, não é do depositante, mas de quem faz
do depósito a sua atividade lucrativa – o Banco.

Não há dúvida de que ocorreram saques indevidos na conta-
poupança do Sr. Robson Vieira de Lima, mediante o uso de procu-
ração falsificada, eis que o instrumento procuratório foi passado
após o seu óbito, restando caracterizada a fraude, que configurou
dano à apelada, companheira do mesmo, que se viu injustamente
impedida de retirar o crédito que lhe é devido, em virtude de deci-
são judicial (documentos de fls. 14/48).

No meu entender, quem deve suportar o prejuízo pela conse-
cução da fraude é a Caixa Econômica Federal, visto que foi a des-
tinatária do golpe, e não a apelada, a não ser que fosse comprova-
da a culpa exclusiva desta última, de terceiro, força maior ou caso
fortuito, o que não ocorreu, cabendo àquela o ressarcimento dos
valores a esta, sem prejuízo de que o Banco lesado possa buscar
contra os fraudadores, através das vias próprias cabíveis, a repa-
ração do dano.

Ficou comprovado nos autos que a ilicitude do fato danoso
decorreu da conduta da instituição financeira, que falhou na pres-
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tação do serviço, ao entregar a terceiro – com a conivência da
então gerente Urami – valores que lhe haviam sido confiados para
depósito, pelo falecido companheiro da apelada, devendo a CEF
arcar com o prejuízo advindo da fraude contra si perpetrada, risco
inerente à atividade lucrativa que desenvolve, não podendo trans-
feri-lo para a apelada. Aplica-se, na hipótese, o brocardo jurídico
res perit domino (a coisa perece para o dono).

Saliente-se que a apelante tinha o dever contratual de bem
guardar o numerário depositado, de modo que deve arcar com o
prejuízo sofrido, em virtude da fraude, repondo à apelada o valor
indevidamente sacado.

Sobre a matéria, transcrevo alguns precedentes deste Tribu-
nal:

CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. SAQUE INDE-
VIDO EM CONTA DE FGTS. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO DE-
POSITÁRIO.
I. A Constituição Federal em seu art. 5º, V, garante a inde-
nização da lesão moral, independente de estar, ou não,
associada a prejuízo patrimonial.
II. O dano moral se configura sempre que alguém aflige a
outro, injustamente, causando-lhe lesão de interesse não
patrimonial.
III. Considerando os bancos como prestadores de ser-
viço, submetem-se ao Código de Defesa do Consumi-
dor, diante do disposto no parágrafo 2º do artigo 3º
da Lei 8.078, de 1990, concluindo-se pela inversão do
ônus da prova, com base no art. 6º, III, do CDC, ca-
bendo aos réus afastarem a responsabilidade a eles
atribuída.
IV. Tendo sido o cliente do banco lesionado moral-
mente, em razão de aborrecimentos causados na ten-
tativa de retomar valores sacados indevidamente de
sua conta vinculada de FGTS, por negligência da ins-
tituição bancária, não há como não reconhecer a
responsabilidade civil desta.
V. Exercendo a CEF a função pública de custódia dos
valores do FGTS, deveria, tão logo tomasse conheci-
mento da fraude, proceder à reposição do valor in-
devidamente sacado, para afastar qualquer prejuízo
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de ordem material ou moral ao autor, ora apelado.
VI. É atribuído ao juiz fixar o valor dos danos morais, não
devendo causar o enriquecimento indevido da parte, pelo
que justa é a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
VII. Apelação improvida.
(Tribunal - Quinta Região, AC - 417.471/PB, Quarta Tur-
ma, Decisão: 03/07/2007, DJ - Data: 08/08/2007 - Página:
824 - Nº: 152, Desembargadora Federal Margarida Canta-
relli ).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.  RESPONSABILI-
DADE CIVIL.  ABERTURA DE CONTA E REALIZAÇÃO
DE CONTRATO DE MÚTUO COM DOCUMENTOS FRAU-
DADOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DO
AUTOR. NEGLIGÊNCIA DA SABEMI E DAS INSTITUI-
ÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de apelações propostas pela SABEMI e pela
CEF contra decisão da lavra da MM. Juíza Federal Joana
Carolina Lins Pereira, da 21ª Vara/PE, que julgou proce-
dente a ação em que a parte autora requereu a declaração
de nulidade do negócio jurídico (contrato de mútuo) firma-
do supostamente por terceiro em seu nome junto a SABE-
MI, através do uso de documentos fraudados, como tam-
bém, a condenação em danos morais e materiais.
2. Hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos
perdidos pelo autor, firmou contrato de mútuo junto à Sa-
bemi para empréstimo da quantia de R$ 10.000,00, a ser
saldada em trinta e seis parcelas de R$ 702,90, a serem
descontadas no contra-cheque do autor, tendo sido a refe-
rida quantia depositada e imediatamente sacada em con-
ta-poupança aberta pelo terceiro, em nome do autor, junto
à CEF.
3. Comprovação da fraude perpretada por terceiro através
da compatibilização entre as assinaturas apostas nos do-
cumentos referentes ao contrato de mútuo e abertura de
conta e a assinatura aposta no documento de identidade
extraviado do autor, cuja fotografia foi visivelmente violada.
4. Negligência dos réus ao concluírem as operações finan-
ceiras sem constatarem a evidente falsidade dos docu-
mentos que lhes foram apresentados. Impossibilidade de
imputação ao autor da responsabilidade pelo evento.
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5. Responsabilidade da SABEMI por ter firmado dois ne-
gócios jurídicos com terceiro que portava documentação
falsificada.
6. Responsabilidade do Banco do Brasil S/A, ao permitir,
na mesma situação, que movimentassem a conta-corren-
te do autor(depósito de parte do crédito contratado (R$
9.935,05), seguido de saque de R$ 1.000,00 e de transfe-
rência para a conta aberta na CEF do valor de R$ 8.950,00).
7. Responsabilidade da CEF que, pela própria natu-
reza das atividades desenvolvidas pelas Instituições
Financeiras – onde a confiabilidade é pressuposto
essencial – deve atuar, em relação a todas as suas
atividades e tarefas, com o máximo de cautela possí-
vel, tendo em vista que qualquer descuido pode cau-
sar prejuízos muitas vezes irreparáveis.
8. Dano moral que se reconhece pelo simples fato de o
autor ver subtraída, mês a mês, quantia significativa de
seus proventos, sem que a isso tivesse dado causa. Ma-
nutenção da sentença apelada que fixou o quantum inde-
nizatório em R$ 9.000,00, estabelecendo que este valor
deve ser rateado em partes iguais entre os três réus, ca-
bendo a cada um a quota-parte de R$ 3.000,00 a título de
danos morais.
9. Dano material que se encontra consubstanciado nos
descontos indevidos efetuados nos proventos do autor, pro-
movidos no período de março a dezembro de 2005. Manu-
tenção da sentença apelada também neste tocante, con-
denando-se a SABEMI, em virtude de ser a beneficiária de
tais valores, a suportar, sozinha, a devolução dos importes
descontados, devidamente atualizados e com juros de
mora.
10. Apelações da CEF e da SABEMI improvidas. Remes-
sa oficial improvida.
(Tribunal - Quinta Região, AC - 399.258/PE, Segunda Tur-
ma, Decisão: 29/05/2007, DJ - Data: 29/06/2007 - Página:
781 - Nº: 124, Desembargador Federal Petrucio Ferreira ).

CIVIL. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. FRAUDE.
NÃO COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA REALIZA-
DA PELO AUTOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABI-
LIDADE DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CON-
SUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ PELO
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DANO MATERIAL. RAZOABILIDADE DO MONTANTE FI-
XADO NA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Incidência das regras pertinentes à defesa do con-
sumidor – Lei nº 8.078/90 –, em face da relação exis-
tente entre o banco e o correntista ser tida como re-
lação de consumo.
2. Na qualidade de prestadora de serviços, a institui-
ção bancária possui responsabilidade objetiva pelos
danos causados aos seus clientes, independentemente
de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC.
3. Responsabilidade que pode ser elidida se compro-
vado não existir defeito no serviço prestado, o que a
culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.
14, § 3º, I e II).
4. Presença dos pressupostos necessários à configu-
ração da responsabilidade civil objetiva da Caixa,
ante a inexistência de provas de que o valor transfe-
rido eletronicamente da conta-corrente do autor, fora
efetuada pelo próprio autor, ou por terceiro de sua
confiança ou, ainda, por negligência do mesmo na
guarda de sua senha eletrônica, bem como por não
ter sido fornecida a segurança almejada pelo consu-
midor, cabendo-lhe, assim, o ônus de indenizar.
5. “Acolhida pretensão à indenização por dano material,
com exclusão da relativa a dano moral, cada litigante se
apresenta como parte vencedora e vencida, circunstância
a evidenciar reciprocidade sucumbencial”. (Tribunal - Se-
gunda Região, AC - 300.563/RJ, Quarta Turma, Decisão:
24/09/2003, DJU Data:20/04/2004 página: 125, Juiz Fer-
nando Marques)
6. Indenização dos danos materiais que se faz devida.
Razoabilidade do montante fixado em R$ 1.000 (um mil
reais). Apelação provida em parte.
(Tribunal - Quinta Região, AC - 363.737/PE, Terceira Tur-
ma, Decisão: 13/07/2006, DJ - Data: 25/09/2006 - Página:
695 - Nº: 184, Desembargador Federal Manoel Erhardt).

Estando, pois, presentes os pressupostos necessários à con-
figuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: o ato ilíci-
to da CEF, a ocorrência de dano à apelada, e o nexo de causalida-
de entre a ação e o dano, cabe à apelante o ônus de indenizar a
companheira do falecido cliente, restando definir o quantum da re-
paração.
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Alçada ao patamar da dignidade constitucional (art. 5º, incisos
X, V, LXXV, CF/88), a reparação do dano moral, contrapondo-se ao
que ocorre com as situações em que há dano puramente material,
não faz possível o retorno ao status quo ante, preexistente à ocor-
rência da própria lesão.

É por isso que se tenta compensar o desconforto e o vexame
com que a vítima se viu a braços, fixando-se uma indenização de
natureza nitidamente compensatória (geralmente em pecúnia), mas
que pode consistir, também, no só reconhecimento judicial da exis-
tência do dano moral.

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

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

E esse valor – e aí reside a grande dificuldade com a qual se
defronta o julgador –, há de estar balizado por alguns parâmetros
que a Doutrina mais acatada foi cuidadosa em estabelecer; dentre
outros, destaco que a cifra: a) não pode favorecer ou chancelar o
enriquecimento sem causa; b) há de ser razoável, em feitio a ate-
nuar, na medida do possível, o abalo psíquico suportado pela víti-
ma; c) deve ostentar feitio de reprimenda ao responsável pela ocor-
rência fática; d) deve levar em conta a situação econômico-finan-
ceira daquele que deva indenizar.

Tenho por ocorrida uma situação constrangedora e, de conse-
qüência, o dano moral.
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Na companhia do seu procurador, e na presença da gerente e
de servidores da Agência onde as cifras deveriam estar à sua dis-
posição para saque, a apelada ficou a saber que o saque não po-
deria ser feito (dado que os valores já haviam sido sacados) tendo
sido orientada pela gerente Urami que, “... se achasse que teria
algum direito, procurasse a Justiça ...”.

Em que pese a CEF haver sustentado que o fato de “... a (sua)
gerente, ao receber o alvará e constatar que o saque já havia há
muito tempo ocorrido e de ter mandado que a autora procurasse
os seus direitos na Justiça não tem (ou não teria) o condão de
desmoralizar a autora ...” tal situação, induvidosamente vexatória,
deve ter soado, para a apelada como uma advertência de que ao
exibir o Alvará Judicial estaria intentando receber “indevidamente”,
cifras que já haviam sido levantadas, aqui sim, indevidamente
mesmo sem que para tanto tenha concorrido a apelada.

Em situações como a que ocorreu, é extreme de dúvidas que
vexame e embaraço foram vivenciados pela apelada, com certe-
za, não sem desconforto moral.

A indenização perseguida em face desses aspectos fácticos,
é devida. Penso, contudo, que o valor estabelecido na decisão re-
corrida – R$ 12.000,00 (doze mil reais), deve ser ajustado, como
pretende a CEF, ora apelante, para o montante de R$ 3.000,00
(três mil reais), porque melhor se ajusta ao balizamento tracejado
nos itens antecedentes.

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais, deve
ser mantida a sentença, que determinou que tal condenação deve
consistir no ressarcimento do valor indevidamente sacado, de R$
30.531,83 (trinta mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e três
centavos), devidamente corrigido monetariamente desde a data
dos saques indevidos, nos moldes determinados na sentença.

Esforçado nessas razões, dou provimento, em parte, à apela-
ção, apenas para minorar o quantum da indenização por danos
morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença
nos demais aspectos.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 440.405-CE

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLI-
NA LINS PEREIRA (CONVOCADA)

Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Apelada: NINA ROSA SARAIVA
Advs./Procs.: DRS. ANTÔNIO EUGÊNIO FIGUEIREDO DE ALMEI-

DA E OUTROS (APTE.) E EMMANUEL FONTENE-
LE OLIVEIRA (APDA.)

EMENTA: CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMEN-
TO IMOBILIÁRIO, GARANTIDO POR ALIENA-
ÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO DE CONSO-
LIDAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
PELO CREDOR FIDUCIÁRIO, EM VIRTUDE DA
INADIMPLÊNCIA DA DEVEDORA FIDUCIANTE.
LEI Nº 9.514/97. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COM-
PROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DE-
VEDORA, PARA PURGAR A MORA NO PRAZO
QUINZENAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
- Rejeição das preliminares de impossibilidade
jurídica do pedido e de inadequação da via elei-
ta, visto que o pedido (objeto) da lide, consisten-
te na anulação do procedimento de consolida-
ção da propriedade imobiliária em favor da cre-
dora fiduciária, não é vedado pelo ordenamento
jurídico pátrio, bem como por não haver óbice
em que seja adotado o procedimento ordinário,
o que, de fato, ocorreu.
- O art. 26 da Lei nº 9.514/97, que disciplina a fase
inicial do procedimento de consolidação da pro-
priedade imobiliária em favor do credor fidu-
ciário, dispõe que, uma vez inadimplente e cons-
tituído em mora o devedor fiduciante, deve o cre-
dor intimá-lo pessoalmente, ou através de repre-
sentante legal ou procurador regularmente cons-
tituído, para purgar a mora, no prazo de 15 (quin-
ze) dias, através do competente Cartório de Re-
gistro de Imóveis.
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- No caso concreto, a devedora insiste não haver
sido intimada para purgar a mora. Observa-se
que, na certidão cartorária referente à intimação
pessoal da devedora, malgrado tenha a Escre-
vente certificado que lhe deu ciência do conteú-
do da intimação, inclusive com a entrega da pri-
meira via do documento, não colheu a sua assi-
natura, ou a do seu representante legal ou a do
procurador constituído, nem certificou a even-
tual recusa em recebê-la, vício que compromete
irremediavelmente a sua validade.
- A falta de intimação da devedora para purgar a
mora inquina de nulidade absoluta o procedi-
mento de consolidação da propriedade imobili-
ária em favor da CEF, por malferir o princípio do
devido processo legal.
- Ademais, cumpre ter presentes as circunstân-
cias que ensejaram o não pagamento das pres-
tações pela mutuária: narra esta última que vi-
nha pagando normalmente as prestações men-
sais do financiamento, quando foi reconhecida
a sua invalidez pelo INSS, tendo em vista proble-
mas de saúde que a impossibilitaram de conti-
nuar a exercer a atividade de gerente de vendas,
razão pela qual solicitou na CEF, em novembro
de 2004, a quitação total do imóvel, por meio da
apólice de seguro firmada com a Seguradora da
Caixa, que previa tal quitação, no caso de invali-
dez permanente por doença.
- Diz a mutuária que, na ocasião, deixou de pa-
gar as prestações do financiamento, por ter sido
informada de que não precisaria fazê-lo, enquan-
to o pedido de quitação estivesse sendo analisa-
do, não tendo mais recebido, desde dezembro
de 2004, os boletos correspondentes, bem como
nunca lhe fora enviada cobrança de parcelas atra-
sadas ou notificações de atraso no pagamento.
- Na condição de prestadora de serviço, a insti-
tuição financeira possui responsabilidade obje-
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tiva pelos danos causados aos seus clientes, in-
dependentemente da verificação de culpa, nos
termos do art. 14, caput, do Código de Defesa
do Consumidor, que é aplicável às instituições
financeiras, a teor da Sumula nº 297 do STJ.
- Presentes os pressupostos necessários à con-
figuração da responsabilidade civil objetiva,
quais sejam: a conduta ilícita da CEF, em efeti-
var a consolidação da propriedade imobiliária em
seu favor, sem a regular intimação da devedora
para purgar a mora, a ocorrência de dano moral
à apelada, decorrente dos transtornos sofridos,
e o nexo de causalidade entre a ação e o dano,
cabe à apelante o ônus de indenizar.
- Indenização por danos morais que se faz devi-
da, devendo o quantum estar balizado por alguns
parâmetros que a doutrina mais acatada foi cui-
dadosa em estabelecer, dentre outros, que a ci-
fra não pode favorecer ou chancelar o enriqueci-
mento sem causa, além do que, há de ser razoá-
vel, devendo ostentar feitio de reprimenda ao
responsável pela ocorrência fática e deve levar
em conta a situação econômico-financeira da-
quele que deva indenizar.
- Valor fixado na sentença para os danos morais -
R$ 3.000,00 (três mil reais) que se mantém, por
se coadunar com os parâmetros mencionados.
- Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são
partes as acima identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimen-
to à apelação, vencido, em parte, o Desembargador Federal Paulo
Roberto de Oliveira Lima, que deu parcial provimento à apelação,
para excluir os danos morais, nos termos do relatório, voto da
Desembargadora Relatora e notas taquigráficas constantes nos
autos, que passam a integrar o presente julgado.



145

Custas, como de lei.

Recife, 7 de agosto de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS
PEREIRA - Relatora Convocada

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CARO-
LINA LINS PEREIRA (Convocada):

Apelação desafiada pela Caixa Econômica Federal - CEF contra
a sentença de fls. 126/134, que julgou procedente o pedido inaugu-
ral, para declarar a nulidade do procedimento de consolidação da
propriedade imobiliária em favor da credora fiduciária, em razão
da ausência de intimação pessoal da devedora fiduciante para
purgar a mora, com a condenação da CEF em indenização por
danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas suas razões recursais, aduz a apelante as preliminares
de impossibilidade jurídica do pedido e inadequação da via eleita;
no mérito, pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que
há nos autos certidão do competente Cartório de Imóveis, que tem
fé pública, demonstrando que a apelada foi devidamente intimada
para a purgação da mora, não tendo logrado a mesma produzir
prova em contrário sentido. Sustenta, ainda, que o procedimento
de alienação do imóvel ocorreu em razão de a apelada não estar
pagando as prestações pertinentes ao financiamento firmado, bem
assim afirma que não é devida indenização por dano moral, visto
que não houve a comprovação cabal do mesmo.

Sem contra-razões.

É o relatório.

Dispensada a revisão.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CARO-
LINA LINS PEREIRA (Relatora Convocada):

Penso não merecer reforma a sentença.

Sustenta a apelada, em síntese, que:
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a) firmou com a Caixa Econômica Federal - CEF, em 17.10.
2002, um contrato de mútuo, pelo Sistema de Financiamento Imo-
biliário - SFI, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com amor-
tização em 96 (noventa e seis) meses, visando à aquisição do
imóvel residencial situado na Rua Soares Bulcão, nº 340, Bloco
“A”, aptº 101, São Geraldo, em Fortaleza - Ceará, tendo dado o
referido bem como garantia na alienação fiduciária;

b) em dezembro de 2003, em razão do valor mensal do finan-
ciamento se encontrar elevado para as suas posses, efetuou o
pagamento de R$ 10.000 (dez mil reais), equivalente a mais da
metade do saldo devedor, a fim de reduzir o valor das parcelas
vincendas;

c) vinha pagando normalmente as prestações mensais do fi-
nanciamento, quando foi reconhecida a sua invalidez pelo INSS,
tendo em vista problemas de saúde que a impossibilitaram de con-
tinuar a exercer a atividade de gerente de vendas, razão pela qual
solicitou na CEF, em novembro de 2004, a quitação total do imó-
vel, por meio da apólice de seguro firmada com a Seguradora da
Caixa, que previa tal quitação, no caso de invalidez permanente
por doença;

d) na ocasião, deixou de pagar as prestações do financiamen-
to, por ter sido informada de que não precisaria fazê-lo, enquanto o
pedido de quitação estivesse sendo analisado, não tendo mais re-
cebido, desde dezembro de 2004, os boletos correspondentes,
bem como nunca lhe fora enviada cobrança de parcelas atrasa-
das ou notificações de atraso no pagamento;

e) no dia 20 de outubro de 2005, foi surpreendida por um ava-
liador da CEF, para fins de avaliação do imóvel, já que teria ocorri-
do a sua adjudicação, e o mesmo estaria sendo disponibilizado
para a venda no início do mês subseqüente;

f) procurou a agência da CEF, onde descobriu que o imóvel foi
levado a leilão, o qual, contudo, não se ultimou, tendo sido adjudi-
cado pela CEF, por estarem em atraso as prestações referentes
aos meses de novembro/2004 a março/2005, além do que foi in-
formada de que o pedido de quitação do imóvel pelo seguro foi
indeferido;
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g) diz que nunca foi intimada pela CEF sobre a existência da
execução extrajudicial do imóvel, a qual foi realizada de maneira
arbitrária, sem o atendimento aos requisitos legais, razão pela qual
deve ser anulada, com a fixação de indenização por danos mo-
rais.

No tocante às preliminares de impossibilidade jurídica do pedi-
do e de inadequação da via eleita, suscitadas pela CEF, nas ra-
zões de apelação, rejeito-as, tendo em vista que o pedido (objeto)
da lide, consistente na anulação do procedimento de consolidação
da propriedade imobiliária em favor da credora fiduciária, não é
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, bem como, apesar de a
ação reivindicatória não ser cabível no caso concreto, por não ser
a autora a proprietária do imóvel, já adjudicado pela CEF, e em
face da pretensão não consistir na restituição da coisa, não há
óbice para que possa ser processada por meio de procedimento
ordinário.

Passo ao exame do mérito.

A Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, que instituiu a
alienação fiduciária de coisa imóvel, disciplinou, no seu art. 26, a
fase inicial do procedimento de consolidação da propriedade imo-
biliária em favor do credor fiduciário, quando constituído em mora
o devedor fiduciante, por se encontrar inadimplente em relação às
prestações do financiamento. Confira-se o seu inteiro teor:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida
e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos
termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do
fiduciário.
§ 1º. Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante,
ou seu representante legal ou procurador regular-
mente constituído, será intimado, a requerimento do
fiduciário, pelo oficial do competente Registro de
Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a pres-
tação vencida e as que se vencerem até a data do
pagamento, os juros convencionais, as penalidades
e os demais encargos contratuais, os encargos legais,
inclusive tributos, as contribuições condominiais im-
putáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança
e de intimação.



148

§ 2º. O contrato definirá o prazo de carência após o qual
será expedida a intimação.
§ 3º. A intimação far-se-á pessoalmente ao fiducian-
te, ou ao seu representante legal ou ao procurador
regularmente constituído, podendo ser promovida, por
solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de
Registro de Títulos e Documentos da comarca da situa-
ção do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou
pelo correio, com aviso de recebimento.
§ 4º Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou
procurador regularmente constituído se encontrar em ou-
tro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato,
cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imó-
veis promover a intimação por edital, publicado por três
dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação
local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local
não houver imprensa diária.
§ 5º Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá
o contrato de alienação fiduciária.
§ 6º O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguin-
tes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as impor-
tâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e
de intimação.
§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação
da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, cer-
tificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula
do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do
fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do im-
posto de transmissão.
§ 8º O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar
seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida,
dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Des-
taquei)

Consoante se depreende do dispositivo legal adrede reprodu-
zido, uma vez inadimplente e constituído em mora o devedor fidu-
ciante, deve o credor fiduciário, a fim de consolidar em seu favor a
propriedade imobiliária, requerer ao Oficial do Registro de Imóveis
competente que intime o fiduciante pessoalmente, ou o seu repre-
sentante legal ou o seu procurador regularmente constituído, para
purgar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Purgada a mora, convalescerá o contrato de alienação fidu-
ciária; caso contrário, o Oficial do competente Registro de Imó-
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veis, certificando tal fato, fará a averbação, na matrícula do imóvel,
da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, compro-
vado o pagamento do imposto de transmissão inter vivos e, se
houver, do laudêmio.

Há nos autos um Ofício do Terceiro Cartório de Registro de
Imóveis de Fortaleza/CE, através do qual teria sido intimada a ora
apelada para purgar a mora, consistente no montante de R$
1.019,79 (um mil e dezenove reais e setenta e nove centavos),
tendo a Escrevente certificado que “em cumprimento à presente
notificação, foi NOTIFICADO(A) NINA ROSA SARAIVA o(a) qual
tomou ciência de todo teor da presente notificação recebendo, in-
clusive, a 1ª via”. (fls. 41/43).

Contudo, a meu ver, tal expediente não se presta à comprova-
ção da intimação pessoal da devedora fiduciante, para os fins legais,
visto que não houve a aposição da sua assinatura, não tendo sido
tampouco certificada a eventual recusa em receber tal intimação.

A certidão cartorária possui, em princípio, fé pública, todavia,
não se reveste de validade, quando faltar a assinatura da pessoa a
ser intimada, ou do seu representante legal ou do procurador cons-
tituído ou, tendo ocorrido a recusa em recebê-la, não houver sido
certificada.

Portanto, irretocável a sentença quando reconheceu a nulida-
de do procedimento de consolidação da propriedade imobiliária em
favor da CEF, em razão da falta de intimação pessoal da devedora
para purgar a mora, por malferir o princípio do devido processo
legal.

Quanto à asserção da apelante, de que não é cabível a indeni-
zação por dano moral, em razão da não comprovação do mesmo,
rejeito-a.

Examino, inicialmente, a natureza da relação jurídica existente
entre a CEF-apelante (credora fiduciária) e a apelada (devedora
fiduciante).

As atividades financeiras inserem-se no conceito de serviço,
fixado no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor), verbis:
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Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produ-
ção, montagem, criação, construção, transformação, im-
portação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou
imaterial.
§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natu-
reza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo
as decorrentes das relações de caráter trabalhista” - (des-
taquei.)

Portanto, a relação jurídica que se estabelece entre a institui-
ção financeira fiduciária e a devedora fiduciante é típica relação
de consumo que, como tal, sujeita-se às regras pertinentes à de-
fesa do consumidor previstas na Lei nº 8.078/90.

Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por outro lado, tenho que, na condição de prestadora de servi-
ço, a instituição financeira possui responsabilidade objetiva pelos
danos causados aos seus clientes, independentemente da verifi-
cação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independen-
temente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações in-
suficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso concreto, não há dúvidas de que estão presentes os
pressupostos necessários à configuração da responsabilidade ci-
vil objetiva, quais sejam: a conduta ilícita da CEF, em efetivar a
consolidação da propriedade imobiliária em seu favor, sem a devi-
da intimação da devedora para purgar a mora no prazo quinzenal,
a ocorrência de dano moral à apelada, em virtude dos transtornos
que vivenciou, e o nexo de causalidade entre a ação e o dano,
cabendo à apelante o ônus de indenizar, restando definir o quan-
tum da reparação.
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Alçada ao patamar da dignidade constitucional (art. 5º, incisos
X, V, LXXV, CF/88), a reparação do dano moral, contrapondo-se ao
que ocorre com as situações em que há dano puramente material,
não faz possível o retorno ao status quo ante, preexistente à ocor-
rência da própria lesão.

É por isso que se tenta compensar o desconforto e o vexame
com que a vítima se viu a braços, fixando-se uma indenização de
natureza nitidamente compensatória (geralmente em pecúnia), mas
que pode consistir, também, no só reconhecimento judicial da exis-
tência do dano moral.

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

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

E esse valor – e aí reside a grande dificuldade com a qual se
defronta o julgador –, há de estar balizado por alguns parâmetros
que a Doutrina mais acatada foi cuidadosa em estabelecer; dentre
outros, destaco que, a cifra: a) não pode favorecer ou chancelar o
enriquecimento sem causa; b) há de ser razoável, em feitio a ate-
nuar, na medida do possível, o abalo psíquico suportado pela víti-
ma; c) deve ostentar feitio de reprimenda ao responsável pela ocor-
rência fática; d) deve levar em conta a situação econômico-finan-
ceira daquele que deva indenizar.

Em situações como a que ocorreu, é extreme de dúvidas que
transtornos e embaraço foram vivenciados pela apelada, com cer-
teza, não sem desconforto moral.
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A indenização perseguida em face desses aspectos fáticos é
devida, devendo ser mantido o valor fixado na sentença – R$
3.000,00 (três mil reais), porque em tudo se ajusta ao balizamento
tracejado nos itens antecedentes.

Pelo exposto, nego provimento à apelação, para manter inte-
gralmente a sentença.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 441.304-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Apelados.: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA E OUTRO
Recte. Ad..: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA
Advs./Procs.: DRA. CONCEIÇÃO KEANE GOMES CHAVES

(CEF) E GIANCARLO PACHECO (APDOS.)

EMENTA: CIVIL. TIRO DEFLAGRADO, ACIDEN-
TALMENTE, POR VIGILANTE DE EMPRESA DE
TRANSPORTE DE VALORES, PRESTADORA DE
SERVIÇO TERCEIRIZADO. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. CUL-
PA IN ELIGENDO DA CEF. DANOS ESTÉTICO E
MORAL CARACTERIZADOS. VALOR DA INDE-
NIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.
- Configurada a hipótese de responsabilidade
civil solidária, é facultado ao autor da respectiva
ação de indenização escolher com que litigar,
cabendo, tão-somente,  ao réu buscar  do causa-
dor do dano, regressivamente, o ressarcimento
de eventual condenação, através de denunciação
da lide (art. 70, III, do CPC). Preliminar rejeitada.
- Sendo o autor do dano funcionário da empresa
prestadora de serviço terceirizado, é flagrante a
responsabilidade da ré  pelo ato ilícito praticado,
em razão de sua culpa in eligendo, a teor do que
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dispõe o art. 932, III, do CC. Precedentes.
- A exigência de procedimento licitatório, com
vistas à contratação de bens e serviços pelo Po-
der Público, visa garantir a observância dos prin-
cípios constitucionais que devem reger os atos
praticados pela Administração, não afastando,
contudo, a culpa objetiva do ente público con-
tratante em relação aos atos ilícitos porventura
praticados por seus agentes ou prepostos.
- O fato de o ato ter ocorrido na parte externa do
estabelecimento da ré, em verdade, apresenta-
se irrelevante para o deslinde da questão, vez que
o cerne da controvérsia reside no fato de que um
seu preposto, no exercício da função, tenha pra-
ticado ato ilícito, causador de dano a terceiro.
- A obrigação da ré de indenizar as autoras não
decorre  de uma relação de consumo, mas da
sua responsabilidade civil face aos atos pratica-
dos por seus empregados ou prepostos, no exer-
cício do trabalho que lhes competir, ou em razão
dele.
- O sofrimento a que foram submetidas as auto-
ras, decorrente da penetração em seus corpos
dos estilhaços da bala deflagrada pelo vigilante,
bem como as cicatrizes resultantes dos ferimen-
tos são suficientes para a caracterização dos
danos moral e estético por elas suportados
- Não obstante seja inegável o sofrimento a que
foram submetidas as autoras, é necessário, na
fixação do valor da indenização, levar em consi-
deração o fato de que as deformidades provo-
cadas em seus corpos não lhes provocaram
constrangimentos nas suas relações pessoais e/
ou profissionais. Não se olvidando, ainda, que,
além do  seu caráter educativo (preventivo e pu-
nitivo), em relação ao causador do dano, a inde-
nização deve ser fixada dentro dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de modo
que o ressarcimento do ofendido pelo dano so-
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frido não lhe seja motivo de enriquecimento
indevido. Neste diapasão, o valor da indenização,
a ser pago a cada autora,  é de ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se aos
precedentes desta egrégia 4ª Turma.
- Nos casos de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios devem incidir a partir do
evento danoso. Inteligência da Súmula nº 54 do
egrégio STJ.
- Apelação provida em parte. Recurso adesivo
improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento, em parte, à
apelação e negar provimento ao recurso adesivo, nos termos do
voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas cons-
tantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

Recife, 16 de setembro de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÁES - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

A MM. Juíza Federal Substituta da 3ª Vara da Seção Judiciária
de Pernambuco julgou procedente, em parte, a presente ação de
indenização, condenando a Caixa Econômica Federal a pagar às
autoras, individualmente, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil re-
ais), a título de reparação de danos morais e estéticos por elas
sofridos, em decorrência de ferimentos provocados por arma de
fogo disparada, acidentalmente, por um vigilante de empresa ter-
ceirizada, que prestava serviços de transporte e guarda de valo-
res.  Ainda, condenou a ré no pagamento de juros moratórios, inci-
dentes a partir do evento danoso, à taxa de 0,5% ao mês até o dia
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10.1.2003 e, a partir de 11.1.2003, à taxa de 1% ao mês, nos ter-
mos do art. 406 do CC, bem como determinou a aplicação de cor-
reção monetária a partir da data do arbitramento da indenização
por aquele Juízo. (Fls. 169/175 e 200/201).

Inconformada, apela a CEF, insistindo nas preliminares, ante-
riormente suscitadas, de sua ilegitimidade passiva ad causam e
do listisconsórcio passivo necessário com a empresa Advance
Vigilância de Transportes de Valores Ltda.

Quanto ao mérito, alega: a) que não praticou qualquer ato ilíci-
to que pudesse ensejar a sua condenação, um vez que o acidente
foi provocado por pessoa estranha ao seu quadro funcional; b)  que
o acidente sequer ocorreu dentro de sua agência; c) que, por ser
ela uma empresa pública, tem, obrigatoriamente, que se subme-
ter aos ditames da Lei nº 8.666/93, razão por que não lhe pode ser
atribuída a culpa in eligendo, sob o fundamento de que a empresa
de vigilância envolvida com o acidente  se encontrava lhe prestan-
do serviços; d) que, in casu,  não estaria configurada uma relação
de consumo entre ela (CEF) e as autoras, visto  que estas se
dirigiram a uma de suas agências, a fim de receberem os seus
benefícios de aposentadoria, concedidos pelo Governo Federal; e)
que não pode ser responsabilizada por fato de terceiro, advindo do
comportamento do empregado da empresa de vigilância, que, por
negligência, deixou cair a espingarda, causando o acidente; f) que
não restou demonstrado de forma cabal o dano estético causado
às autoras, de modo a configurar o dano moral; g) que, ainda que
reconhecido o dano moral, o valor da respectiva indenização deva
ser arbitrado de modo cauteloso, a fim de evitar a prática de ex-
cessos e o enriquecimento sem causa e; h) que a incidência dos
juros moratórios deva ocorrer a partir da citação. (fls. 179/196 e
206/208)

As autoras recorreram adesivamente, pugnando pela majora-
ção do valor da indenização. (Fl. 211)

Contra-razões apresentadas, às fls. 215/229 e 232/237.

 Em apertada síntese, é o relatório.

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

Como se depreende do relatório, a ré, em sua apelação, sus-
cita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam e a
existência de litisconsórcio passivo necessário com a empresa
Advance Vigilância e Transporte Ltda, de quem era empregado o
vigilante que provocou o acidente.

No tocante à primeira preliminar, na esteira do entendimento
adotado pela julgadora de primeira instância, tenho que a questão
encontra-se envolvida com o próprio mérito da ação, uma vez que
nesta se discute, justamente, a responsabilidade civil da apelante
em relação ao ato ilícito praticado contra as autoras. Desta forma,
a legitimidade da ré/apelante para figurar no pólo passivo da rela-
ção processual será apreciada quando do exame da matéria de
fundo posta nestes autos.

Quanto à necessidade de chamamento da empresa de vigi-
lância, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, não en-
contro razão de ser, pois, pelo que se extrai da narrativa dos fatos,
em princípio, a responsabilidade civil pela prática do ato ilícito  tan-
to pode ser atribuída à ré/apelante como  à  indigitada empresa de
vigilância, o que importa em dizer que, sendo solidária a responsa-
bilidade, é facultado às autoras escolher com que litigar, cabendo,
tão-somente, à CEF buscar  da empresa causadora do dano, re-
gressivamente, o ressarcimento de eventual condenação, através
de denunciação da lide (art. 70, III, do CPC), o que, aliás, foi deferi-
do pelo Juízo de primeiro grau.

Rejeitando, assim, a preliminar de litisconsórcio passivo ne-
cessário, passo ao exame do mérito.

Sem maiores dificuldades, verifica-se que o deslinde da ques-
tão discutida nestes autos está em saber se a ré/apelante pode
ser responsabilizada pelo ato ilícito praticado pelo empregado da
empresa por ela contratada para os serviços de vigilância e trans-
porte de valores.

 No caso de que se cuida, as autoras se encontravam na par-
te externa de uma das agências da CEF, aguardando, em fila orga-
nizada, a abertura do referido estabelecimento bancário, quando
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foram atingidas por estilhaços de uma bala desferida, acidental-
mente, por uma espingarda calibre 12, que se encontrava em po-
der de um segurança da empresa ADVANCE, prestadora de servi-
ços à ré, que, naquela ocasião, estava fazendo entrega de nume-
rário na referida agência bancária.

Entendeu a sentenciante a quo, ser flagrante a responsabili-
dade da Caixa Econômica pelo ato ilícito praticado por outrem, em
razão da sua culpa in eligendo, consoante previsto no art. 932, III,
do Código Civil, sendo irrelevante o fato de que o autor do disparo
seja pessoa estranha ao seu quadro de funcionários.

Não enxergo o que reparar em tal entendimento, que, aliás,
encontra-se em consonância com a jurisprudência predominante
dos nossos tribunais.

A propósito, trago à colação precedente do egrégio STJ1, tam-
bém citado na sentença recorrida,  cuja ementa é a seguinte:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO.
FUNCIONÁRIO DE EMPRESA ATINGIDO POR DISPARO
DE COLEGA DE TRABALHO. VIGILANTE PRESTADOR
DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. VÍNCULO DE PREPOSI-
ÇÃO. RECONHECIMENTO. CULPA PRESUMIDA DA PRE-
PONENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
PELA RÉ. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILAN-
DO. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À
ESPÉCIE. FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I - Na linha da jurisprudência deste Tribunal, “para o
reconhecimento do vínculo de preposição não é pre-
ciso que exista um contrato típico de trabalho; é sufi-
ciente a relação de dependência ou que alguém pres-
te serviço sob o interesse e o comando de outrem”.
II - Nos termos do enunciado nº 341 da súmula/STF,
“é presumida a culpa do patrão ou do comitente pelo
ato culposo do empregado ou preposto”.
III - Além de não ter a ré cuidado de afastar referida presun-
ção, os fatos registrados no acórdão revelam a ocorrência
de culpa in eligendo e in vigilando. (Grifos atuais).

Por outro lado, também não deve prosperar o argumento da

1 REsp 284.586 / RJ, Rel. Min.Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, unâ-
nime, julg. em 25/03/2003, publ. DJ 28.04.2003, p. 203.
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recorrente de que, por ser ela uma empresa pública, tem, obriga-
toriamente, que se submeter aos ditames da Lei nº 8.666/93, ra-
zão por que não lhe pode ser atribuída a culpa in eligendo.

Não é bem assim, pois a exigência do procedimento licitatório,
com vistas à contratação de bens e serviços pelo Poder Público,
visa garantir a observância dos princípios constitucionais que de-
vem reger os atos praticados pela administração pública, não afas-
tando, contudo, a culpa objetiva do ente público em relação aos
atos ilícitos porventura praticados por seus agentes ou prepostos.

Quanto à alegação da ré de que o acidente sequer ocorrera
dentro de sua agência, não vejo em que tal fato possa contribuir
para afastar a sua responsabilidade pelo ilícito causado às
apeladas.É que, como bem colocou a julgadora a quo,  o fato de o
ato ter ocorrido na parte externa da agência, em verdade, apre-
senta-se irrelevante para o deslinde da questão, vez que o cerne
da controvérsia reside no fato de preposto da instituição financeira
ter, no exercício da função, praticado ato ilícito, causador de dano
a terceiro.

No tocante à alegação de que estaria afastada a responsabili-
dade da ré pelo fato de não serem as autoras suas clientes bancá-
rias ( já que o motivo que as levou a procurar uma de suas agên-
cias foi o recebimento de seus  benefícios previdenciários), enten-
do,  igualmente,  não prosperar. É que, in casu, a obrigação da ré
de indenizar as autoras não decorre  de uma relação de consumo,
mas da sua responsabilidade civil face aos atos praticados por
seus empregados ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes
competir, ou em razão dele. (art. 932, III, do CC).

Não procede, também, a alegação de que não restou demons-
trado o dano estético causado à autoras, de modo a configurar o
dano moral.

Ao contrário do alegado, os danos moral e estético estariam
caracterizados, em decorrência do sofrimento a que foram sub-
metidas as autoras, resultante da penetração em seus corpos dos
estilhaços da bala deflagrada pelo vigilante, bem como das cicatri-
zes resultantes dos ferimentos. Este, aliás, foi o entendimento
adotado pela MM. Juíza a quo.
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Quanto ao valor fixado a título de indenização, tenho, contudo,
que assiste razão à apelante, quando pugna por sua diminuição. É
que, não obstante seja inegável o sofrimento a que foram subme-
tidas as autoras, é necessário levar em consideração o fato de
que não restou comprovado nos autos de que a deformidades pro-
vocadas em seus corpos lhes provocaram constrangimentos nas
suas relações pessoais e/ou profissionais.

Ademais, não se deve olvidar que, além do  seu caráter edu-
cativo (preventivo e punitivo), em relação ao causador do dano, a
indenização deve ser fixada dentro dos princípios da proporciona-
lidade e da razoabilidade, de modo que o ressarcimento do ofendi-
do pelo dano sofrido não lhe seja motivo de enriquecimento indevi-
do.

In casu, conquanto tenham ficado demonstrados os danos
sofridos pelas autoras, a indenização fixada pela MM. Juíza a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de cada uma das auto-
ras, encontra-se dissonante com o entendimento já firmado por
esta egrégia 4ª Turma, que, em casos semelhantes, tem estabe-
lecido  menor  valor  a  título de indenização.

Assim ocorrendo, a fim de adequar este julgado aos prece-
dentes deste Órgão Julgador, reduzo o valor da indenização a ser
paga a cada uma das autoras para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação aos juros moratórios incidentes sobre o valor de-
vido às autoras, não há o que reformar no decisum sob exame,
pois são eles devidos a partir do evento danoso e não da citação,
como pretende a apelante. Trata-se, inclusive, de matéria sumula-
da pelo egrégio STJ, conforme se depreende da sua Súmula de nº
54, in verbis:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual.

A título exemplificativo, também trago  à colação precedente
deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO
DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS. FIXAÇÃO PELA DECISÃO
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AGRAVADA DO PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. AU-
SÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPRO-
VIDO.
1. O Juiz a quo fixou o termo inicial de incidência do juros
moratório, bem como o da correção monetária sobre o cré-
dito oriundo da indenização por danos morais em 06.12.01,
data da prolação da sentença de primeiro grau.
2. No entanto, em se tratando de juros moratórios o
termo inicial de incidência deveria ser o evento da-
noso, conforme se dessume da Súmula nº 54 do STJ
(os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual). (Grifo
atual).
3. Considerando a impossibilidade de aplicação, in casu,
da referida súmula, tendo em vista a impossibilidade de
reformatio in pejus, deve ser mantida, no que pertine ao
termo inicial dos juros moratórios, a decisão do juiz a quo,
que fixou a data da sentença de primeiro grau (06.12.01),
não podendo, portanto, prevalecer a pretensão do execu-
tado que seja a partir do trânsito em julgado do processo.
4. Quanto à irresignação da CEF em relação ao percen-
tual fixado a título de juros de mora, qual seja, 0,5% ao
mês, não há interesse jurídico no presente recurso, eis
que a agravante pleiteia a reforma da decisão para a fixa-
ção de índice idêntico ao estabelecido pela decisão agra-
vada.
5. Agravo de instrumento improvido.
(AGTR 87.231/PB, 2ª Turma, Relatora Desembargadora
Federal (convocada) Amanda Lucena, unânime, julgado em
15/07/2008)

Com estas considerações, portanto, dou provimento, em par-
te, à apelação, para reduzir, tão-somente, o valor da indenização,
e nego provimento ao recurso adesivo.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 444.674-CE

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

Apelantes: HEXAGON CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRO

Apelados: UNIÃO E OUTRO
Advs./Procs.: DRS. ALDEMIR PESSOA JUNIOR E OUTROS

 (APTES.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA E INABILI-
TAÇÃO TEMPORÁRIA. OCUPAÇÃO DE CAR-
GOS DE DIREÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO/GE-
RÊNCIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. VIO-
LAÇÃO A DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 4.595/64.
REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A EMPRESA
INTEGRANTE DO MESMO GRUPO. PODER DE
POLÍCIA. PROTEÇÃO AO SISTEMA FINANCEI-
RO NACIONAL.
- Nos termos da Lei nº 4.595/64 (artigos 9º e 11),
compete ao Banco Central da República do Bra-
sil cumprir e fazer cumprir as disposições que
lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as
normas expedidas pelo Conselho Monetário Na-
cional e, ainda, exercer permanente vigilância
nos mercados financeiros e de capitais sobre
empresas que, direta ou indiretamente, interfi-
ram nesses mercados e em relação às modali-
dades ou processos operacionais que utilizem.
- Na medida em que a sociedade corretora con-
cedeu empréstimo à empresa, cujo principal
beneficiário (sócio indireto) e sócio-gerente são
a mesma pessoa, incorreu em violação a dispo-
sição do Banco Central do Brasil, que veda ex-
pressamente a celebração de contratos de mútuo
pelas sociedades corretoras de títulos e valores
mobiliários, lastreada na legislação de regência
que respalda a sua atuação administrativa.
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- Considerando que a operação detectada
ensejou violação a disposições da Lei nº 4.595/
64, mostra-se pertinente a aplicação das penali-
dades seguindo a previsão do Capítulo X da re-
ferida Lei, também por força do disposto na Lei
nº 4.728/65 (artigo 4º, § 6º), que disciplina o mer-
cado de capitais e estabelece medidas para o seu
desenvolvimento.
- O caráter político administrativo da atuação do
Banco Central do Brasil, no que diz respeito à
proteção ao Sistema Financeiro Nacional, revela
a finalidade maior de inibição de eventos que
abalem o referido Sistema, não sendo cabível  a
indagação sobre a ocorrência de efetivo prejuí-
zo. Nesse diapasão, o que se visa proteger são
as instituições financeiras ou equiparadas da dis-
ponibilidade de recursos para agentes privilegi-
ados, afastando-se a infringência ao Princípio da
Isonomia nas relações financeiras para os
tomadores de recursos.
- Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,
em que são partes as acima mencionadas, acordam os Desem-
bargadores Federais da Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, à unanimidade, em negar provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator e das notas taquigráficas que estão
nos autos e que fazem parte deste julgado.

Recife, 12 de agosto de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO -
Relator Convocado

RELATÓRIO

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

Hexagon Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. e outro interpuseram ação ordinária em face da União Fede-
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ral e do Banco Central do Brasil, objetivando a desconstituição de
ato administrativo que gerou multa indevida para a empresa e ina-
bilitação temporária, por cinco anos, para ocupação de cargos de
direção na administração/gerência de instituições financeiras para
o segundo autor.

Alegam existência de erro quanto à capitulação da irregulari-
dade apontada (artigo 3º da Resolução CMN nº 1.996/93) e im-
prestabilidade da Circular nº 1.942/91 do Banco Central para im-
posição de multa.

Ao final, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido.

Inconformados, apelam os autores, com as razões de fls. 362/
368, argüindo, em síntese, que não houve qualquer violação a dis-
posição da Lei nº 4.595/64, que ensejasse a aplicação das penali-
dades previstas por seu artigo 44, inexistindo amparo legal para a
referida aplicação das penalidades em comento.

Após contra-razões, subiram os autos, sendo-me conclusos
por força de distribuição.

Peço a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO

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

De início, ressalto que a decisão ora questionada (Acórdão nº
4.090/03), advinda do CRSFN - Conselho de Recursos do Siste-
ma Financeiro Nacional, determinou a aplicação das penalidades
de multa e inabilitação considerando que restou caracterizada a
realização de empréstimo a empresa integrante do mesmo grupo,
operação que, embora não tenha causado prejuízos à apelante e
seus clientes, não se encaixa nos objetivos sociais das socieda-
des corretoras e colide com os interesses do mercado.

Além disso, considerou, ainda, que o segundo autor (Sr. Ro-
dolfo Guimarães Moraes Júnior) é o principal acionista da socieda-
de corretora Hexagon (99,95%), primeira autora, e da empresa
Atlanta Participações Ltda (98%), a qual é titular de 97,08% do ca-
pital social da empresa Alemanha Autos Ltda, não podendo conce-
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der empréstimo à empresa, cujo principal beneficiário (sócio indi-
reto) e sócio-gerente são a mesma pessoa.

Rezam os artigos 9º, 11 e 18 da Lei nº 4.595/64 o seguinte:

Art. 9º Compete ao Banco Central da República do Brasil
cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribu-
ídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo
Conselho Monetário Nacional.

Art. 11. Compete ainda ao Banco Central da República do
Brasil;
(...)
VII - Exercer permanente vigilância nos mercados finan-
ceiros e de capitais sobre empresas que, direta ou indire-
tamente, interfiram nesses mercados e em relação às
modalidades ou processos operacionais que utilizem;

Art. 18. As instituições  financeiras  somente poderão   fun-
cionar  no País  mediante  prévia autorização do Banco
Central  da República do Brasil ou decreto do  Poder  Exe-
cutivo, quando forem estrangeiras.
§ 1º Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou pri-
vados, das sociedades de crédito, financiamento e investi-
mentos, das caixas econômicas e das cooperativas de
crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a te-
nham, também se subordinam às disposições e disciplina
desta lei no que for aplicável, as bolsas de valores, compa-
nhias de seguros e de capitalização, as sociedades que
efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias
ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou
por qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que
exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividade rela-
cionada com a compra e venda de ações e outros quais-
quer títulos, realizando nos mercados financeiros e de ca-
pitais operações ou serviços de natureza dos executados
pelas instituições financeiras.
(...)

Por sua vez, o artigo 44 da referida Lei assim preceitua:

Art. 44. As infrações aos dispositivos desta lei sujeitam as
instituições financeiras, seus diretores, membros de con-
selhos administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes,
às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabe-
lecidas na legislação vigente:
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(...)
II - Multa pecuniária variável.
(...)
IV - Inabilitação temporária ou permanente para o exercí-
cio de cargos de direção na administração ou gerência em
instituições financeiras.
§ 2º As multas serão aplicadas até 200 (duzentas) vezes o
maior salário-mínimo vigente no País, sempre que as ins-
tituições financeiras, por negligência ou dolo:
(...)
§ 4º As penas referidas nos incisos III e IV, deste artigo,
serão aplicadas quando forem verificadas infrações graves
na condução dos interesses da instituição financeira ou
quando dá reincidência específica, devidamente caracteri-
zada em transgressões anteriormente punidas com multa.

Concordo com o MM. Juiz a quo quando ressalta que não cabe
falar em ofensa ao Princípio da Reserva Legal. No caso dos autos,
entendo que a operação detectada ensejou violação a disposições
da Lei nº 4.595/64, tendo a aplicação das penalidades seguido a
previsão do Capítulo X da referida Lei, também por força do dis-
posto na Lei nº 4.728/65 (artigo 4º, § 6º), que disciplina o mercado
de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento.

De forma que, sobre a aplicação das penalidades, na qualida-
de de ato administrativo vinculado, cuja inobservância da norma
de regência enseja responsabilização funcional, o controle do ato
administrativo a cargo do Poder Judiciário dá-se, apenas, quanto
aos aspectos da legalidade, que, no caso, restou satisfatória, sem
adentrar na seara da revisão administrativa.

O ato de fiscalização e a conseqüente autuação gozam de
presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, estando inclu-
ídos no âmbito do poder de polícia que detém a Administração,
onde o Banco Central do Brasil, por força do contido no artigo 11
da Lei nº 4.595/64, pode e deve, exercer permanente vigilância
nos mercados financeiros e de capitais sobre empresas que, dire-
ta ou indiretamente, interfiram nesses mercados e em relação às
modalidades ou processos operacionais que utilizem. Dúvida não
há de que a competência administrativa na prática de tais atos,
decorrentes do poder de polícia legalmente atribuído, não pode ser
transferida para o Judiciário.
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Assim é que com relação aos argumentos de capitulação er-
rônea da irregularidade detectada e quanto à alegada imprestabili-
dade da Circular nº 1.942/91 do Banco Central, que em seu artigo
1º veda expressamente a celebração de contratos de mútuo pelas
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, para impo-
sição de multa, entendo que não merecem guarida os argumentos
apresentados pelos apelantes, à luz da legislação de regência, que
respaldou a atuação administrativa.

Inclusive, a Lei nº 7.492/86, que define os crimes contra o Sis-
tema Financeiro Nacional, em seu artigo 17 aponta como conduta
criminosa tomar ou receber, qualquer das pessoas mencionadas
no art. 25 desta lei, direta ou indiretamente, empréstimo ou adian-
tamento, ou deferi-lo a controlador, a administrador, a membro de
conselho estatutário, aos respectivos cônjuges, aos ascendentes
ou descendentes, a parentes na linha colateral até o 2º grau, con-
sangüíneos ou afins, ou a sociedade cujo controle seja por ela exer-
cido, direta ou indiretamente, ou por qualquer dessas pessoas.

Outrossim, vale ressaltar o caráter político administrativo da
atuação do Banco Central do Brasil, no que diz respeito à proteção
ao Sistema Financeiro Nacional, onde a finalidade maior é a inibi-
ção de eventos que abalem o referido Sistema. Não sendo perti-
nente a indagação sobre a ocorrência de efetivo prejuízo. Na reali-
dade, o que se visa proteger são as instituições financeiras ou
equiparadas da disponibilidade de recursos para agentes privilegi-
ados, afastando-se a infringência ao Princípio da Isonomia nas re-
lações financeiras para os tomadores de recursos.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 448.537-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO BRUNO
MIRANDA CLEMENTINO (CONVOCADO)

Apelante: SANDRA DANIELLE DE MIRANDA MAGALHÃES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advs./Procs. DRS. CARMINA ALVES SILVA E OUTRO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUI-
ZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNCIONÁ-
RIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. USO E
PROVEITO PRÓPRIO DE VERBA PÚBLICA. AR-
TIGOS 9º, XII E 12, I, DA LEI Nº 8.429/92.
- Apura-se a responsabilidade de atos ilícitos
ocorridos na CEF, agência de Toritama/PE, pra-
ticados por funcionária da instituição bancária,
que se referem à posse, uso e saques indevidos
mediante cartões de benefício social pertencen-
tes a terceiros.
- As instâncias penal, civil e administrativa são
independentes entre si, de tal sorte que, salvo
nas hipóteses de absolvição criminal por ine-
xistência do fato ou negativa da autoria, a não
responsabilização na esfera criminal não enseja
a impossibilidade de punição dos agentes no
âmbito administrativo ou civil.
- A ação civil pública é a via adequada para se
promover ação de improbidade administrativa,
diante de malferimento de recursos federais,
autorizando, ainda, a cumulação de pedidos para
abranger as sanções previstas no art. 12 da Lei
nº 8.429/92.
- A quebra de sigilo bancário sem autorização
judicial, realizada pela CEF durante o procedi-
mento administrativo disciplinar, por si só, não
seria suficiente para causar nulidade do proces-
so judicial, existindo nos autos outras provas
que apontam os fatos narrados na inicial contra
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a apelante, no sentido de ter ela causado prejuí-
zo à sua empregadora, a Caixa Econômica Fe-
deral - CEF.
- Devem ser retirados dos autos os extratos, sal-
dos e dados bancários pessoais da apelante. Nos
demais casos, a ré é analisada como operadora
do sistema, verificando-se pela Administração o
acesso a dados geradores ou obtidos através da
função pública, não se encontrando acobertada
pelo sigilo bancário.
- Numa análise das provas trazidas aos autos,
depoimentos e conclusão do processo adminis-
trativo instaurado, leva-se ao entendimento de
que as alegações do MPF são verdadeiras. Em
momento algum a apelante conseguiu de forma
lógica explicar os fatos a ela imputados.
- A conduta da promovida se amolda aos tipos
previstos no artigo 9º da Lei nº 8.429/92, aplican-
do-se, ainda, o disposto no artigo 12, I, da men-
cionada lei.
- Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

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

Recife, 7 de outubro de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO BRUNO MIRANDA
CLEMENTINO - Relator Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO BRU-
NO MIRANDA CLEMENTINO (Convocado):

Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público
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Federal contra Sandra Danielle de Miranda Magalhães, em virtude
de prática, em tese, da norma inscrita no art. 9º da Lei 9429/92.

Argumenta o autor que, entre os anos de 2003 e 2006, a ré,
aproveitando-se da facilidade que lhe proporcionava a função de
técnica bancária da Caixa Econômica Federal - CEF em Toritama/
PE, assenhoreou-se de diversos cartões de benefício, dos quais
tinha posse em razão do cargo. Em seguida, atribuía e cadastrava
uma senha, passando a sacar os valores concernentes ao benefí-
cio. Para obtenção da vantagem, afirma que a ré aliciou até mes-
mo sua empregada doméstica, Cícera Alice Maria da Silva. Aduz o
autor que os recursos de que a ré se apoderou eram destinados a
acudir famílias carentes, muitas delas avizinhando-se da penúria,
da miséria. Afirmam que os efeitos produzidos pela torpe conduta
ultrapassam o enriquecimento ilícito ou o prejuízo causado ao erá-
rio, provocando um sofrimento amargado em pessoas carentes.
Sustenta, ainda, a autora, que, embora o valor individual do benefí-
cio seja pequeno, o prejuízo sofrido pela CEF atingiu a monta de
R$ 24.045,00 (vinte e quatro mil e quarenta e cinco reais), tama-
nha foi a repetição da conduta. Defende que a conduta da ré se
enquadra no disposto no artigo 9º, caput, da Lei 8429/92. Também
alega que o ato reiteradamente protagonizado pela suplicada se
ajusta, ainda, aos arts. 10 e 11 da Lei de improbidade.

Apresentou defesa preliminar a ré, alegando, em síntese, a
necessidade de julgamento procedente do processo criminal ins-
taurado contra a ela para o prosseguimento do feito, não havendo
nos autos provas de enriquecimento ilícito obtido por ela, tendo
ocorrido apenas imprudência ao levar cartões sociais para sua
casa. Atribuiu a conduta dolosa a Cícera Alice, sua empregada
doméstica.

O MPF ofertou impugnações às razões preliminares (fls. 102-
103), argüindo a independência das esferas civil, administrativa e
penal, de modo a não justificar as teses aventadas pela defesa e o
conseqüente óbice ao andamento do processo.

Contestou a ré reiterando os termos de sua defesa preliminar,
requerendo a denunciação à lide de Cícera Alice Maria da Silva,
atribuindo-lhe a responsabilidade dos fatos praticados. No mérito,
alegou que não praticou os atos ilícitos, tanto que sequer se en-
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contra em situação financeira confortável e requereu que fosse o
pedido julgado improcedente.

O MPF requereu o traslado das provas já colhidas no proces-
so criminal.

Em decisão de saneamento (fls. 159-161), decidiu-se que o
pedido preliminar da ré estava prejudicado, pois já havia sido apre-
ciado, indeferindo-se o pedido de denunciação à lide, uma vez que
não haveria vínculo entre a Sra. Cícera Alice Maria da Silva e a
CEF. Foi deferido o traslado da prova, de natureza emprestada.

Houve audiência de instrução.

O MM. Juiz monocrático julgou procedente o pedido, com fun-
damento no art. 9º da Lei 8429/92, para aplicar a ré as sanções
previstas no art. 12, I, da Lei 8429/92. Levando em consideração
as circunstâncias do caso, com base no art. 9º da Lei 8.429/92,
condenou a ré: a) a restituir à CEF o dano que lhe foi causado. O
valor da causa, R$ 24.045,00, poderia ser tomado como parâme-
tro. Entretanto, verificou que no processo administrativo o somató-
rio desviado chegou a um patamar superior próximo a R$
214.188,50. Levando estes pontos em consideração, determinou
que o valor a ser restituído seria apurado em liquidação de senten-
ça; b) ao pagamento de multa civil no valor de R$ 40.000,00, pro-
porcional ao vultoso acréscimo patrimonial e conseqüentes danos
decorrentes das quantias subtraídas dos beneficiários de progra-
mas sociais; c) à proibição, pelo prazo de 10 anos, de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária; d) à perda da fun-
ção – relação jurídica com a CEF – se ainda a estiver exercendo;
e) à suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Determinou, por
fim, que os prazos a que se refere o dispositivo legal contarão a
partir do trânsito em julgado da decisão.

Inconformada, recorre a ré, alegando, em suma, que houve
quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, sendo ilegal a
prova, devendo ser anulada a sentença. Também que o julgamen-
to foi extra petita, pois a inicial elaborada pelo MPF não versa so-
bre contestações de saques, transferências suspeitas para as
contas de Geni Tavares da Silva, João Elias da Silva. Afirma que o
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Juízo supôs que tais transações foram realizadas pela requerida,
alegando apenas que a mesma foi trabalhar no dia 07.08.2006.
Afirma que as decisões que apreciam ou deferem coisa diversa
da pedida na petição inicial são nulas. Isto porque o magistrado
não pode deferir o que não foi pedido, seja qualitativa ou quantitati-
vamente, conforme determinam os artigos 128, 293 e 460 do CPC.
Argumenta que o Juiz não pode julgar com base em suposições.

Também aduz a apelante que procedeu de modo devido rela-
tando o procedimento adotado por ela, afirmando que houve con-
tradições no depoimento de Cícera Alice com base no processo
administrativo e que deve ser declarada a inexistência de sua par-
ticipação nos saques realizados por sua ex funcionária acima cita-
da. Por fim requer que, caso não entendam pela improcedência do
pedido, que fixem o valor a ser restituído, diminuam o valor da pena
de multa, da suspensão dos direitos políticos, da proibição de con-
tratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por inter-
médio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pois as
sanções são desproporcionais.

Após contra-razões, subiram os autos, sendo-me conclusos
por força de distribuição.

Peço a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO BRU-
NO MIRANDA CLEMENTINO (Relator Convocado):

No caso em apreço, apura-se a responsabilidade de atos ilíci-
tos ocorridos na CEF, agência de Toritama/PE, que se referem à
posse, uso e saques indevidos mediante cartões de benefício so-
cial pertencentes a terceiros.

Inicialmente, esclareça-se que as instâncias penal, civil e ad-
ministrativa são independentes entre si, consoante pacífico enten-
dimento doutrinário e jurisprudencial, de tal sorte que, salvo nas
hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato ou nega-
tiva da autoria, a não responsabilização na esfera criminal não
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enseja a impossibilidade de punição dos agentes no âmbito admi-
nistrativo ou civil.

Quanto à alegada ilegal quebra de sigilo bancário sem autori-
zação judicial, realizada pela CEF durante o procedimento admi-
nistrativo disciplinar, ressalte-se que, ainda que a prova fosse ilíci-
ta, a mesma não seria por si só, suficiente para causar nulidade
do processo judicial, existindo nos autos outras provas que apon-
tam os fatos narrados na inicial contra a apelante, no sentido de ter
ela causado prejuízo à sua empregadora, a Caixa Econômica Fe-
deral - CEF.

Assim, hão de ser retirados dos autos os extratos, saldos e
dados bancários pessoais da apelante postos à fl. 88 dos autos.
Nos demais casos, a ré é analisada como operadora do sistema,
verificando-se pela Administração o acesso a dados geradores ou
obtidos através da função pública, não se encontrando acobertada
pelo sigilo bancário, pelo menos em seu favor.

Afirma, ainda, a apelante, que a sentença foi extra petita, ten-
do em vista que se baseou em fatos que não foram citados na
inicial.

Em momento algum a sentença foi extra petita. Observa-se
que a sentença apenas procedeu a uma narrativa histórica dos
fatos, fazendo menção às irregularidades cometidas para se che-
gar ao pedido realizado nos autos pela parte autora. A decisão ana-
lisou os fatos observando as provas acostadas ao processo, onde
em algumas delas ficou devidamente demonstrado como se che-
gou à conclusão na identificação de saques ilícitos dos benefícios
pela ré, ora apelante.

Consta nos autos, que, em meados de 2006, o Ministério de
Desenvolvimento Social encaminhou à CEF denúncia de que uma
funcionária da agência de Toritama/PE, estaria assenhoreando-se
indevidamente de diversos cartões do programa Bolsa Família e
com eles efetuado saques.

Para averiguar a procedência do alegado, a Caixa Econômica
Federal resolveu apurar o fato, criando-se uma comissão de apu-
ração interna. A comissão, ao pedir alguns esclarecimentos ao
Gerente Geral da Agência em Toritama, foi informado de que havia
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uma contestação de saque irregular com cartão de Bolsa Família,
de titularidade da Sra. Edilene Maria Melo, que ao tentar cadastrar
sua senha, foi informada de que alguém já o tinha feito e que, inclu-
sive, fazia jus ao benefício há muito tempo, estando alguém rece-
bendo em seu nome.

Diante da reclamação da Sra. Edilene Maria Melo, foi realizada
uma pesquisa no Sistema de Pagamentos Sociais da CEF, o SI-
PAS, no qual se constatou o histórico dos saques indevidos inicia-
dos desde 2003.

Durante a investigação, observou-se que estavam sendo fei-
tos saques indevidos também com a utilização de outros cartões
de Bolsa Família. Foram feitas análises dos saques, observando-
se o padrão adotado por quem estava se apoderando do dinheiro
de terceiros indevidamente. Após um período de investigação, che-
gou-se à Sra. Cícera Alice Maria, que foi captada pelo circuito inter-
no de TV da agência de Caruaru. Com a chegada da Polícia Fede-
ral, a citada senhora foi presa em flagrante, confessando ser em-
pregada doméstica da Sra. Sandra Danielle, que lhe pediu para
sacar dinheiro da Bolsa Família em agências da CEF mediante a
utilização de cartões alheios.

A Polícia Federal procedeu à busca e apreensão na residência
da Sra. Sandra Danielle, onde encontrou cartões do programa fe-
deral “Cartão Cidadão” e cartões de Bolsa Família de várias pes-
soas. Também na residência da Sra. Cícera Alice foram encontra-
dos outros cartões sociais que tiveram a senha cadastrada pela
Sra. Sandra Danielle.

Sustenta o MPF que a conduta da ré Sandra Danielle configu-
ra ato de improbidade administrativa, provocando lesão ao erário,
uma vez que, com o furto dos cartões e a usurpação dos valores
depositados em poder da CEF, obteve vantagem ilícita, valendo-se
de sua condição de empregada pública federal, enquadrando-se
aos termos dos artigos 9º, 10º e 11º da Lei 8.429/92.

Realmente, numa análise dos documentos colacionados aos
autos, não há como negar a conduta ilícita da apelante.

Descrevem-se no processo dois modos de operação imputa-
dos à apelante, na realização dos saques indevidos cujos créditos
pertenciam aos beneficiários de programas sociais.
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A primeira operação ocorria nas ocasiões em que o beneficiá-
rio ainda não tinha recebido o cartão, como ocorreu com a Sra.
Edilene Maria de Melo, da seguinte forma: a) O cidadão se inscre-
via no programa social, mas não sabia se e quando passaria a
receber os benefícios. A pessoa responsável, e que tinha o contro-
le quanto à ocasião em que o cartão de benefício estaria disponí-
vel, era a funcionária Sandra Danielle; b) Sem previsão de data e
sem possibilidade de monitoramento, o beneficiário apenas espe-
rava, pois tinha notícia de que o cartão chegaria pelos Correios. No
entanto se fosse à Caixa em busca de informações, seria recebi-
do pela Sra. Sandra Danielle, funcionária encarregada do setor e,
portanto, apta para prestar tais informações.

A segunda forma de realizar os saques indevidos acontecia
quando do bloqueio de cartões e recadastramento não autorizado
das senhas. O beneficiário recebia o cartão e passava a usá-lo.
Em dado momento, o cartão era bloqueado. A funcionária respon-
sável pelo cadastramento e recadastramento de senhas era San-
dra Danielle. Ao buscar a CEF para esclarecimentos, o beneficiá-
rio recebia a informação de que o problema estava sendo resolvi-
do. Porém, por causas não justificadas, o benefício continuava
sendo sacado.

Nos documentos de fls. 53/57, existe o depoimento da Sra.
Cícera Alice, relatado no Termo de Audiência no processo criminal
nº 2006.83.02.001149-2, no qual ela afirma que:

(...) em junho de 2006, Sandra Danielle passou a pedir
para a interrogada sacar valores dos referidos programas
sociais com os respectivos cartões, dizendo para a inter-
rogada que estava prestando uma ajuda às pessoas ca-
rentes que não tinham condições de sacar tais valores;
Sandra Danielle ensinou à interrogada como realizar os
saques, chegando a ir com a interrogada até a agência da
CEF de Caruaru, na Avenida Agamenon Magalhães, ensi-
nando como sacar; posteriormente, a interrogada ficou indo
sozinha realizar os saques; a interrogada costumava reali-
zar dois, três ou quatro saques, com cartões diferentes,
em uma mesma ocasião, sendo que a senha era a mes-
ma para todos os cartões; ao retornar para casa a interro-
gada entregava para Sandra Danielle os cartões e os valo-
res sacados, sendo que Sandra Danielle guardava o di-
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nheiro na bolsa dela, deixando os cartões guardados em
casa (...).

No Termo de Qualificação e Interrogatório da acusada Sandra
Danielle de Miranda Magalhães, às fls. 186/189, afirmou-se que:

(...) a interrogada informa que dentre as suas atribuições
estava a de cadastrar os cartões do bolsa família e entre-
gá-los aos seus titulares/beneficiários; tal atribuição, que
seria inicialmente dos caixas, foi mais uma repassada para
a interrogada que, em razão do sobrecarregamento de
serviços e como forma de agilizar o atendimento aos be-
neficiários, passou a levar para a sua casa os respectivos
cartões; em casa, a interrogada relacionava por escrito os
dados necessários ao cadastramento do cartão, quais
sejam, o NIS, data de nascimento e qualquer outro dado
do tipo CPF, RG ou CTPS; com base nessa lista por ela
elaborada, já nas dependências da agência da Caixa, em
seu local de trabalho, a interrogada cadastrava os cartões
lançando no sistema uma mesma senha (121212), sendo
que informava tal senha aos beneficiários, sendo sempre
esta mesma senha;
(...)
a interrogada acredita que após elaborar em casa a sua
lista, Cícera Alice retirava algum ou alguns cartões do
montante que a interrogada havia levado para casa, razão
pela qual a interrogada não dava fé da ausência de alguns
cartões do total por ela levado de volta pra a agência.

Às fls. 192/194, a testemunha arrolada Ivanilda Pereira dos
Santos, Consultora Regional de Canais da Superintendência de
Negócios Centro-Oeste de Pernambuco, respondeu que:

(...) o servidor da CEF, por sua vez, para realizar o cadas-
tramento do beneficiário, acessa o sistema informatizado
mediante sua senha pessoal e intransferível; quando do
cadastramento do beneficiário, fica registrada no sistema
informatizado a matrícula do servidor que efetivou tal servi-
ço, informando a testemunha que tal matrícula inicia-se
com a letra “c”; a testemunha informa que a partir de uma
denúncia anônima, do Ministério de Desenvolvimento So-
cial, via e-mail, requereu a CEF que procedesse a uma
investigação quando à denúncia de saques de benefícios
sociais realizados pela servidora Sandra Danielle, cons-
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tando da denúncia todos os seus dados, tais como o seu
endereço e a função por ela ocupada na CEF;
(...)
através do sistema informatizado da CEF a testemunha
constatou que a matrícula utilizada para o cadastramento
dos cartões monitorados era a da servidora Sandra Da-
nielle.

O relatório final do Processo Administrativo Disciplinar con-
cluiu que:

4.4 A partir de banco de dados fornecidos pela Gerência
Operacional de Cartões Sociais - GECAD, que contém
mais de 4.000 registros de cadastramento de senha e can-
celamento de cartão de Programa Social do Governo Fe-
deral, realizados pela usuária CO62622 - SANDRA DANI-
ELLE DE MIRANDA MAGALHÃES, a partir de janeiro de
2003, a comissão identificou evidências de que aquela
empregada cadastrou a Senha do Cidadão de 237 car-
tões, sem a presença dos beneficiários, e os cartões fo-
ram utilizados em saques irregulares que apresentam o
mesmo modus operandi dos saques realizados com os
cartões apreendidos pela Polícia Federal na residência de
SANDRA DANIELLE e da sua empregada doméstica, no
valor total de R$ 214.188,50.
(...)
4.5.10 A evidência de que pelo menos uma mesma pes-
soa está envolvida no cadastramento das senhas dos car-
tões e nos saques irregulares fica mais patente nos dias
27 e 31 de JUL 2006, e no período de 01 a 11 AGO 2006,
nas ocasiões em que, em horários seqüenciais, o mesmo
terminal ou Casa lotérica são utilizados pra realizar os
saques nas mencionadas contas.
(...)
4.9.14 Com a empregada SANDRA DANIELLE DE MIRAN-
DA MAGALHÃES e a Senhora CÍCERA ALICE MARIA DA
SILVA, o Departamento de Polícia Federal, em Caruaru,
encontrou e apreendeu cartões dos 21 beneficiários a se-
guir relacionados:
(...)
4.9.15 Dos 21 beneficiários, 12 estão vinculados à Prefei-
tura Municipal de Frei Miguelino/PE, 06 à Prefeitura Muni-
cipal de Vertentes/PE e apenas 03 à Prefeitura Municipal
de Toritama/PE.
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4.9.16 O cadastramento inicial da Senha Cidadão, dos 21
cartões apreendidos, ocorreu na Agência 2551 - Toritama/
PE, e foi comandado pela usuária C062622 - SANDRA
DANIELLE DE MIRANDA MAGALHÃES, conforme obser-
vado no Sistema Cartão do Cidadão - SICD, e transcrito na
tabela a seguir:
(...)
4.9.17. No Sistema Pagamentos Sociais - SIPAS, ao con-
sultar o pagamento de benefícios dos 21 cartões apreendi-
dos pelo Departamento de Polícia Federal, a Comissão
observou que poucos saques irregulares ocorreram em cash
dispense, estação financeira e sala de conveniência na
Agência 2551 - Toritama/PE, uma quantidade maior ocor-
reu em lotéricas e terminais de auto-atendimento na cida-
de de Caruaru, PE, e a maioria ocorreu em sala de conve-
niência nas Agências 0051 - Caruaru/PE, 2778 - Mestre
Vitalino/PE e 3016 - Capital do Forró/PE, todas situadas
na cidade de Caruaru.
4.9.18 Os saques em estação financeira ocorreram no ter-
minal 1004, e em todas as ocasiões o operador foi a usu-
ária C062622 - SANDRA DANIELLE DE MIRANDA MA-
GALHÃES.

Numa análise das provas trazidas aos autos, depoimentos e
conclusão do processo administrativo instaurado, leva-se ao en-
tendimento de que as alegações do MPF são verdadeiras. Em
momento algum a apelante conseguiu de forma lógica explicar os
fatos a ela imputados. Apenas se defende sob o argumento de que
a Sra. Cícera Alice, sua empregada doméstica, foi a pessoa que
procedeu aos saques indevidos. Ora, como bem fundamentou o
Juízo monocrático:

É fácil culpar a empregada por realizar os saques – afinal
é Cícera quem está nas gravações de vídeo –, mas não é
tão simples elaborar uma explicação para todos os ques-
tionamentos acima levantados.
Sandra Danielle tenta se desvencilhar da responsabilida-
de, elaborando uma tese autofágica, tentando, a todo cus-
to, atribuí-la, totalmente, a sua empregada Cícera Alice.
Em outro momento do interrogatório, Sandra Danielle afir-
mou simplesmente desconhecer a origem de cartões acha-
dos pela Polícia Federal no seu quarto, dentro de meias,
escondidas em gavetas.
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É impossível que os cartões tenham surgido do nada, bem
como igualmente correta é a assertiva de que a única pes-
soa que poderia levar os cartões para a residência onde
foram encontrados era a própria Sandra.
Apesar de alegar que não percebia “quando Cícera se as-
senhoreava dos cartões”, Sandra trouxe-nos controversa
declaração, dizendo que “apertou” os filhos e a empregada
acerca de um “possível” desaparecimento de cartões.
Ditos cartões (que inclusive tiveram os benefícios saca-
dos), segundo a acusada Sandra, foram por ela encontra-
dos antes da prisão de Cícera.
Ora, Cícera previu que seria descoberta e colocou os car-
tões no quarto de Sandra com o fim de incriminá-la? Se
não foi Cícera, teria sido os próprios filhos de Sandra? No
entanto, onde estão os filhos de Sandra nas gravações de
vídeo? Se Sandra descobriu os cartões na sexta, por que
os escondeu dentro de meias?
(...)
Deve-se lançar foco sobre o absurdo a que a requerida/
denunciada anseia emprestar contornos de verdade: San-
dra Danielle, após um extenuante dia de trabalho, carrega-
va consigo para casa pacotes de cartões referentes a pro-
gramas sociais de responsabilidade do governo Federal
no intuito de elaborar lisas que possibilitariam no dia se-
guinte um cadastramento prévio de senhas referentes aos
mesmos, os que implicaria, conseqüentemente, na agili-
zação ao atendimento dos destinatários de tais progra-
mas que comparecessem à agência da CEF em Toritama
para receber seus cartões.
Este seria um resumo da versão da promovida/denuncia-
da.
Conforme o raciocínio desenvolvido até esta ponto, já se
destacou uma série de improbidades de tal linha argumen-
tava. Entretanto, o momento mais crucial e absurdo é quan-
do a denunciada afirma que nem mesmo o responsável
pelos cartões tinha conhecimento de que as senhas eram
previamente cadastradas.
(...)
Não se discute, neste processo, a atitude de Cícera Alice.
Melhor dizendo, o objeto da Ação Civil Pública não é apu-
rar somente quando se realizavam os saques, ou por quem
eles eram realizados. A presente causa se digna a um
problema demasiadamente maior.
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O que se debate são fatos espúrios que notadamente acon-
teceram na Caixa Econômica Federal, agência Toritama/
PE. Trava-se o questionamento acerca de transferências
não autorizadas de valores, cadastramentos e recadastra-
mentos indevidos de senhas, posse indevida de Cartões
de Benefício Social, saques indevidos, conhecimento de
irregularidades e sua não apuração, etc.
Como se vê, não é, e nunca poderia ser Cícera Alice a
responsável por todos os fatos acima citados.
As condutas retro mencionadas só podem ser imputadas
a quem tinha o acesso, o conhecimento, as prerrogativas,
os deveres, a autorização, a função para tanto. Em resu-
mo, e sem qualquer imputação, uma empregada domésti-
ca não pode ser responsável por todos os fatos de que
tratam os autos. A responsabilidade em relação a eles só
poderá ser atribuída a um agente público, in casu, alguém
que trabalhe na Caixa Econômica Federal, é claro, haven-
do provas suficientes que demonstrem o enquadramento
em qualquer dos artigos (9º, 10 ou 11) da Lei de Improbida-
de Administrativa.

Levando-se em consideração os fatos narrados e demonstra-
dos nos autos, considerou o Juiz monocrático que a promovida se
amolda aos tipos previstos nos artigo 9º da Lei nº 8.429/92 e san-
ções previstas no artigo 12, I, da citada Lei.

Entendo que, no presente caso, ficou configurada a hipótese
do artigo 9º, XII, da Lei nº 8.429/92, que assim dispõe:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa impor-
tando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vanta-
gem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades
mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
(...)
XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou va-
lores integrantes do acervo patrimonial das entidades men-
cionadas no art. 1° desta lei.

Também preceitua o art. 12 da citada lei de improbidade:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas, previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações:
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I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acres-
cidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do
dano, quando houver, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de
multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimo-
nial e proibição de contratar com o Poder Público ou rece-
ber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurí-
dica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano,
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao pa-
trimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito
anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor
do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, di-
reta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco
anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano,
se houver, perda da função pública, suspensão dos direi-
tos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida
pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei
o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim
como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Penso que atende à imposição legal de sopeso ou graduação
de penas, a condenação da apelante: a) à restituição dos valores
indevidamente sacados, a ser apurado em liquidação de senten-
ça; b) ao pagamento de multa civil (no caso fixada na sentença em
R$ 40.000,00); c) à perda da função pública, se ainda estivesse
sendo exercida; d) à suspensão dos direitos políticos por 10 anos;
e e) à proibição de contratar com o Poder Público ou de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indireta-
mente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário por 10 anos.
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Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas
para que seja desconsiderada nos autos a prova referente aos
extratos, saldos e dados bancários pessoais da apelante postos à
fl. 88 dos autos, tendo em vista a falta de autorização judicial para
a quebra do sigilo bancário, ressaltando, no entanto, que outras
provas levam à demonstração de que a ré usou em proveito pró-
prio verba pública.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5.520-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO
MOREIRA

Apelantes: MARCOS DE FRANÇA, JOSÉ ELIZOMARTE FER-
NANDES VIEIRA, FRANCISCO DERMIVAL FERNAN-
DES VIEIRA, DEUSIMAR NEVES QUEIROZ, MAR-
COS RIBEIRO SUPPI, ANTONIO EDIMAR BEZER-
RA, JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS, PE-
DRO JOSÉ DA CRUZ, DAVI SILVANO DA SILVA,
FRANCISCO ÁLVARO DE CARVALHO LIMA E FLÁ-
VIO AUGUSTO MATTIOLI

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advs./Procs.: DRS. ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO E OUTROS

(1º E 5° APTES.), PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS
E OUTROS (2º E 3º APTES.), ADAILTON FREIRE
CAMPELO  E OUTRO (4º APTE.), VERÔNICA DO
AMARAL MADEIRO E OUTRO (6º APTE.), MÁRCIO
SOUZA DA SILVA (7º APTE.), JOSÉ ROBERTO SAL-
GADO (8º APTE.), CLAYTON MARINHO E OUTROS
(9º APTE.), JOSÉ ANIBAL C. AZEVEDO (10º APTE.)
E RENAN MARTINS VIANA (11º APTE.)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FUR-
TO QUALIFICADO À CAIXA-FORTE DO BANCO
CENTRAL EM FORTALEZA. IMPUTAÇÃO DE
CRIMES CONEXOS DE FORMAÇÃO DE QUA-
DRILHA, FALSA IDENTIDADE, USO DE DOCU-
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MENTO FALSO, LAVAGEM DE DINHEIRO E DE
POSSE DE ARMA DE USO PROIBIDO OU RES-
TRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMI-
NARES: JUNTADA DE NOVAS RAZÕES RECUR-
SAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSU-
MATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMIS-
SÃO DA SENTENÇA QUANTO À APRECIAÇÃO
DE TODAS AS TESES DA DEFESA. LIVRE CON-
VENCIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO
(DE LAVAGEM DE DINHEIRO) E A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. HIPÓTESE DE EMENDATIO
LIBELLI. INEXISTÊNCIA. MÉRITO: AUTORIA E
MATERIALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA
DENÚNCIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
NA PRÁTICA DE FURTO CONTRA A AUTARQUIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. SENDO O CRIME PRA-
TICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE-
VIDAMENTE CONFIGURADA, RECONHECE-SE
O DELITO ANTECEDENTE DO CRIME DE BRAN-
QUEAMENTO DE VALORES. TEORIA DA CE-
GUEIRA DELIBERADA (WILLFUL BLINDNESS).
INEXISTÊNCIA DA PROVA DE DOLO EVEN-
TUAL POR PARTE DE EMPRESÁRIOS QUE EFE-
TUAM A VENDA DE VEÍCULOS ANTES DA DES-
COBERTA DO FURTO. ABSOLVIÇÃO EM RELA-
ÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
NÃO CONSTITUI CRIME O MERO PORTE DE
DOCUMENTO DE TERCEIRO, MORMENTE
QUANDO PARENTE PRÓXIMO. ABSOLVIÇÃO
PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ABSOL-
VE-SE DA IMPUTAÇÃO DE FORMAÇÃO DE
QUADRILHA O ACUSADO DE QUEM NÃO SE
DEMONSTROU A RELAÇÃO ESTÁVEL COM OS
INTEGRANTES DO BANDO. FIXAÇÃO DAS PE-
NAS: CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO
CÓDIGO PENAL. EXACERBAÇÃO EXCESSIVA
DA PENA-BASE. REDUÇÃO. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA.
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AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL
DE AUMENTO EM RELAÇÃO AO DELITO DE
LAVAGEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO
À HABITUALIDADE DAS CONDUTAS. REFOR-
MA PARCIAL DA SENTENÇA.
I - PRELIMINARES:
1.1 - Acolhe-se a preliminar argüida pelo BACEN
(assistente da acusação) de não conhecimento
da segunda apelação de fls. 3.999/4.000, em face
de a procuração outorgada pelo réu (fls. 3.997)
ao advogado signatário do primeiro recurso de
apelação de fls. 3.994/3.996 ter gerado a revoga-
ção de poderes anteriormente conferidos ao pro-
fissional que apresentou a segunda apelação às
fls. 3999/4000.
- Com a interposição do primeiro apelo operou-
se a preclusão consumativa, sobretudo porque,
com a outorga de nova procuração para o exer-
cício dos mesmos poderes antes conferidos a
outro patrono, o primeiro instrumento de man-
dato resta revogado.
1.2 - Sentença que, ao fazer a soma das penas
aplicadas em concurso material, registra quan-
tidade de anos superior às condenações impos-
tas. O erro meramente aritmético, na indicação
final, não tem o condão de impor aos condena-
dos a quantidade de pena ao final mencionada,
prevalecendo, de qualquer modo, a condenação
concreta por cada um dos crimes cometidos, em
concurso material. Inexistência de nulidade.
1.3 - Estando os fatos pormenorizadamente des-
critos na denúncia, pode o juiz dar ao crime defi-
nição diversa sem prejuízo para o réu, hipótese
não configuradora de mutatio libelli, mas sim de
emendatio libelli. Afasta-se o argumento de nu-
lidade da pena em face da falta de correlação en-
tre a acusação (de lavagem de dinheiro) e a sen-
tença.
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1.4 - Não ofendem o princípio da inviolabilidade
do domicílio o ingresso na residência do acusa-
do, bem como a arrecadação do dinheiro lá en-
contrado, sem o amparo de mandado de busca
e apreensão, em face da incidência da exceção
prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.
Sendo permanente o crime de ocultação de bens
e valores, a situação de flagrância dispensa a
ordem judicial.
1.5 - A existência de outras provas contra o acu-
sado torna dispensável a perícia, para compro-
vação do alegado rompimento dos seus tímpa-
nos, em virtude da suposta violência da polícia.
Mesmo que eliminada a confissão na fase poli-
cial, alegadamente obtida sob tortura, outras pro-
vas foram suficientes para embasar o decreto
condenatório, a exemplo dos depoimentos dos
demais acusados e do próprio fato de terem sido
encontrados em seu poder mais de doze milhões
de reais.
1.6 - Não está o juiz sentenciante obrigado a afas-
tar, um por um, todos os argumentos elencados
pela defesa nas alegações finais.
- Enfrentando a sentença a matéria alegada e dis-
cutida, valorando as provas e abordando as
questões relevantes trazidas pelas partes, após
discorrer sobre os motivos do convencimento
do julgador e apontando no quadro fático e nas
provas as causas que o determinaram, não ne-
cessita expressamente analisar todos os argu-
mentos da defesa. Rejeição da preliminar de nu-
lidade da sentença, por falta de fundamentação.
1.7 - Réus condenados pelo crime de contraban-
do (Código Penal, art. 334) e pelo uso de docu-
mento falso (Código Penal, art. 304), sem que
tenha a sentença, contudo, fixado a pena relati-
va àqueles delitos. Ausência de oposição de
embargos de declaração nem o manejo de ape-
lação por parte da acusação.
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- Impossibilidade de aplicação das penas na fase
recursal, à falta de apelação do Ministério Públi-
co Federal. Preclusão do poder punitivo para o
Estado, em razão da proibição de reformatio in
pejus.
- Não sendo a hipótese de anular a sentença pois,
em novo julgamento, também não teria o
julgador monocrático como fixar a pena em pa-
tamar mais elevado, sob pena de se configurar
reformatio in pejus indireta, declara-se a ineficá-
cia da sentença no que tange às condenações
sem a fixação da pena respectiva.
II - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE:
2.1 - Confirmando a instrução criminal que os
acusados tinham pleno domínio do fato crimi-
noso, correta a condenação pelos crimes de fur-
to qualificado, formação de quadrilha, uso de do-
cumento falso e pelo crime de ocultação de bens
e valores, previstos na lei de lavagem de dinheiro.
2.2 - Configura o crime de furto qualificado a ação
perpetrada contra o Banco Central do Brasil,
sede em Fortaleza, na madrugada de 5 para 6 de
agosto de 2005 e que resultou na subtração de
R$ 164.755.150,00 (cento e sessenta e quatro
milhões, setecentos e cinqüenta e cinco mil, cen-
to e cinqüenta reais) ou cerca de U$ 71.000.000
(setenta e um milhões de dólares), em notas de
cinqüenta reais que já estiveram em circulação,
sendo interessante notar que no interior da cai-
xa-forte existiam ainda muitos outros milhões de
reais em notas seriadas, que não foram levadas
pelos acusados.
- Caracterizadas as circunstâncias dos incisos I
e II do § 4º do art. 155 do Código Penal, tendo em
vista que o crime foi cometido mediante a utili-
zação de túnel escavado a partir da casa nº 1.071
da Rua 25 de março, região central da Capital
cearense, distante mais de 75 (setenta e cinco)
metros da sede da Autarquia, com o rompimen-
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to de laje de concreto de 1,10m de espessura. A
residência de onde partiu a escavação era usada
com o subterfúgio de ser sede de uma empresa
de grama sintética, depositando-se em suas de-
pendências, ocultadas em paredes falsas de ges-
so, a terra retirada do túnel, que tinha entrada
disfarçada com tampa de tacos, era equipado
com sistema de refrigeração, iluminação artifi-
cial e lanternas de segurança, além de contar com
900 (novecentas) escoras de madeira com pre-
enchimento de argamassa, ventiladores e seg-
mentos de tubos de cimento.
2.3 - O enquadramento típico no crime de lava-
gem de capitais exige que os valores sobre os
quais se empreguem os procedimentos de lava-
gem tenham sido produto de um dos crimes an-
tecedentes precisamente definidos na lei. A sen-
tença utilizou os incisos V e VII do art. 1º da Lei
9.613/98 para esse enquadramento: crime con-
tra a Administração Pública e crime praticado por
organização criminosa.
- Os crimes contra a Administração Pública es-
tão bem definidos no Código Penal, sendo certo
dizer que esse rótulo indica um preciso grupo
de figuras típicas. Não traduz qualquer crime que
tenha como vítima uma entidade da Administra-
ção Pública. É preciso que o bem jurídico prote-
gido seja a própria Administração Pública brasi-
leira e, por esse motivo, apenas os delitos pre-
vistos nos capítulos com essa nomenclatura
(dentro do Código Penal ou, eventualmente, em
legislação esparsa) assim podem ser considera-
dos.
- Inadequação do enquadramento pretendido na
sentença de primeiro grau, de que um crime de
furto (crime contra o patrimônio) venha a ser
considerado “crime contra a Administração Pú-
blica” apenas pelo fato de que teve uma autarquia
federal como vítima.
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- A intenção do legislador foi, certamente, res-
tringir os crimes precursores a um rol definido,
não sendo admissível  a interpretação extensiva
para enquadrar outros delitos além dos expres-
samente relacionados.  A locução “crime contra
a Administração Pública” está relacionada ao
bem jurídico tutelado, e não à qualidade da víti-
ma.
- Correta a sentença recorrida quanto ao enqua-
dramento do crime antecedente na moldura de
“crime praticado por organização criminosa”.
- Embora a legislação não defina o que seja uma
organização criminosa, a Lei n° 9.034/95, em seu
art. 1º, define e regula os meios de prova e pro-
cedimentos de investigação com relação a cri-
mes praticados por “quadrilha ou bando ou or-
ganizações ou associações criminosas de qual-
quer tipo”. A configuração típica da “quadrilha
ou bando” está no art. 288 do Código Penal, mas
não existe norma que defina organização ou as-
sociação criminosa.
- O teor da Lei n° 9.034/95, em termos práticos,
sugere que haja (ou deva haver) uma diferencia-
ção entre as duas primeiras figuras (quadrilha
ou bando) e as duas últimas (organização crimi-
nosa e associação criminosa), já que, em todos
os casos, há uma pluralidade de pessoas em
busca da prática de uma pluralidade de crimes.
- De acordo com certa doutrina relevante, a par
da utilização de meios operacionais sofisticados,
da padronização de comportamentos, da utiliza-
ção de informações privilegiadas, um determi-
nado critério seria considerado essencial: o
envolvimento de agentes do Estado. É verdade
que, no caso relativo ao furto ao Banco Central,
não há provas concretas de ramificações no Es-
tado. Todavia, aquela circunstância não é essen-
cial para a caracterização da organização crimi-
nosa. De qualquer modo, tendo-se em conta que
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a utilização de pessoas anteriormente emprega-
das na segurança do Banco Central e a profun-
didade do conhecimento que o grupo demons-
trou ter das instalações da Autarquia sugerem
fortemente a infiltração ou mesmo a “contami-
nação” do aparelho do Estado, de modo que a
quadrilha – dotada de acesso a pessoas ligadas
à Administração Pública de alguma forma – reu-
niria os elementos que fariam dela uma organi-
zação criminosa, permitindo a subsunção do fato
no inciso VII do art. 1º da Lei n. 9.613/98.
- A organização criminosa assemelha-se a uma
grande sociedade empresária: não é a realização
exitosa de um grande negócio que lhe colocará
um fim. Ao contrário, servirá para reforçar os
laços que unem seus integrantes, para arregi-
mentar novos membros, para otimizar seus pro-
cedimentos. Os recursos assim obtidos servem
à retroalimentação do sistema, tal qual uma so-
ciedade empresária que reinveste no negócio os
lucros auferidos em determinado exercício. São
exatamente a estabilidade e a perenização que
caracterizam uma organização criminosa, e que
não é essencial à configuração da quadrilha.
- A criminalidade organizada é aquela “que fun-
ciona nos moldes de uma genuína empresa co-
mercial, supondo organização hierarquizada,
administração profissional e disponibilidade de
meios materiais e humanos para a execução de
tarefas distintas e escalonadas, não se poden-
do, contudo, esquecer que a característica que
lhe é mais peculiar é a sua (em maior ou menor
grau) clandestinidade” (CASTELLAR, João
Carlos. LAVAGEM DE DINHEIRO-A QUESTÃO
DO BEM JURÍDICO-Rio de Janeiro: Revan, 204,
pág. 122).
- No caso dos autos, o grupo que executou os
fatos configura uma verdadeira organização cri-
minosa, tendo empreendido esforços, recursos
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financeiros de monta, inteligências, habilidades
e organização de qualidade superior, em uma
empreitada criminosa altamente ousada e arris-
cada. O grupo dispunha de uma bem definida
hierarquização com nítida separação de funções,
apurado senso de organização, sofisticação nos
procedimentos operacionais e nos instrumentos
utilizados, acesso a fontes privilegiadas de infor-
mações com ligações atuais ou pretéritas ao
aparelho do Estado (pelo menos a empregados
ou ex-empregados terceirizados) e um bem de-
finido esquema para posterior branqueamento
dos capitais obtidos com a empreitada crimino-
sa antecedente. Reunião de todas as qualifica-
ções necessárias à configuração de uma organi-
zação criminosa, ainda que incipiente.
2.4 - Imputação do crime de lavagem em face da
venda, por loja estabelecida em Fortaleza, de 11
veículos, mediante o pagamento em espécie: a
transposição da doutrina americana da cegueira
deliberada (willful blindness), nos moldes da sen-
tença recorrida, beira, efetivamente, a responsa-
bilidade penal objetiva; não há elementos con-
cretos na sentença recorrida que demonstrem
que esses acusados tinham ciência de que os
valores por ele recebidos eram de origem ilícita,
vinculada ou não a um dos delitos descritos na
Lei nº 9.613/98. O inciso II do § 2º do art. 1º dessa
lei exige a ciência expressa e não, apenas, o dolo
eventual.  Ausência de indicação ou sequer refe-
rência a qualquer atividade enquadrável no inciso
II do § 2º.
- Não há elementos suficientes, em face do tipo
de negociação usualmente realizada com veícu-
los usados, a indicar que houvesse dolo even-
tual quanto à conduta do art. 1º, § 1º, inciso II, da
mesma lei; na verdade, talvez, pudesse ser atri-
buída aos empresários a falta de maior diligên-
cia na negociação (culpa grave), mas não dolo,
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pois usualmente os negócios nessa área são re-
alizados de modo informal e com base em confi-
ança construída nos contatos entre as partes.
- É relevante a circunstância de que o furto foi
realizado na madrugada da sexta para o sábado;
a venda dos veículos ocorreu na manhã do sá-
bado. Ocorre que o crime somente foi descober-
to por ocasião do início do expediente bancário,
na segunda-feira subseqüente. Não há, portan-
to, como fazer a ilação de que os empresários
deveriam supor que a vultosa quantia em cédu-
las de R$ 50,00 poderia ser parte do produto do
delito cometido contra a autarquia.
- A empresa que explora a venda de veículos usa-
dos não está sujeita às determinações dos arts.
9 e 10 da Lei 9.613/98, pois não se trata de
comercialização de “bens de luxo ou de alto va-
lor”, tampouco exerce atividade que, em si pró-
pria, envolva grande volume de recursos em es-
pécie.
- Ausência de ato normativo que obrigue loja de
veículos a comunicar ao COAF, à Receita, à au-
toridade policial ou a qualquer órgão público a
existência de venda em espécie.
- Mesmo que a empresa estivesse obrigada a
adotar providências administrativas tendentes a
evitar a lavagem de dinheiro, a omissão na ado-
ção desses procedimentos implicaria unicamen-
te a aplicação de sanções também administrati-
vas, e não a imposição de pena criminal por par-
ticipação na atividade ilícita de terceiros, exceto
quando comprovado que os seus dirigentes es-
tivessem, mediante atuação dolosa, envolvidos
também no processo de lavagem (parágrafo 2º,
incisos I e II).
2.5 - Afastamento da dupla condenação em lava-
gem (ocultar e ter em depósito): tendo sido en-
contrados os réus em residência, onde estava
ocultada quantia de mais de 12 milhões de reais,
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é evidente que não poderiam ser condenados por
dois crimes, em cúmulo material, como se tives-
sem infringido dois dispositivos distintos da lei
de lavagem (ocultar os valores e ter em depósito
o mesmo numerário). Ofensa ao princípio que
veda o bis in idem.
- É possível a configuração de mais de um crime
de lavagem, mesmo quando o objeto material
(dinheiro) utilizado é oriundo do mesmo crime
antecedente, desde que as ações sejam distin-
tas e com desígnios autônomos. As atividades
de empréstimo de dinheiro a juros, através de
interposta pessoa, e de compra de objetos, imó-
veis e empresas em nome de terceiros, podem,
de acordo com as circunstâncias, ser conside-
radas crimes distintos, em concurso material.
2.6 - Conflito aparente de normas. Alegações de
que os fatos praticados constituiriam receptação
ou favorecimento real.
- Há, é certo, grande aproximação entre a recep-
tação e a lavagem de capitais, pois ambas as fi-
guras típicas têm uma mesma finalidade: asse-
gurar a utilização de bens ou valores obtidos por
meio de crime antecedente.
- A receptação visa, no entanto, assegurar a ma-
nutenção e a consolidação de bens advindos de
crime contra o patrimônio praticado por tercei-
ro, admitindo-se, ainda, que o crime anteceden-
te atinja outros bens jurídicos, a exemplo do
descaminho ou do peculato, desde que o seu
produto seja coisa passível de valoração econô-
mica, mas sempre ligada à idéia de patrimônio,
público ou particular. É crime parasitário de um
delito antecedente praticado, em geral, contra o
patrimônio.
- Ocorre que a atividade do receptador é periféri-
ca em relação aos agentes do crime patrimonial
precedente. No caso do crime de ocultação de
bens e valores da lei de lavagem de dinheiro, as
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atividades tendentes a assegurar as vantagens
materiais estão imbricadas à própria ação ante-
cedente.
- O crime de favorecimento real (Código Penal,
artigo 349) exclui quem participou do delito an-
tecedente, ao contrário do que ocorre com a
reciclagem de valores, em que os agentes de
ambos os delitos podem ser os mesmos. O
favorecimento real exige especial fim de agir:
tornar seguro o proveito do crime, ao passo que,
na lavagem, a intenção é não apenas tornar se-
guro o proveito, mas fazê-lo reingressar na eco-
nomia, embora de forma segura.
- Os acusados não se limitaram a tão-somente
adquirir, em proveito próprio, o produto do cri-
me, ou simplesmente assegurar o proveito do
crime de furto, mas também a conferir às tran-
sações de que participaram, aparência regular,
lícita, razão pela qual o conflito aparente de nor-
mas deve ser dirimido aplicando-se o princípio
da especialidade.
2.7 - Absolvição de Flávio Augusto Maitioli dos
crimes de falsa identidade e de formação de qua-
drilha. O simples ato de trazer consigo documen-
to de terceiro (mormente em se tratando de ir-
mão) não configura o tipo do art. 304 do Código
Penal.  Sem a demonstração da ligação estável
com os integrantes do bando, não há que se fa-
lar em tipificação do crime de quadrilha.
III - FIXAÇÃO DA PENA:
3.1 - Não fere o artigo 59 do Código Penal a sen-
tença que fixa a pena-base num patamar acima
do mínimo legal, se devidamente fundamenta-
da, com esteio nas circunstâncias judiciais do
crime.
- Parte da doutrina em nosso país tem entendi-
do que a pena-base deve, salvo situações excep-
cionais, devidamente justificadas, aproximar-se
do termo ou ponto médio entre a pena mínima e
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pena máxima (metade da distância entre a pena
mínima e a pena máxima). (SCHMITT, Ricardo
Augusto. Sentença Penal Condenatória, 2ª Edi-
ção. Salvador, Editora JusPodivm, 2007, pp. 78 a
91).
- Naquelas situações excepcionais, e com a de-
vida fundamentação, a pena-base poderia apro-
ximar-se do termo ou ponto médio superior (me-
tade da distância entre o termo ou ponto médio
e a pena máxima):
- A fixação da pena-base na pena máxima, por
impedir a aplicação de agravantes, contrariaria,
em tese, a idéia penal quanto à limitação destas
à pena máxima cominada em abstrato e de sua
proporcionalidade.
- Haveria a necessidade de averiguação objetiva
sobre a contribuição de cada uma das circuns-
tâncias judiciais para a majoração da pena-base,
ou seja, deveria haver uma proporcionalidade
entre a valoração de cada circunstância judicial
e o incremento da pena-base.
- Sustenta-se que a cada circunstância judicial
deve corresponder uma possibilidade de aumen-
to de 1/8 na fixação da pena-base, excetuando-
se os antecedentes, que corresponderiam a 2/8.
- Por outro lado, há autores que descartam a pre-
cisão aritmética, inclusive em face de pronunci-
amento do colendo Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que “A PONDERAÇÃO DAS CIR-
CUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓ-
DIGO PENAL NÃO É UMA OPERAÇÃO ARITMÉ-
TICA: POR ISSO, SERIA TEMERÁRIO ASSEVE-
RAR QUE DA SUBTRAÇÃO DE UM DENTRE
DIVERSOS NEGATIVOS, AOS QUAIS ALUDIU A
SENTENÇA, RESULTASSE NECESSARIAMEN-
TE A FIXAÇÃO DE PENA MENOR” (STF, HC
84.120/SP, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julg.
22.6.04), havendo, ainda, corrente doutrinária
segundo a qual não há qualquer fundamento le-
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gal para a adoção do limitador do chamado ter-
mo médio, podendo a pena básica ser aplicada
no máximo quando a situação concreta deman-
dar (NUCCI, Guilherme de Souza, INDIVIDUA-
LIZAÇÃO DA PENA. Revista dos Tribunais, São
Paulo, 2004, pág 343).
- Posições extremadas que podem ser tempera-
das, aproveitando-se adminículos relevantes de
cada uma delas: I) a fixação da pena não pode
ter precisão aritmética, mas, por outro lado, as
oito circunstâncias devem ser sopesadas, nada
impedindo que uma prepondere ante as demais;
II) é razoável a adoção do “ponto médio”, como
limitador à fixação da pena-base, mas nada im-
pede que aquele marco seja ultrapassado em si-
tuações excepcionais; e III) a fixação da pena-base
no máximo cominado em abstrato atenta contra
o princípio da proporcionalidade, que deve ori-
entar a compreensão e a aplicação do direito
penal; IV) em face de situações excepcionais, é
perfeitamente possível a fixação da pena-base
acima do chamado ponto médio, ou mesmo um
pouco acima do ponto médio superior.
 - No caso concreto, impõe-se a redução das pe-
nas-base fixadas na sentença recorrida, não
obstante as oito circunstâncias previstas no art.
59 do Código Penal (culpabilidade, anteceden-
tes, conduta social, personalidade do agente, os
motivos, as circunstâncias e as conseqüências
do crime e o comportamento da vítima) sejam
desfavoráveis à grande maioria dos acusados.
Por outro lado, a excepcionalidade daquelas cir-
cunstâncias, mesmo que afastados os maus an-
tecedentes no que tange à parte dos réus, auto-
riza a dosimetria um pouco acima do termo mé-
dio superior, em relação ao delito principal, pois,
somente assim, será suficiente para a reprova-
ção e prevenção do crime.
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- Sentença que valorou negativamente, em rela-
ção a todos os réus, “as suas personalidades
desvirtuadas e voltadas para o crime, bem como
suas condutas sociais reprováveis, além do úni-
co móvel ter sido o lucro ilícito em detrimento
do patrimônio público, com graves conseqüên-
cias sociais”.
- No que tange ao comportamento da vítima,
afasta-se o argumento de que o Banco Central,
ao relaxar nos procedimentos de vigilância e se-
gurança, teria incentivado a prática do crime.  As
instalações da Autarquia eram dotadas de vigi-
lância armada, circuito de TV, com monitora-
mento humano 24 horas por dia, sensores de
presença na caixa-forte e sensores de impacto
nas paredes e no teto. Tanto existia o esquema
de segurança que foi necessária a montagem de
organização com sofisticado planejamento e
vultosos investimentos para que a empreitada
criminosa tivesse êxito.
- É verdade que a sentença, ao apreciar as cir-
cunstâncias judiciais, não se deteve na avaliação
dos antecedentes dos réus. Entretanto, em sede
de apelação, mesmo que o recurso tenha sido
manejado exclusivamente pela defesa, pode o
Tribunal reavaliar cada um dos aspectos previs-
tos no art. 59 do Código Penal, atribuindo-lhes
valoração diversa ou mesmo considerando cir-
cunstâncias não mencionadas no julgado recor-
rido, desde que a pena não venha a ser majorada.
No caso, é perfeitamente possível considerar os
antecedentes dos acusados, sem que isso cons-
titua reformatio in pejus, especialmente quando,
ao final, a pena-base vem a ser reduzida.
3.2 - É certo que a mera situação de flagrante,
por si só, não retira a espontaneidade da confis-
são. Entretanto, para justificar a sua natureza de
atenuante, é necessário que a confissão seja fei-
ta de forma ampla, geral e irrestrita, o que não é
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o caso, até porque, em relação a alguns dos acu-
sados, foi retratada em juízo.
- A par da ausência do elemento moral (arrepen-
dimento da prática criminosa), não se verificou
a predisposição para colaborar com a Justiça,
facilitando a instrução. Nenhum dos recorrentes
forneceu qualquer informação útil à localização
dos demais integrantes da organização crimino-
sa ou ao rastreamento dos milhões de reais ain-
da ocultados.
3.3 - O § 4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/98 discipli-
na causa especial de aumento, ao determinar que
a pena será aumentada de 1 (um) a 2/3 (dois ter-
ços), nos casos previstos nos incisos I a IV do
caput do artigo 1º, se o crime for cometido de
forma habitual ou por intermédio de organiza-
ção criminosa.
- A primeira hipótese cuida da figura da habitua-
lidade criminosa, ou do criminoso habitual, con-
ceito diferente do de crime habitual. Como ensi-
na DAMÁSIO DE JESUS “o delito habitual se dis-
tingue da habitualidade no crime. Naquele, o de-
lito é único, constituindo a habitualidade uma
elementar do tipo. Na habitualidade no crime, ao
contrário, há pluralidade de crimes, sendo a
habitualidade uma qualidade do autor, não da
infração penal”.
 - Ao contrário do crime habitual (onde a reitera-
ção de atos penalmente indiferentes de per si
constitui um delito único, ante a existência de
um todo ilícito), aqui temos uma seqüência de
atos típicos que demonstram uma tendência por
parte do autor. No crime habitual a prática de um
ato apenas não gera tipicidade.
- O aspecto mais importante é que o parágrafo
introduz a figura da “reiteração criminosa”, que
nada mais é do que uma característica do crimi-
noso chamado “profissional” ou “habitual”. Não
se cuida de um crime continuado propriamente
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dito (art. 71 do Código Penal). Tampouco a lei
faz referência e exige uma comunhão de circuns-
tâncias temporais, espaciais e operativas para
que se reconheça uma “unidade” fictícia ou real
de delitos. O dispositivo está reservado, portan-
to, às situações em que o agente, reiteradamente
e de forma habitual, venha se dedicando ao deli-
to de reciclagem de bens ou valores.
- Inexistência de qualquer prova nos autos, ou
ao menos vaga menção, de que os recorrentes
reiteradamente se dedicavam à prática de deli-
tos de lavagem de capitais ou de que tenham
anteriormente, de algum modo, infringido a Lei
9.613/98.
- Afastada a habitualidade criminosa, restaria
verificar a presença ou não da outra circunstân-
cia especial de aumento, prevista no mesmo dis-
positivo legal, ou seja, o fato do crime ter sido
cometido por organização criminosa.
- Não há qualquer dúvida de que o furto ao Ban-
co Central em Fortaleza foi cometido por inte-
grantes da criminalidade organizada. Todavia, a
circunstância foi considerada para a própria
tipificação do delito de lavagem de capitais, ao
considerar o crime de furto cometido por orga-
nização criminosa como delito antecedente ao
de reciclagem.
- O acréscimo da pena pelo mesmo motivo im-
plicaria intolerável bis in idem. Reforma da sen-
tença que aumentara a pena-básica em 2/3(dois
terços), para afastar a causa especial de aumen-
to do § 4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/98.
3.4 - A fixação da pena pecuniária segue o méto-
do bifásico: I) na primeira etapa, determina-se o
número de dias-multa (entre 10 e 360-Código
Penal, art. 49), devendo-se guardar certa propor-
cionalidade com a pena privativa de liberdade fi-
xada; II) na segunda fase, arbitra-se o valor de
cada dia-multa (entre um trigésimo e 5 vezes o
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salário mínimo-Código Penal, art. 49, § 1º), con-
siderando-se a situação financeira de cada acu-
sado.
- De acordo com o artigo 60, § 1º, do Código Pe-
nal, o valor da pena pecuniária poderá ser au-
mentado até o triplo, caso o máximo previsto
apresente-se ineficaz, em razão da condição eco-
nômica do réu. Trata-se de regra de especial ele-
vação do valor da pena de multa, nos moldes das
causas especiais de aumento da pena privativa
de liberdade.
- O critério consagrado no artigo 59 do Código
Penal, qual seja o da suficiência e da necessida-
de, que norteia o magistrado na individualização
da pena-base proporcional, é o mesmo critério
que o orientará na fixação da pena de multa.
- Sentença que aplicou penas pecuniárias no
patamar máximo possível, mesmo em relação
aos crimes conexos de menor potencial ofensi-
vo, sem guardar qualquer proporção com a pena
privativa de liberdade concretamente imposta.
- A pena de multa deve ser dosada guardando
simetria com a pena privativa de liberdade apli-
cada cumulativamente.
3.5 - O crime perpetrado contra o Banco Central
em Fortaleza, com a subtração de quase 71 mi-
lhões de dólares é, muito provavelmente, o maior
furto da história da humanidade. A quadrilha que
o executou, por sua vez, demonstrou incrível
organização, planejamento e capacidade de arti-
culação. O fato teve repercussão internacional e
ainda hoje deixa incrédula a população.
- Merece, assim, punição adequada, de modo
suficiente a reprovar o ilícito cometido e a deses-
timular a prática de crimes contra o patrimônio
e contra a paz pública, conforme recomenda o
art. 59 do Código Penal.
- A apenação, tanto em relação ao crime princi-
pal quanto no que tange aos crimes conexos,
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deve, no entanto, ser feita com atenção aos limi-
tes da lei.
- Redução das penas de multa e de privação da
liberdade.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, acolher a preliminar de não
conhecimento da segunda apelação ofertada pelo réu ANTÔNIO
EDIMAR; PROCLAMAR DE OFÍCIO a  ineficácia da sentença na
parte em que condenou, mas deixou de aplicar a pena respectiva,
em relação aos crimes de uso de documento falso e contrabando
imputados aos réus DAVI SILVANO E ANTÔNIO EDIMAR; dar pro-
vimento à apelação dos réus FRANCISCO DERMIVAL e JOSÉ
ELIZOMARTE para, aplicando o princípio in dubio pro reo, absolvê-
los com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
com a redação da Lei nº 11.690 de 09 de junho de 2008; dar parcial
provimento às apelações de ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA, MAR-
COS DE FRANÇA e DAVI SILVANO DA SILVA, para excluir a dupla
apenação, em concurso material, por duas supostas condutas de
lavagem de ativos; dar parcial provimento às apelações dos réus
MARCOS DE FRANÇA, DEUSIMAR NEVES QUEIROZ, MARCOS
RIBEIRO SUPPI, ANTONIO EDIMAR BEZERRA, JOSÉ CHARLES
MACHADO  DE MORAIS, PEDRO JOSÉ DA CRUZ E DAVI SILVA-
NO DA SILVA, para reduzir as penas privativas de liberdade e as
multas aplicadas, 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, 9 de setembro de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREI-
RA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIA-
LHO MOREIRA:

Trata-se de apelações interpostas pelos réus acima especifi-
cados contra sentença (fls. 3.804/3.961) da lavra do Exmo. Sr. Juiz
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Federal Danilo Fontenelle Sampaio, da 11ª Vara Federal do Ceará,
que os condenou pela prática dos crimes de furto qualificado, for-
mação de quadrilha, ocultação de bens e valores, uso de docu-
mento falso, falsa identidade, posse ilegal de arma de fogo de uso
restrito e lavagem de dinheiro.

Foram apurados na presente instrução criminal os fatos rela-
tivos ao furto qualificado à caixa-forte do Banco Central do Brasil
em Fortaleza, de onde foi subtraída a quantia de R$ 164.755.150,00
(cento e sessenta e quatro milhões, setecentos e cinqüenta e cin-
co mil, cento e cinqüenta reais), na madrugada de 5 para 6 de
agosto de 2005.

É de se destacar que, mesmo em se considerando os inúme-
ros habeas corpus impetrados com intuito de revogar o decreto
preventivo, apenas alguns dos réus, ora apelantes, responderam
ao processo em liberdade, por força de concessão de ordens
emanadas deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região e do Co-
lendo Superior Tribunal de Justiça.

Frise-se, ainda, que alguns dos réus tiveram a liberdade provi-
sória concedida, em face da revogação do decreto cautelar pelo
próprio juiz de primeira instância.

Nas razões de apelações, têm-se:

O réu DEUSIMAR NEVES QUEIROZ, segundo a denúncia,
valendo-se de sua condição de ex-funcionário das empresas da
SERVAL e CORPS, que transportavam numerário do Banco Cen-
tral para o Banco do Brasil S/A, forneceu aos demais integrantes
da quadrilha informações imprescindíveis ao furto, tais como a lo-
calização física da caixa-forte. Recebeu por essa tarefa a quantia
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Foi condenado à pena final de 44 anos e 2 meses de reclusão
(embora no somatório tenha a sentença se referido a 47 anos), a
ser iniciada em regime fechado, e de 2.160 dias-multa, sendo tal
pena assim individualizada:

a) 3 anos de reclusão, pelo crime do artigo 288 do CPB
(quadrilha ou bando);

b) 8 anos de reclusão, e 1.080 dias-multa, pelo crime do
artigo 155, § 4º, do CPB (furto qualificado);
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c) 16 anos e 7 meses de reclusão, por cada um dos dois
crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I, §
2º, I e II, da Lei 9.613/98), em face de ter praticado duas
ações de lavagem com desígnios autônomos, ao ocultar
a localização, disposição e ter em depósito parte do nu-
merário furtado e ao emprestar parte do mesmo nume-
rário, e 1.080 dias-multa.

Inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz Federal
singular aduz, em síntese, as seguintes razões a justificar a refor-
ma da sentença: 1) ocorrência de erro na dosimetria das penas de
reclusão e de multa, em face de as mesmas terem sido fixadas
acima do mínimo legal sem observância dos critérios legais – arti-
gos 59 e 68 do CPB; 2) a sentença não considerou a sua primari-
edade, tampouco a atenuante da confissão; 3) inexistência do cri-
me de bando e de organização criminosa, sob o argumento de
que não se associara de forma permanente e estável para o co-
metimento de crimes.

O réu PEDRO JOSÉ DA CRUZ, de acordo com informações
constantes dos autos, fugiu do Presídio de Carandiru, por meio de
escavação de túnel, tendo ele feito, por dois meses, as escava-
ções do túnel que deu acesso à caixa-forte do BACEN, em Forta-
leza. Recebeu por esta tarefa a quantia de dois milhões de reais.

Foi condenado à pena final de 44 anos e 2 meses de reclusão
(embora no somatório a sentença tenha se referido a 47 anos), a
ser iniciada em regime fechado, e de 2.160 dias-multa, sendo tal
pena assim individualizada:

a) 3 anos de reclusão, pelo crime do artigo 288 do CPB
(quadrilha ou bando);

b) 8 anos de reclusão, e 1.080 dias-multa, pelo crime do
artigo 155, § 4º, do CPB (furto qualificado);

c) 16 anos e 7 meses de reclusão, por cada um dos dois
crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I, §
2º, I e II da Lei 9.613/98), em face de ter praticado duas
ações de lavagem com desígnios autônomos, ao ocultar
a localização, disposição e ter em depósito parte do nu-
merário furtado e ao converter em ativos lícitos parte do
mesmo numerário, e 1.080 dias-multa.
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Inconformado com a sentença ora recorrida, aduz, em sínte-
se, as seguintes razões a justificar a reforma da sentença: 1) ocor-
rência de erro na soma das penas privativas de liberdade (o Exmo.
Juiz sentenciante somou o total de 36 anos quando o correto, se-
gundo a defesa, seria de 33 anos); 2) a sentença não considerou a
atenuante da confissão.

O réu DAVI SILVANO DA SILVA, vulgo “Véi Davi”, que, em con-
formidade com as informações constantes dos autos, encontra-
va-se, à época do furto, em Fortaleza, foi identificado como sendo
um dos passageiros do Vôo TAM 3300, de 6 de agosto de 2005,
que partiu daquela cidade, no dia seguinte ao furto. Noticiam os
autos que o réu alugou imóveis no período em que se fazia a esca-
vação do túnel de acesso à caixa-forte.

Foi condenado à pena final de 44 anos e 2 meses de reclusão
(apesar de ter constado do somatório da sentença a pena de 47
anos), a ser iniciada em regime fechado, e de 2.160 dias-multa,
sendo tal pena assim individualizada:

a) 3 anos de reclusão, pelo crime do artigo 288 do CPB
(quadrilha ou bando);

b) 8 anos de reclusão, e 1.080 dias-multa, pelo crime do
artigo 155, § 4º, do CPB (furto qualificado);

c) 16 anos e 7 meses de reclusão, por cada um dos dois
crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I, §
2º, I e II, da Lei 9.613/98), em face de ter praticado duas
ações de lavagem com desígnios autônomos, ao ocultar
a localização, disposição e ter em depósito parte do nu-
merário furtado, e 1.080 dias-multa.

Pretende a reforma do julgado pelos seguintes fundamentos:
1) não ocorrência do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que
sua conduta se restringiu à guarda do produto do crime; 2) aplica-
ção do princípio da consunção, a fim de ser condenado tão-so-
mente pelo crime de furto, por entender que o crime de quadrilha e
de uso de documento falso são absorvidos pelo furto qualificado.

O réu MARCOS DE FRANÇA, conforme explicitado nos au-
tos, utilizava o nome falso de MARIVALDO DE SOUZA SALES,
com o fim de adquirir passagens aéreas, tendo sido identificado
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como um dos passageiros do Vôo TAM 3300, de 6 de agosto de
2005, que partiu de Fortaleza, no dia seguinte ao furto. Após sua
prisão, confessou à polícia que participou da escavação do túnel,
viajando para São Paulo logo após a realização do delito.

Foi condenado à pena final de 50 anos e 2 meses de reclusão
(apesar de ter constado do somatório da sentença a pena de 53
anos), a ser iniciada em regime fechado, e 2.260 dias-multa, sen-
do tal pena assim individualizada:

a) 3 anos de reclusão, pelo crime do artigo 288 do CPB
(quadrilha ou bando);

b) 8 anos de reclusão, e 1.080 dias-multa, pelo crime do
artigo 155, § 4º, do CPB (furto qualificado);

c) 16 anos e 7 meses de reclusão, por cada um dos dois
crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I, §
2º, I e II, da Lei 9.613/98), em face de ter praticado duas
ações de lavagem com desígnios autônomos, ao ocultar
a localização, disposição e ter em depósito parte do nu-
merário furtado, e 1.080 dias-multa.

d) 6 anos de reclusão, e 100 dias-multa, pelo crime descrito
no artigo 304 c/c 297 do Código Penal.

Apresenta as seguintes razões para o seu inconformismo: 1)
nulidade da sentença, pois fundada em provas obtidas por meios
ilícitos; 2) cerceamento de defesa, em face do indeferimento de
pedido de prova pericial; 3) exacerbação das penas cominadas,
fixadas nos limites máximos, sem ser considerada a atenuante da
confissão e a sua primariedade.

O réu ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA, de acordo com os au-
tos, participou da escavação do túnel de acesso à caixa-forte do
Banco Central, por 45 dias, bem como nas atividades de oculta-
ção e posterior divisão de parte do numerário. Utilizou-se de docu-
mento falso e de porte de arma de fogo de uso restrito.

Foi condenado à pena final de 50 anos e 2 meses de reclusão
(embora tenha constado da sentença que a soma das penas era
de 53 anos), a ser iniciada em regime fechado, e 2.260 dias-multa,
sendo tal pena assim individualizada:
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a) 3 anos de reclusão pelo crime do artigo 288 do CPB (qua-
drilha ou bando);

b) 8 anos de reclusão, e 1.080 dias-multa, pelo crime do
artigo 155, § 4º, do CPB (furto qualificado);

c) 16 anos e 7 meses de reclusão, por cada um dos dois
crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I, §
2º, I e II, da Lei 9.613/98), em face de ter praticado duas
ações de lavagem com desígnios autônomos, ao ocultar
a localização, disposição e ter em depósito parte do nu-
merário furtado, e 1.080 dias-multa.

d) 6 anos de reclusão, e 100 dias-multa, pelo crime descrito
no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 – posse ou porte de
arma de fogo de uso restrito.

Em seu recurso sustenta: 1) nulidade da sentença, pois fun-
dada em provas obtidas por meios ilícitos; 2) cerceamento de de-
fesa, em face do indeferimento de pedido de prova pericial; 3) exa-
cerbação das penas cominadas, fixadas nos limites máximos, sem
que fosse considerada a atenuante da confissão e a sua primarie-
dade.

O réu JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS, proprietário
da JE Transporte (Fortaleza), segundo a acusação, associou-se
aos demais co-réus para intermediar a compra de 11 carros de
passeio junto à empresa Brilhe Car Automóveis, com o fim de trans-
portar parte do numerário furtado a outros Estados da Federação.
Acompanhou o transporte dos carros, afirmando que entregaria
uma carga em São Paulo. Foi preso em Minas Gerais.

Foi condenado à pena final de 36 anos e 2 meses de reclusão,
a ser iniciada em regime fechado, e de 1.080 dias-multa, sendo tal
pena assim individualizada:

a) 3 anos de reclusão, pelo crime do artigo 288 do CPB
(quadrilha ou bando);

b) 16 anos e 7 meses de reclusão, por cada um dos dois
crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I, §
2º, I e II, da Lei 9613/98), em concurso material, em face
de ter praticado duas ações de lavagem com desígnios
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autônomos, ao ocultar a localização de parte do numerá-
rio furtado e ao intermediar a aquisição de 11 veículos
adquiridos com parcela do mesmo numerário, e 1.080
dias-multa.

Não se conformando com a sentença, apresenta os seguin-
tes fundamentos: 1) não ocorrência do crime de lavagem de di-
nheiro, em face de o crime de furto não integrar o rol de crimes
antecessores descritos na Lei 9.613/98; 2) que a conduta descrita
no artigo 1º, V da Lei nº 9.613/98 constitui-se em crime próprio de
funcionário público; 3) ausência de dolo ante o desconhecimento
da origem do dinheiro que lhe fora entregue para intermediação na
compra dos veículos, pelo que pugna pela absolvição.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de
lavagem de dinheiro para o de receptação.

O réu JOSÉ ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA, de acordo
com os autos, sócio da empresa Brilhe Car Automóveis, recebeu
R$ 980.000,00 pela venda de seis carros, que totalizavam R$
691.000,00, tendo ficado remanescente um saldo na referida em-
presa.

Foi condenado à pena final de 03 anos de reclusão, a ser cum-
prida em regime aberto, e 100 dias-multa, pelo crime de lavagem
de dinheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I, §1º, I, § 2º, I e II, e arts. 9º e 10
da Lei nº 9.613/98). Referida pena de reclusão foi convertida em
prestação de serviços à comunidade a serem especificados pelo
juízo da execução.

Inconformado, apresenta os seguintes fundamentos para a
reforma da sentença: 1) ausência de dolo e de provas convincen-
tes que ensejem um juízo condenatório; 2) que a venda dos carros
ao co-réu JOSÉ CHARLES foi de boa-fé, uma vez que a empresa
J.E. TRANSPORTE pertencia a este apelante JOSÉ ELIZOMAR-
TE e FRANCISCO DERMIVAL, e que a mesma sempre teve os
ativos de origem lícita.

Pugna, por fim, pela absolvição, em face da inconteste insufi-
ciência de provas, e invoca a aplicação do princípio in dubio pro
reo.

O réu FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA, também
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em conformidade com o que está nos autos, sócio da empresa
Brilhe Car Automóveis, participou da venda dos carros, que totali-
zaram R$ 980.000,00. O manobrista da referida empresa confir-
mou em juízo que este réu conhecia os réus Jussivan, José Char-
les e Marcos Rogério.

Foi condenado à pena final de 03 anos de reclusão, a ser cum-
prida em regime aberto, e 100 dias-multa, pelo crime de lavagem
de dinheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I, §1º, I, § 2º, I e II, e arts. 9º e 10
da Lei nº 9.613/98). Referida pena de reclusão foi convertida em
prestação de serviços à comunidade a serem especificados pelo
juízo da execução.

Apresenta as seguintes razões para o seu inconformismo: 1)
ausência de dolo e de provas convincentes que ensejem um juízo
condenatório; 2) que a venda dos carros ao co-réu JOSÉ CHAR-
LES foi de boa-fé, uma vez que a empresa J. E. TRANSPORTE
pertencia ao próprio ora apelante FRANCISCO DERMIVAL e JOSÉ
ELIZOMARTE, e que a mesma sempre teve os ativos obtidos de
origem lícita.

 Pugna, por fim, pela absolvição em face da inconteste insufi-
ciência de provas e invoca a aplicação do princípio in dubio pro
reo.

O réu FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI, segundo a acusação,
cooperava no transporte do numerário furtado, conduzindo um dos
veículos comprados (Pajero) e utilizando a habilitação de seu ir-
mão Eduardo Mattioli. Ajudava especificamente o co-réu DAVI SIL-
VANO DA SILVA, vulgo “Véi Davi”, que foi identificado como sendo
um dos passageiros do Vôo TAM 3300, de 6 de agosto de 2005,
que partiu de Fortaleza no dia seguinte ao furto.

Foi condenado à pena final de 21 anos e 07 meses de reclu-
são, a ser cumprida em regime fechado, e 1.180 dias-multa, sen-
do tal pena assim individualizada:

a) 3 anos de reclusão, pelo crime do artigo 288 do CPB
(quadrilha ou bando);

b) 16 anos e 7 meses de reclusão, e 1.080 dias-multa, pelo
crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I,
§2º, I e II, da Lei 9.613/98);
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c) 2 anos de reclusão, e 100 dias-multa, pelo crime de falsa
identidade – artigo 308 do CPB.

Inconformado, apresenta, em síntese, as seguintes razões a
justificar a reforma da sentença: 1) que a sua conduta se resumiu
em transportar um automóvel de Belo Horizonte para Fortaleza,
sem saber que o mesmo foi produto do crime praticado pelos de-
mais réus, 2) não ocorrência do crime de falsa identidade, em face
de apenas estar portando uma carteira de documentos do seu ir-
mão; 3) ausência de provas que o incluam como integrante da
quadrilha.

O réu MARCOS RIBEIRO SUPPI, de acordo com a peça acu-
satória, cooperava no transporte do numerário furtado, conduzin-
do para outros Estados da Federação. Era convocado para tal ta-
refa a mando do co-réu MARCOS DE FRANÇA. Utilizou o nome
falso de Genilson Alves Feitosa, quando da viagem pelo vôo da
TAM. Informou que a quantia que lhe coube pela participação no
crime foi de R$ 50.000,00.

Foi condenado à pena final de 25 anos e 07 meses de reclu-
são, a ser cumprida em regime fechado, e 1.180 dias-multa, sen-
do tal pena assim individualizada:

a) 3 anos de reclusão, pelo crime do artigo 288 do CPB
(quadrilha ou bando);

b) 16 anos e 7 meses de reclusão, e 1.080 dias-multa, pelo
crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I, §
2º, I e II, da Lei 9.613/98);

c) 6 anos de reclusão, e 100 dias-multa, pelo crime de uso
de documento falso – artigo 304 do CPB.

Em sua apelação sustenta os seguintes fundamentos: 1) que
não tinha ciência do dinheiro contido nas malas com destino a São
Paulo; 2) na dosimetria da pena, o Magistrado sentenciante não
considerou a primariedade e os bons antecedentes do acusado,
bem como a atenuante da confissão; 3) que em relação à pena de
multa, o mesmo Magistrado não observou a real situação econô-
mica do réu.

O réu FRANCISCO ÁLVARO DE CARVALHO LIMA, conforme
informações obtidas nos autos, promoveu a lavagem do dinheiro
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(R$ 200.000,00) que recebeu do co-réu DEUSIMAR QUEIROZ,
mediante o empréstimo de dinheiro a juros e a compra de aparta-
mentos, automóveis e motos na cidade de Fortaleza. Há notícias
nos autos, inclusive, de que o réu DEUSIMAR, na verdade, teria
recebido cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), por
haver participado do furto e, com a ajuda do ora apelante FRAN-
CISCO CARVALHO, teria praticado o crime de lavagem de dinhei-
ro.

Foi condenado à pena final de 03 anos de reclusão, em regi-
me aberto, e de 100 dias-multa pelo crime de lavagem de dinheiro
(artigo 1º, V e VII, § 1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98). Referida pena
privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviço à
comunidade, a ser especificado pelo juízo da execução penal.

Não se conformando, apresenta as seguintes razões a justifi-
car a reforma da sentença: 1) que não tinha ciência da origem do
dinheiro entregue pelo réu DEUSIMAR; 2) na dosimetria da pena, o
Magistrado sentenciante exacerbou a pena de multa, pelo que re-
quer sua fixação no mínimo legal.

Contra-razões apresentadas pelo Ministério Público, às fls.
4.517/4.550, e pelo Banco Central, na condição de assistente da
acusação, às fls. 4.554/4.591, ambas pugnando pelo não provi-
mento dos recursos de apelação interpostos pelos réus. O Banco
Central, preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento da se-
gunda apelação interposta pelo réu ANTÔNIO EDIMAR BEZER-
RA, pela ocorrência da preclusão consumativa e presença do bis
in idem.

Parecer Ministerial, às fls. 4.594/4.631, ofertado pela Exma.
Sra. Procuradora Regional da República, Dra. Eliane de Albuquer-
que Oliveira Recena, que opinou:

a) preliminarmente, pelo não conhecimento da segunda ape-
lação interposta pelo réu ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA,
pela ocorrência da preclusão consumativa em face da
presença do bis in idem;

b) no mérito, pelo provimento parcial dos recursos de ape-
lação interpostos pelos réus MARCOS DE FRANÇA,
DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ, MARCOS RIBEIRO
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SUPPI, ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA, JOSÉ CHARLES
MACHADO DE MORAIS, PEDRO JOSÉ DA CRUZ, DAVI
SILVANO DA SILVA E FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI, com
o fim de serem reduzidas as penas impostas pelos cri-
mes de lavagem de dinheiro e pelo crime de uso de do-
cumento falso – artigo 304 do CPB, em relação aos réus
MARCOS DE FRANÇA e MARCOS SUPPI, e pelo crime
do artigo 16 da Lei 10.826/03, em relação ao réu ANTÔ-
NIO EDIMAR.

Os autos seguiram ao eminente Desembargador Federal Re-
visor, nos termos do Regimento Interno desta corte.

É o que havia de relevante para relatar.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIA-
LHO MOREIRA (Relator):

1) PRELIMINARES

Conforme narrado no relatório, a hipótese é de apelações cri-
minais, interpostas pelos réus acima especificados, contra a sen-
tença de fls. 3.804/3.961, da lavra do Exmo. Sr. Juiz Federal, Dr.
DANILO FONTENELLE SAMPAIO, da 11ª Vara do Ceará, que os
condenou pela prática dos crimes de furto qualificado, formação
de quadrilha, posse de arma de fogo de uso proibido, ocultação de
bens e valores (lei de lavagem de dinheiro), uso de documento
falso e de falsa identidade.

O Banco Central do Brasil, na condição de Assistente da Acu-
sação, na oportunidade da apresentação das contra-razões de
apelação (fls. 4.554/4.591), pugnou preliminarmente, pelo não co-
nhecimento da segunda apelação interposta pelo réu Antônio Edi-
mar Bezerra, em face da ocorrência da preclusão consumativa.

As defesas, conforme noticiado no incluso relatório, argúem
nulidades do decreto condenatório singular, sob o fundamento de
que houve condenação por fatos não descritos na denúncia; de
não haver apreciado todas as teses articuladas nas alegações fi-
nais, fixando pena-base além do mínimo legal sem fundamenta-
ção adequada e de não ter considerado as atenuantes.
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Quanto às questões relacionadas à fixação da pena-base além
do mínimo legal sem fundamentação adequada e de não ter a sen-
tença considerado as atenuantes, entendo que se confundem com
o próprio mérito das apelações, pelo que deixo para apreciá-las na
oportunidade da análise das questões meritórias aduzidas nos re-
cursos de apelações interpostos.

1.1)  NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DE FLS. 3.999/
4.000

Quanto à preliminar de não conhecimento da segunda apela-
ção interposta pelo réu Antônio Edimar Bezerra às fls. 3.999/4000,
aduzida pelo BACEN, na qualidade de assistente da acusação,
alegando ocorrência da preclusão consumativa, parece-me assistir
razão àquela autarquia.

O apelante Antônio Edimar interpôs a primeira apelação (fls.
3.994/3.996) no dia 5 de julho de 2007, acompanhada de procura-
ção datada de 28 de junho de 2007 (fls. 3.997).

Ocorre que, um dia após a apresentação da primeira apela-
ção, ou seja, 6 de julho de 2007, foi apresentada pelo mesmo réu,
através de um outro causídico, nova apelação (fls. 3.999/4.000).

A procuração outorgada pelo réu (fls. 3.997) ao advogado sig-
natário do primeiro recurso de apelação de fls. 3.994/3.996 gerou
a revogação de poderes anteriormente conferidos ao profissional
que apresentou a segunda apelação às fls. 3.999/4.000. Na verda-
de, como bem destacado pelo Parquet federal, no Parecer de fls.
4.596, “(...) com a interposição do primeiro apelo operou-se a pre-
clusão consumativa (...), sobretudo, porque com a outorga de nova
procuração para o exercício dos mesmos poderes antes conferi-
dos a outro patrono, o primeiro instrumento de mandato resta re-
vogado, revogação essa da qual o subscritor do segundo recurso
teve conhecimento quando menos por ocasião do ajuizamento
desse mesmo recurso, o que tem por base a disposição do artigo
687 do Código Civil (...)”.

O processo traz em si diversas oportunidades às partes ou a
terceiros e com tais oportunidades existem os ônus, as faculda-
des e as obrigações. Recorrer é uma faculdade da parte; ficando
inerte, há preclusão. Porém, uma vez exercida tal faculdade, ocor-
re a preclusão consumativa.
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Na verdade, a hipótese é de não conhecimento do segundo
recurso de apelação apresentado pelo réu (fls. 3.999/4.000), não
pelo fato de o mesmo ser considerado extemporâneo, mas sim
pelo fato de ter se operado a preclusão consumativa.

A Exma. Sra. Procuradora Regional da República endossou a
preliminar aduzida pelo BACEN (assistente da acusação) de não
conhecimento do segundo recurso de apelação apresentado pelo
réu Antônio Edimar Bezerra, em face da ocorrência da preclusão
consumativa. Colacionou jurisprudência  (fls. 4.596/4.597), que vale
transcrever:

EMENTA: PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE EN-
TORPECENTES. ART. 12 C/C ART. 18 - I DA LEI Nº 6.368/
76. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. JUNTADA DE
NOVAS RAZÕES RECURSAIS VISANDO COMPLEMEN-
TAÇÃO DAS RAZÕES OFERECIDAS ANTERIORMENTE.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1 - Tendo o réu oferecido as razões de apelo, não pode
este tornar a efetuá-la, em momento posterior, visando com-
plementação das razões oferecidas anteriormente, visto
que se operou a preclusão consumativa, não sendo ad-
missível o retorno a fases já ultrapassadas do processo.
Inviável, pois, a juntada de petição visando a complemen-
tação de apelação interposta anteriormente (...)
5 - Apelação improvida.
(Origem: TRF - Primeira Região, Classe ACR - Apelação
Criminal - 200401990165670. Processo: 200401990165670.
UF: AM. Órgão Julgador: Quarta Turma. 5/4/2005 (...) Re-
lator: Desembargador Federal Hilton Queiroz)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEQÜES-
TRO DE BENS. DEFERIMENTO. DECISÃO JÁ ATACADA
POR OUTRO INSTRUMENTO PROCESSUAL. OCORRÊN-
CIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDA-
DE DO RECURSO.
1 - Interposto apelo para impugnar decisão que já foi obje-
to de insurgência dos recorrentes, através de outro instru-
mento processual, com o uso dos mesmos fundamentos,
tem-se caracterizada a preclusão consumativa, que é uma
causa impeditiva de ser admitido o recurso.
2 - Não preenchido um dos pressupostos de admissibili-
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dade de recurso, não deve ser conhecido o apelo.
(Tribunal - Quarta Região, Classe: ACR - Apelação Crimi-
nal, Processo: 200271000332101. UF: RS. Oitava Turma,
10/08/2005 (...), Relator: Luiz Fernando Wowk Penteado).

Diante de tais considerações, acolho a preliminar aduzida pelo
BACEN (fls. 4.211/4.218) e não conheço do segundo recurso de
apelação apresentado pelo réu Antônio Edimar Bezerra às fls. 3999/
4.000.

1.2) ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL: IMPOSIÇÃO DE 3
ANOS SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA

Não merece reparo a sentença recorrida nesse particular, por-
quanto não houve erro material na aplicação da pena, em si, em
relação aos apelantes, bem como em relação a ANTÔNIO EDI-
MAR E MARCOS DE FRANÇA, pois às penas pelos delitos de
lavagem somaram-se as penas pelo crime de quadrilha, confor-
me se verifica às fls. 3.954/3.956. Ademais, não há bis in idem
entre a condenação do crime de quadrilha ou bando e a de lava-
gem de dinheiro, uma vez que se está diante de duas objetivida-
des jurídicas distintas – o crime de lavagem foi praticado por inter-
médio de organização criminosa e o crime de quadrilha que teve o
seu fim no furto qualificado à caixa-forte do BACEN.

O que houve, na realidade, foi mero erro no somatório final, o
que, evidentemente, não poderia prejudicar os réus. Vejamos:

No somatório das penas contido na sentença, constou que o
réu ANTONIO EDIMAR BEZERRA foi condenado a 53 anos de re-
clusão, embora, somando-se uma a uma as penas aplicadas,
constata-se a pena total como sendo de 50 anos e 2 meses.

Com relação aos réus DAVI SILVANO DA SILVA, DEUSIMAR
NEVES QUEIROZ e PEDRO JOSÉ DA CRUZ, embora os soma-
tórios constantes da sentença indiquem pena total, para cada um
deles, de 47 anos de reclusão, as penas aplicadas a cada um dos
crimes, somadas, em concurso material foi, na verdade, de 44
anos e 2 meses.

O mesmo ocorreu quanto ao réu MARCOS DE FRANÇA, uma
vez que, embora tendo sido indicada inicialmente a pena total como
sendo de 47 anos de reclusão e, logo em seguida, de 53 anos de
reclusão, a soma correta é de 50 anos e 2 meses de reclusão.
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Os somatórios constantes da sentença e as penas efetiva-
mente aplicadas estão indicados, de forma resumida, na planilha
anexada, ao final do voto.

Entretanto, como já ressaltei, o erro meramente aritmético, na
indicação final, não teria o condão de impor aos condenados a
quantidade de pena ao final registrada, mas sim a condenação
concreta por cada um dos crimes cometidos, em concurso mate-
rial.

Mas, por outro lado, a circunstância é irrelevante, não mere-
cendo sequer a correção nesta oportunidade, em face dos ajustes
na dosimetria ao final efetuados.

1.3) DA CONDENAÇÃO POR FATOS NÃO DESCRITOS NA
DENÚNCIA – EMENDATIO LIBELLI

Inicialmente, o réu ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA, nas razões
de apelação (fls. 4.092/4.136), aduz nulidade da sentença em face
de o juiz tê-lo condenado por fatos não descritos na denúncia (re-
ferentes aos crimes de lavagem de dinheiro).

Em relação a esse crime de reciclagem de valores, o adita-
mento à denúncia (fls. 200/207), além de descrever a conduta do
réu ANTÔNIO EDIMAR, no tocante à ocultação e guarda da res
furtiva, atendeu aos requisitos postos no artigo 41 do Código de
Processo Penal.

É verdade que, em relação àquele acusado, o aditamento não
impôs expressamente a prática de crime previsto na lei de lavagem,
como fez em relação a MARCOS SUPPI e a FLÁVIO MATTIOLI.
Contudo, a conduta de ANTONIO EDIMAR ficou bem expressa à fl.
203.

A errônea classificação do crime na denúncia não acarretará
sua rejeição se os fatos estiverem descritos. Como é cediço, o
réu se defende dos fatos articulados na denúncia e não da classi-
ficação do crime dada pelo Ministério Público, até porque o juiz
pode dar ao fato definição jurídica diversa (artigo 383 do Código de
Processo Penal), hipótese de emendatio libelli.

Verificando-se o aditamento de fls. 200/207, tanto em relação
ao apelante ANTÔNIO EDIMAR, quanto nos aditamentos em rela-
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ção aos réus JOSÉ CHARLES, MARCOS RIBEIRO SUPPI, FLÁ-
VIO AUGUSTO MATTIOLI, DEUSIMAR E FRANCISCO ÁLVARO,
conclui-se haver a correlação entre o fato descrito na exordial e o
constante na sentença pelo qual o recorrente foi condenado.

Tal narrativa (= fatos) foi exatamente aquela a respeito da qual
o réu se defendeu durante toda a instrução, pelo que não há que
se falar em prejuízo para a defesa, impondo-se, assim, a adoção
do princípio – pas de nullité san grief – “nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para
a defesa”.

A observância do contraditório somente se torna imprescindí-
vel quando a hipótese for de mutatio libelli, a teor do artigo 384 do
Código de Processo Penal, e não como ocorreu, in casu, a teor do
artigo 383 do mesmo estatuto (emendatio libelli).

Sob o mesmo enfoque, faz-se oportuna a transcrição do jul-
gado, da lavra do eminente Desembargador Federal Manoel Erhardt,
que integra atualmente esta egrégia 2ª Turma, verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO
DE CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317) PARA
CONCUSSÃO (ART. 316) NAS ALEGAÇÕES FINAIS DA
ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO NA SENTENÇA DA EMEN-
DATIO LIBELLI. OCORRÊNCIA DO DEVIDO PROCES-
SO LEGAL.
O juiz pode dar aos fatos definição jurídica diversa da cons-
tante na denúncia.
O réu se defende de fatos, não do enquadramento legal
destes. Somente se torna imprescindível a exigência con-
tida no art. 384 do CPP, quando a denúncia não contém,
explícita ou implicitamente, as circunstâncias elementa-
res do crime resultante da desclassificação. Para que haja
condenação pela prática de um crime, é preciso a ausên-
cia de dúvidas, não apenas quanto à materialidade, mas
também quanto à autoria do delito. Persistindo a dúvida,
deve ser necessariamente decidida em favor do acusado.
Apelação provida.
(TRF5, ACR nº 755, Processo nº 9305231799/RN, 3ª Tur-
ma, decisão 26/02/1998, Relator Juiz Manoel Erhardt (Subs-
tituto), DJ 04/05/1998)
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Por tais considerações, havendo correlação entre a descrição
dos fatos e a sentença, afasto a argüição de nulidade, uma vez
que não identificado o cerceamento de defesa.

1.4) DO INDEFERIMENTO DA PERÍCIA E DO INGRESSO
EM RESIDÊNCIA SEM ORDEM JUDICIAL

O apelante MARCOS DE FRANÇA aduz nulidade, em face da
não-realização da perícia requerida, para comprovar maus tratos
durante sua prisão e de produção de prova ilícita, já que a sua
confissão na fase policial teria sido obtida por meio de tortura (apli-
cação do chamado “telefone”), que teria provocado o rompimento
dos seus tímpanos. Tais argüições não merecem prosperar e nesse
sentido acolho os argumentos expendidos nas contra-razões do
BACEN (fls. 4.571/4.572), in verbis:

(...) 25 - Em tais termos, o argumento do apelante Marcos
de França acerca do cerceamento de seu direito de defe-
sa por ter sido indeferida a produção de prova pericial para
comprovar que teria sofrido maus tratos durante a sua pri-
são não merece acolhida, considerando que o Magistra-
do, ao analisar o caso concreto, sopesou os fatos e cir-
cunstâncias e, se não deferiu a realização de perícia foi
porque não julgou necessário. Além disso, é de se ter em
mente que essa prova pericial em nada afetaria o desfecho
da demanda em relação ao apelante, eis que, quando muito,
poderia ensejar a instauração de procedimento para apu-
rar possível ocorrência de abuso de autoridade.
26 - Da mesma forma, também não prospera o argumento
acerca da produção de prova ilícita, considerando que os
objetos que foram apreendidos em poder do apelante ocor-
reu em face de sua prisão em flagrante, hipótese em que
prescinde da expedição de mandado, somando-se, a isso,
a descrição da diligência e a assinatura das testemunhas,
constante do auto de prisão em flagrante (fls. 1.113/1.117,
do apenso 6, dos autos). Noutro norte, registre-se que
possíveis irregularidades em peças do caderno de investi-
gação não contaminam o processo judicial, conforme já
decidiu o colendo STF, em acórdão da lavra do Min. Carlos
Veloso, mormente quando se trata de crime de quadrilha
ou bando, ou seja, crime permanente (...).

Também não procede o argumento de que as provas decor-
rentes da arrecadação do dinheiro, sem que estivesse amparada



216

em mandados de busca e apreensão, seriam ilegais. Ora, o in-
gresso na casa, onde ocorria naquele instante a prática de crime,
independia de ordem judicial.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte jul-
gado do colendo Supremo Tribunal Federal, relatado pelo eminen-
te Ministro Carlos Veloso:

(...) Crime de quadrilha: crime permanente. Estado de fla-
grância. Inocorrência de desrespeito à inviolabilidade do
domicílio, já que incide a exceção do art. 5º, XI, da Cons-
tituição. Dispensa, no caso, do mandado judicial. III - Even-
tuais irregularidades em peças que integram o inquérito
policial não contaminam o processo, nem ensejam a sua
anulação, dado que o inquérito é mera peça informativa da
denúncia ou da queixa (...).
(STF, HC nº 74.127/RJ, Rel. Min. Carlos Veloso - DJ 13-
06-1997, pp 26.693:

No caso concreto, a existência de outras provas contra o acu-
sado MARCOS DE FRANÇA tornara dispensável a perícia, pois,
mesmo que eliminada a confissão na fase policial, alegadamente
obtida sob tortura, outras provas foram suficientes para embasar
o decreto condenatório, a exemplo dos depoimentos dos demais
acusados e o próprio fato de terem sido encontrados em seu po-
der mais de doze milhões de reais.

1.5) NULIDADE POR NÃO TER A SENTENÇA APRECIADO
TODAS AS TESES DA DEFESA

Os acusados sustentam a nulidade da sentença, tendo em
vista que não foram apreciados os argumentos levantados nas
peças de alegações finais.

Não vislumbro, contudo, a nulidade argüida. A sentença deci-
diu o feito, apreciando a participação de cada um dos acusados
nos fatos narrados na denúncia e ulteriores aditamentos. Inexiste
a necessidade da sentença rebater, um por um, os tópicos articu-
lados na defesa.

Sabe-se que é por ocasião das alegações finais, exceto no
rito comum do Tribunal do Júri, que as partes têm a última oportu-
nidade para discutir as provas colhidas e defender as teses de
acusação e de defesa, podendo, inclusive, juntar documentos, salvo
no processo do júri, conforme dispõe o  § 2º do artigo 406.
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O direito à prova não se restringe à mera possibilidade de pro-
duzir provas lícitas, mas também à necessidade de sua aprecia-
ção pelo juiz, por ocasião da sentença, momento adequado para o
Magistrado expor as razões de fato e de direito em que fundamen-
tou sua livre convicção, enfrentando as teses defendidas pelas
partes e apreciando, de modo amplo, a prova produzida nos autos.O
argumento da defesa de que a sentença não teria enfrentado as
teses defendidas pela defesa não merece prosperar, uma vez que
o juiz formou a sua livre convicção a partir das provas deduzidas.
Tanto que um dos denunciados foi absolvido. Para Mittermayer,
“prova é o complexo dos motivos produtores da certeza”. Não está
o juiz adstrito a responder individualmente a todos os elementos
constantes da argumentação expendida pelas partes desde que
fundamentada esteja sua decisão, de forma objetiva, demonstran-
do os motivos de seu convencimento. E como sentença vem de
“sentir”, ela nada mais é do que a expressão racional do sentimen-
to que o juiz tem do fato (prova coletada) e do direito (que não se
confunde com a mera lei) que sobre o fato incide.

Os mestres ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTÔNIO SCA-
RANCE FERNANDES E ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO,
ao analisarem os requisitos essenciais da sentença, indicados no
artigo 381 do CPP, lecionam:

Se o julgador examinou e valorou a prova, conheceu as
teses das partes, aceitando-as ou repelindo-as, fica satis-
feito o objetivo da lei. Não decorre da falha qualquer pre-
juízo às partes ou à formalidade do provimento.
A conclusão será diferente, contudo, se o juiz, além de
não mencionar as alegações das partes, deixar de exami-
ná-las. Aqui, haverá nulidade por falta de motivação. NEM
SE PODE ARGUMENTAR QUE O SILÊNCIO DO MAGIS-
TRADO REPRESENTARIA REJEIÇÃO TÁCITA DA ARGUI-
ÇÃO (GRINOVER, Ada Pellegrini et alli, in: AS NULIDA-
DES DO PROCESSO PENAL. 6ª edição. RT. 1999, p. 208).

No caso em exame, foram abordadas as questões relevantes
trazidas pelas partes, enfrentando a sentença a matéria alegada e
discutida. Não há necessidade de o juiz, na oportunidade da sen-
tença, enfrentar todas as teses deduzidas, mas aquelas que são
significativas – aptas a formarem a sua convicção. Já afirmava
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Chiovenda que “provar significa formar a convicção do Juiz sobre
a existência ou não de fatos relevantes”.

Ademais, é corrente o entendimento de que o julgamento citra
petita só se configura quando o juiz analisa aquém dos limites da
lide. Tal análise, contudo, não precisa, necessariamente, dispor
acerca de todos os argumentos ventilados. Fundamentação su-
cinta não caracteriza decisão citra petita. Tal fundamentação des-
tina-se a explicar os motivos jurídicos do convencimento do ma-
gistrado, neste ou naquele sentido.

Em havendo o julgador, como se afigura no caso vertente, dis-
corrido sobre os motivos de seu convencimento e apontado no
quadro fático-probatório as causas que o determinaram, não ne-
cessita expressamente analisar todos os argumentos da defesa.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNA-
CIONAL DE ENTORPECENTE. ARTS. 12 E 18, I, DA LEI
Nº 6.368/1976. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART.
14 DA LEI Nº 6.368/1976. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. CONCURSO MA-
TERIAL. ART. 69/CPB. PRELIMINARES DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR OMISSÃO NO RELATÓRIO, PELA
ACOLHIDA DE PROVAS NÃO SUJEITAS AO CONTRADI-
TÓRIO E POR NÃO HAVER APRECIADO TODAS AS
TESES DA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA
REFORMADA QUANTO A UM DOS ACUSADOS. ABSOL-
VIÇÃO. ART. 386, VI, CPP. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO
APREENDIDO INDEFERIDA. PROPRIEDADE INCOM-
PROVADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMEN-
TE MANTIDA EM RELAÇÃO AO OUTRO ACUSADO.
CONFIGURADOS OS DELITOS DE TRÁFICO INTERNA-
CIONAL DE ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA.
1. Preliminar de nulidade da sentença por omissão no re-
latório rejeitada. “Inocorre nulidade na sentença que exa-
mina os fundamentos jurídicos da Acusação e da Defesa
ao largo da decisão, e não em seu relatório, vez que a
exigência de motivação dos julgados não vai ao ponto de
reclamar-se que esses referidos fundamentos sejam es-
tampados pormenorizadamente no relatório do decisum, e
nem se impõe ao Julgador a tarefa de sumariar os argu-



219

mentos” (RJDTACRIM 28/140).
2. Preliminar de nulidade da sentença pela acolhida de
provas não sujeitas ao contraditório que se afasta, à mín-
gua de demonstração idônea da imprestabilidade das pro-
vas colhidas na sentença, a par de não terem sido de-
monstrados fatos ou circunstâncias capazes de excluir ou
tornar impossível a acusação.
3. Preliminar de nulidade da sentença por não haver apre-
ciado todas as teses da defesa rejeitada. “Inocorre nulida-
de por falta de apreciação de tese defensiva quando a sen-
tença acolhe, em sua fundamentação, posição oposta
àquela apresentada pelo réu, que resta implicitamente re-
jeitada” (RJDTACRIM 33/298).
(...)
7. Apelação do acusado Antônio Sodré parcialmente pro-
vida.
(TRF - 1ª Região;  Classe: ACR - Apelação Criminal -
200439000103467, Processo: 200439000103467 UF: PA
Órgão Julgador: Quarta Turma, data da decisão: 10/4/2006
DJ - data: 12/5/2006, página 16; Desembargador Federal
Hilton Queiroz)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTOR-
SÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONDENAÇÃO. ALEGA-
ÇÃO DE NULIDADES. OMISSÃO NO EXAME DE QUES-
TÕES. IMPROCEDÊNCIA.
- Se na Sentença condenatória o magistrado processante
realizou adequada decantação do quadro fático-probatório
e reconheceu, no final, a participação dos acusados no
crime de extorsão mediante seqüestro, demonstrando a
tipicidade penal das condutas a eles imputadas, não pro-
cede a tese de cerceamento de defesa por ausência de
apreciação das razões deduzidas nas alegações finais”.
(STJ, REsp 1999/00016947-4, Rel. Ministro Vicente Leal,
6ª Turma, DJ 27.11.2000)

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar.

1.6) DA CONDENAÇÃO POR CRIMES DE USO DE DOCU-
MENTO FALSO E DE CONTRABANDO SEM A FIXAÇÃO DA
PENA RESPECTIVA

Embora a circunstância não tenha sido percebida pela acusa-
ção, pela defesa, pelo assistente de acusação, tampouco pela
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Procuradoria Regional da República, verifico que o acusado AN-
TÔNIO EDIMAR BEZERRA foi condenado pelo crime de contra-
bando (Código Penal, art. 334) e o acusado DAVI SILVANO DA SIL-
VA (vulgo Véi Davi) foi condenado pelo uso de documento falso
(Código Penal, art. 304), sem que tenha a sentença, contudo, fixa-
do a pena relativa àqueles delitos.

Não houve a oposição de embargos de declaração nem o
manejo de apelação por parte da acusação.

Portanto, não há como se aplicar as penas nesta fase recur-
sal, à falta de apelação do Ministério Público Federal. Entendo que
precluiu para o Estado o poder punitivo, em razão da proibição de
reformatio in pejus.

Não é a hipótese de anular a sentença pois, em novo julga-
mento, também não teria o julgador monocrático como fixar a pena
em patamar mais elevado, sob pena de se configurar reformatio in
pejus indireta.

Desse modo, de ofício, declaro a ineficácia da sentença no
que tange às condenações do acusado ANTÔNIO EDIMAR em
relação ao delito previsto no art. 334 do Código Penal, e do acusa-
do DAVI SILVANO em relação ao delito capitulado no art. 304 do
Código Penal.

Passo à análise do mérito das apelações:

2) VOTO-MÉRITO

Conforme já registrei, as preliminares atinentes à fixação da
pena-base além do mínimo legal sem fundamentação adequada e
de não ter considerado as atenuantes, seriam matérias de mérito,
pelo que passo à sua apreciação, na medida da análise do conjun-
to fático-probatório.

Os apelantes, de forma geral, insurgem-se contra o decreto
condenatório requerendo a absolvição total ou em relação a al-
guns crimes. Alternativamente, pugnam pela redução das penas,
inclusive a de multa, que teria sido fixada sem a observância da
condição econômica de cada acusado, em montante exasperado
e impagável. Os apelantes ANTÔNIO EDIMAR, PEDRO JOSÉ,
DEUSIMAR QUEIROZ e MARCOS SUPPI pleiteiam a redução das
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penas pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontâ-
nea.

No mérito propriamente dito, aduzem:

ANTÔNIO EDIMAR, condenado a 53 anos de reclusão (na ver-
dade a 50 anos e 2 meses, conforme exposto anteriormente), afir-
ma, à fl. 4.092 e seguintes, que atuou apenas como “operário da
escavação”, não é periculoso e não tem antecedentes. Sustenta
que não há qualquer prova de que fosse associado, de modo está-
vel e permanente, a qualquer organização criminosa.

MARCOS DE FRANÇA, condenado a 53 anos de reclusão,
sustenta (fl. 4.256) que a sua confissão foi obtida na fase policial
sob tortura (aplicação de “telefone”) e que o depoimento do acusa-
do ANTÔNIO EDIMAR, que o incriminaria, também foi tomado pe-
rante a autoridade policial. Diz que contra si não há qualquer prova
lícita, inclusive porque o ingresso na residência onde se encontra-
va foi efetuada sem que tivesse o suporte de um mandado de bus-
ca e apreensão. Nega a sua participação no crime de furto, inclusi-
ve porque, na época da escavação e do ingresso na caixa-forte do
Banco Central, encontrava-se em São Paulo. Para comprovar
aquele fato aponta as seguintes provas: a) depoimento das teste-
munhas; b) não foi encontrada qualquer impressão digital sua na
falsa sede da empresa de grama; c) não foi reconhecido por qual-
quer testemunha de Fortaleza; d) os comprovantes de cartões de
crédito, extratos de movimentação bancária e de pagamento de
pedágio, no período de 30.07.2005 a 7.8.2005, demonstram que o
recorrente encontrava-se em São Paulo; e e) foi isento de partici-
pação, segundo o depoimento do acusado PEDRO JOSÉ. No que
tange ao delito de formação de quadrilha, afirma que nunca foi as-
sociado, de modo estável e permanente, a qualquer organização
criminosa. Quanto ao uso de documento falso, sustenta à fl. 4.277
que nunca viajou em vôo da TAM sob o falso nome de  MARIVAL-
DO DE SOUSA SALES (que, inclusive, seria de cor negra), mas
sim utilizando-se do nome de JESIEL FRANCISCO ARAÚJO DA
CONCEIÇÃO. Diz que foi contratado por “um tal de CARLOS” que
narrou o seu envolvimento no furto ao Banco Central e pediu que o
ora apelante fosse a Fortaleza para transportar parte do dinheiro
furtado, em troca de R$ 50.000,00. Confessa que contactou MAR-
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COS SUPPI para ajudá-lo no transporte, arrecadou sua foto para
que Carlos providenciasse os documentos falsos para a viagem,
mas não contou ao co-réu qual seria a origem do dinheiro. Diz que
é primário e que o processo que respondia por receptação fora
arquivado.

JOSÉ ELIZOMARTE e FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES
VIEIRA sustentam à fl. 3.973 e ss. que agiram com boa-fé, pois
venderam os veículos por intermédio de JOSÉ CHARLES, antigo
cliente da loja de veículos e que, inclusive, tinha adquirido dos re-
correntes a empresa J.E. TRANSPORTES. Dizem que foram víti-
mas do crime e que a própria sentença realçou que os irmãos não
tinham a percepção de que o dinheiro era proveniente do furto ao
Banco Central. Informam que o Estado do Ceará adota regime
especial de recolhimento, em relação aos estabelecimentos re-
vendedores de veículos usados, devendo o ICMS ser recolhido até
o 20º dia do mês subseqüente à venda. Sustentam que o crime de
lavagem de dinheiro somente pode ser punido à título de dolo dire-
to.

DEUSIMAR NEVES QUEIROZ, condenado a 47 anos de re-
clusão, sustenta, quanto ao crime de formação de quadrilha, que
nunca se associou de modo estável para a prática de qualquer
crime.

MARCOS RIBEIRO SUPPI, condenado a 27 anos e 7 meses
de reclusão, em sua apelação de fls. 4.352 e ss., aduz que o crime
de furto não é antecedente do crime de lavagem de dinheiro. Afir-
ma que não sabia da origem do dinheiro e que foi contratado ape-
nas para transportar algumas malas em troca de R$ 50.000,00,
fato confirmado pelo acusado MARCOS FRANÇA. Se algum cri-
me cometeu foi o de receptação ou de favorecimento (pessoal ou
real). Quanto ao crime de falsum, afirma que não usou documento
falso em nome de GENILSON, e, quanto ao de formação de qua-
drilha, não há qualquer prova de que tenha vinculação estável com
os demais acusados.

JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS, condenado a 36
anos e 2 meses de reclusão (fls.4394 e ss.) afirma que o crime de
furto não é antecedente do crime de lavagem de dinheiro e que o
fato constituiria, no máximo, receptação. Sustenta que inexiste o
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dolo específico, pois atuou como  mero intermediário na compra
dos veículos por PAULO SÉRGIO, mediante o recebimento de
comissão e que não sabia que no interior de um dos veículos que
conduzia em sua carreta havia  dinheiro escondido. Aduz que o
depoimento de ANTÔNIO EDIMAR não tem valor e que colaborou
com a polícia, inclusive fornecendo a sua localização durante a
viagem com a carreta.

PEDRO JOSÉ DA CRUZ, condenado a 47 anos de reclusão,
sustenta às fls. 4.457 e ss. que apenas participou das escava-
ções, tendo retornado para São Paulo antes do furto, razão pela
qual não teria participado do crime de lavagem de valores.

DAVI SILVANO DA SILVA, condenado a 47 anos de reclusão,
afirma (fl. 4.466) que não se configurou o crime de lavagem, pois o
uso do dinheiro é mera conseqüência do crime de furto. Houve,
ainda, bis in idem quanto ao crime de lavagem, em face da dupla
condenação por um mesmo fato, em ofensa ao PRINCÍPIO DA
ALTERNATIVIDADE.

FRANCISCO ÁLVARO DE CARVALHO LIMA, condenado a 3
anos de reclusão (mínimo legal), sustenta às fls. 4.492 e ss. que,
embora fosse pessoa da confiança de DEUSIMAR, atuou como
mero laranja, pois não sabia da origem do dinheiro. Afirma que não
pode haver participação culposa em crime doloso e que a aplica-
ção da TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO impõe a sua absolvição.

FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI, condenado a 21 anos e 7 me-
ses de reclusão, aduz em sua apelação de fls. 4501 e ss., que não
tinha conhecimento dos fatos, pois tinha sido contratado por DAVI
SILVANO (que tinha conhecido em presídio de Minas Gerais) ape-
nas para transportar uma PAJERO para Fortaleza, tendo sido pre-
so no momento em que chegava àquela cidade. Afirma que os
próprios policiais que efetuaram a sua prisão, em depoimento,
confirmaram que o recorrente era o que parecia mais alheio a tudo.
Sustenta que não pode ser condenado por lavagem de dinheiro
quando não tinha conhecimento do que estava ocorrendo.  No que
tange ao delito de falsa identidade, diz que em nenhum momento
utilizou os documentos do seu irmão, que tinha conduzido por en-
gano.
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2.1) AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

A acusação pugna pela confirmação da sentença, quanto à da
comprovação das autorias e materialidades delituosas do crime
de furto perpetrado contra o Banco Central do Brasil, sede em
Fortaleza, na madrugada de 5 para 6 de agosto de 2005, e que
resultou na subtração de R$ 164.755.150,00 (cento e sessenta e
quatro milhões, setecentos e cinqüenta e cinco mil, cento e cin-
qüenta de reais) ou cerca de U$ 71.000.000 ( setenta e um mi-
lhões de dólares) e dos delitos a ele conexos.

Conforme se verifica do teor do laudo pericial nº 2.471/05-INC/
DITEC (fls. 423/437, 3º vol), assinado pelos peritos criminais fede-
rais Flávio Segundo Wagner e Marcelo de Lawrence Bassay Blum,
o furto ocorreu com a utilização de túnel escavado a partir da casa
nº 1.071 da Rua 25 de março, região central de Fortaleza (fotos fls.
192/298 e 863/866), alugada por um indivíduo que se identificou
como sendo Paulo Sérgio de Souza (documentos pessoais e rela-
tivos à empresa P.S de Souza Grama Sintética às fls. 46/72, 74/
76, 88, 91/99, 103/146, 143, 406/423, 604, 651/653, 634/636 – de-
poimento de Rui Pinheiro Barbosa Júnior às fls.645/650) e que che-
gou até a caixa-forte do Banco Central, distante mais de 75 (seten-
ta e cinco) metros, onde uma laje de concreto de 1,10m de espes-
sura foi rompida.

Referida residência seria usada com o subterfúgio de ser sede
de uma empresa de grama sintética, depositando-se em suas
dependências, ocultada em paredes falsas de gesso, a terra reti-
rada do túnel; observa-se, também que dito túnel tinha entrada dis-
farçada com tampa de tacos, era equipado com sistema de refri-
geração, iluminação artificial e lanternas de segurança, além de
contar com 900 (novecentas) escoras de madeira com preenchi-
mento de argamassa, ventiladores e segmentos de tubos de ci-
mento.

Registra referido Laudo que os réus utilizaram serra portátil
circular elétrica, com disco diamantado, devidamente adaptada para
o serviço de corte de concreto na vertical, além de furadeira elétri-
ca manual e macaco hidráulico. Houve necessidade de levanta-
mento topográfico prévio e da obtenção de informações relativas à
espessura da parede, posição dos objetos no interior da caixa-
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forte e disposição do sistema de segurança, contando-se, certa-
mente, com as plantas do edifício, em especial da caixa-forte do
BACEN, e de outras informações privilegiadas para a execução do
túnel com tamanha precisão, o que reforça a hipótese de partici-
pação de pessoas que trabalham ou trabalharam no Banco Cen-
tral ou na construção do edifício ou na instalação dos sistemas de
segurança (Laudo nº 652/05-SR/CE de fls. 884/901, fotos fls. 885/
907 do IPL 2005.81.00.014586-0).

O numerário furtado (R$ 164.755.150,00) caracterizou-se por
ser constituído de notas de cinqüenta reais que já estiveram em
circulação, sendo que no interior da caixa-forte existiam ainda
muitos outros milhões de reais em notas seriadas, que foram evi-
tadas pelos participantes do crime, o que também demonstra pré-
vio conhecimento até mesmo da disposição dos maços de dinhei-
ro, conforme se verifica através do laudo nº 652/05-SR/CE de fls.
881/901, 3º vol. do IPL 2005.81.00.014586-0; dito laudo afirma, ain-
da, que os assaltantes romperam contendores de dinheiro e tive-
ram o cuidado de andar rente às paredes, evitando os sensores
de movimento, até chegarem aos contendores desejados. Os as-
saltantes utilizaram, também, roldanas e recipiente tipo tambor
cortado verticalmente em forma de pequena balsa, de forma a
deslizar e conduzir o numerário por dentro do túnel até a residên-
cia inicial, de onde empreenderam fuga.

2.2) DO FURTO QUALIFICADO E DA LAVAGEM DOS ATI-
VOS ILÍCITOS

O Apelante ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA, em sua apela-
ção, admite que funcionou apenas como “operário da escavação”,
negando que fosse associado, de modo estável e permanente, a
qualquer organização criminosa.

Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial,
no dia 28 de setembro de 2005, (cópia no Anexo IPL 2005.81.00.
14586-0 - fls. 84/86), afirmou: “(...) foi surpreendido por policias
federais no interior de sua residência no momento em que dividia
aproximadamente a quantia de doze milhões de reais com o ‘velho
Davi’ e com Marcos França; Que esta quantia em dinheiro, tudo
em cédulas de cinqüenta reais, era uma parte do dinheiro subtraí-
do do Banco Central do Brasil no Ceará; Que o interrogado foi
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convidado para participar deste furto por Marcos Rogério Machado
de Morais, vulgo ‘Cabeção’, amigo seu há aproximadamente quinze
anos; Que ‘cabeção’ apresentou o interrogado para o mentor do
furto, ou seja, Antônio Jussivan Alves dos Santos, vulgo ‘alemão’
(...) QUE o interrogado trabalhou durante aproximadamente 45 dias
ajudando a cavar o túnel que partiu da residência e terminou no
interior da caixa-forte do Banco Central (...) QUE na escavação do
túnel tinha duas equipes de seis pessoas, sendo que cada equipe
trabalhava noite sim noite não; QUE durante o dia outras pessoas
eram responsáveis para retirarem do interior da residência a terra
retirada do túnel; QUE, neste ato após ter sido apresentado para o
interrogado várias fotografias de suspeitos de terem participado
do crime apurado, o interrogado reconheceu as seguintes pesso-
as, com certeza de 100%, como tendo participado do delito apura-
do: 1. ANTÔNIO JUSSIVAN ALVES DOS SANTOS, vulgo ‘ALEMÃO’,
reconheceu como sendo o mentor do furto, pessoa esta que inclu-
sive obteve informação privilegiada do interior do Banco Central do
Brasil. 2. MARCOS ROGÉRIO MACHADO DE MORAIS, vulgo ‘CA-
BEÇÃO’, pessoa esta que ajudou na escavação do túnel; 3. LUCI-
VALDO LAURINDO, vulgo CABELO/TORTURADO, pessoa esta
que juntamente com ALEMÃO e MOISÉS exercia a liderança da
quadrilha; 4. JOSÉ MARLEUDO DE ALMEIDA, vulgo ‘BAIXINHO’,
pessoa esta que ajudou a escavar o túnel; 5. LUIZ FERNANDO
RIBEIRO, vulgo ‘FERNANDINHO’ e que utiliza o nome falso de LUIZ
FERNANDO VIANA SALES, como sendo uma das pessoas que
financiou a empreitada e ficava na casa supervisionando o servi-
ço; 6. JOSÉ ALMEIDA SANTANA, pessoa esta que conheceu pelo
nome de PEDRO e que ajudou na escavação do túnel; 7. PAULO
SÉRGIO DE SOUSA, pessoa esta que viu algumas vezes no inte-
rior da residência de onde partiu o túnel; 8. RAIMUNDO LAURIN-
DO BARBOSA NETO, vulgo MAGRÃO, pessoa que conheceu
como NETO e que ajudou na escavação do túnel; 9. MOISÉS TEI-
XEIRA DA SILVA, pessoa que juntamente com CABELO/TORTU-
RADO e ALEMÃO exercia a liderança sobre a quadrilha; 10. DAVI
SILVANO DA SILVA, pessoa esta que usa o nome falso de JOÃO
SANTINELLI DE ARAÚJO e que o interrogado conheceu como vul-
go VELHO DAVI, o qual financiou a empreitada e trabalhou um pouco
puxando a terra que já tinha sido escavada; 11. FERNANDO CAR-
VALHO PEREIRA, pessoa esta que usa o nome falso de FER-
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NANDO VINICIUS DE MORAIS e o interrogado conheceu como
vulgo FÊ, pessoa esta que ajudou na escavação do túnel; 12. RI-
CARDO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo CUNTA, pessoa esta que
ajudou na escavação do túnel; 13. WAGNER DOS SANTOS, vul-
go WAGUELA, pessoa esta que o interrogado viu no interior da
residência de onde partiu o túnel; 14. MARCOS FRANÇA, pessoa
esta que ajudou na escavação do túnel; 15. JOSÉ CARDOSO
CAVALCANTE, pessoa esta que viu no interior da residência de
onde partiu o túnel; 16. JOSÉ CHARLES DE MORAIS, pessoa esta
que o interrogado desconhece ter participado diretamente do as-
salto, mas que iria ganhar certa quantia em dinheiro para transpor-
tar parte do dinheiro furtado no interior de veículos, em cima de um
caminhão tipo cegonha, até a cidade de São Paulo (...) QUE a
quadrilha conseguiu romper o concreto da casa-forte do Banco
Central do Brasil de Fortaleza aproximadamente às 03:00 horas
do dia 06/08/2005 e ficaram transportando o dinheiro furtado até o
interior da residência de onde partiu o túnel até aproximadamente
09:00 do mesmo dia; QUE, neste dia o interrogado, VELHO DAVI e
MARCOS FRANÇA, após receberem a quantia relativa à participa-
ção na empreitada, transportaram o numerário até a residência do
interrogado, sendo que abriram um buraco no chão de um quarto
e colocaram o dinheiro no interior do mesmo e lacraram assentan-
do piso em cima do buraco; QUE  na data de ontem chegaram na
residência do interrogado o VELHO DAVI e MARCOS FRANÇA,
visando à repartição do dinheiro furtado; QUE o interrogado, VE-
LHO DAVI e MARCOS FRANÇA passaram a manhã contando e
dividindo o dinheiro e na parte da tarde foram surpreendidos por
Policiais Federais (....) QUE o interrogado, VELHO DAVI e MAR-
COS FRANÇA transportaram o dinheiro da residência que partiu o
túnel até a residência do interrogado no interior do veículo VW
KOMBI de cor branca, o qual nesta data também foi apreendido na
residência do interrogado (...) QUE (...) durante a semana em que
a quadrilha continuou perfurando o concreto, o interrogado apro-
veitou o tempo para iniciar a escavação do buraco em um dos
quartos da sua residência, onde posteriormente guardaram o di-
nheiro (...)”.

Ouvido em interrogatório, ainda em sede policial, no mesmo
dia 28 de setembro de 2005, às fls. 08/09 do Processo 205.81.00.
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018729-4 (IPL 900/2005), confirmou o réu ANTÔNIO EDIMAR BE-
ZERRA os mesmos fatos, acrescentando que foram encontrados
em sua residência cerca de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de
reais), sendo: “(...) QUE a parte que cabia ao interrogado estava
guardada no guarda-roupa, no valor de dois milhões e setecentos
e cinqüenta mil reais; QUE o restante do dinheiro seria dividido
entre as pessoas de MARCOS RIBEIRO SUPPI e DAVI SILVANO
DA SILVA, conhecido como VÉIO; QUE os outros dois integrantes
do grupo estavam na casa há poucas horas, pois os mesmos vie-
ram a Fortaleza/CE, um deles, de nome MARCOS FRANÇA, para
levar uma quantidade do dinheiro para São Paulo, e o referido di-
nheiro o interrogado não sabe a quem seria entregue, e o outro, de
nome FLÁVIO MATTIOLI, veio apenas entregar uma Pajero para o
interrogado (...); QUE o dinheiro foi levado em uma só viagem na
van Sprinter (...); QUE o interrogado e mais duas pessoas que
estão presas,  de nome DAVI (VÉIO) e MARCOS FRANÇA partici-
param diretamente nas escavações do túnel por onde foi efetuado
o furto ao Banco Central; QUE o interrogado trabalhava um dia
sim, e outro não, e a sua turma era composta de seis integrantes;
QUE foi convidado a participar do serviço pela pessoa de MAR-
COS ROGÉRIO; QUE também conheceu as pessoas de ALE-
MÃO, MOISÉS, MARLEUDO e ‘BODE’, quando da escavação do
buraco para o furto (...)”.

No seu interrogatório judicial (fls. 285/290), afirmou que co-
nheceu CARLOS (cerca de um mês antes do furto) e lhe pergun-
tou se poderia guardar parte do dinheiro de um furto ao BACEN
que estaria para acontecer (em troca de uma boa quantia). Afir-
mou que tal furto seria por intermédio de um túnel.  Para isso ad-
quiriu a casa da Av. Costa e Silva, 1950, no valor total de cinqüenta
e seis mil reais, pagando-a em três vezes. Carlos adiantou a EDI-
MAR cinco mil reais e continuou mantendo contato através de ce-
lular. CARLOS, juntamente com PAULO, chegou em um furgão
branco contendo vários sacos de dinheiro. Essas duas pessoas
foram para o Aeroporto em Fortaleza para viajarem com destino a
São Paulo.

Afirmou o apelante que providenciou o esconderijo do dinheiro
em um buraco dentro de um dos quartos de sua casa. Diz que
CARLOS avisou que outras pessoas viriam pegar o dinheiro. Che-
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gou DAVI para pegar o dinheiro de PAULO. Depois chegou MAR-
COS DE FRANÇA, que pediu a EDIMAR para pegar MARCOS RI-
BEIRO na rodoviária. MARCOS DE FRANÇA e DAVI contaram e
guardaram dinheiro em sacolas, cabendo-lhes, na divisão, dois
milhões e seiscentos mil reais.

Por sua vez, EDIMAR negou que PAULO seja PAULO SÉR-
GIO DE SOUSA e negou que tenha criado relações com as pes-
soas envolvidas no furto e com as quantias ilicitamente divididas.

Na Polícia Federal, afirmou (fl. 83 do apenso 2005.81.00.
019694-5) que o valor de mais de doze milhões de reais, escondi-
dos em buraco em um dos quartos de sua casa, é parte da quan-
tia subtraída do BACEN. Afirmou que o dinheiro seria dividido entre
DAVI E MARCOS DE FRANÇA e afirmou que participou da esca-
vação do túnel por 45 dias, juntamente com MARCOS DE FRAN-
ÇA E DAVI. Disse, ainda, que foi convidado para participar do furto
por MARCOS ROGÉRIO (seu amigo há 15 anos), e este foi apre-
sentado a JUSSIVAN, tendo aquele adiantado a JUSSIVAN que
EDVAN não era ladrão e não tinha dinheiro para ajudar na emprei-
tada do furto.

Afirmou que JUSSIVAN foi a pessoa que conseguiu as infor-
mações privilegiadas no interior da agência do BANCO CENTRAL
DO BRASIL em Fortaleza e apontou como mentores e líderes da
empreitada os réus MOISÉS, ALEMÃO, LUCIVALDO E LUIZ FER-
NANDO VIEIRA (este último como financiador).

A testemunha arrolada pela acusação, Sr. Enéas Martins So-
breira, agente da Polícia Federal que participou da prisão, afirma
(fls. 1.113/1.117) que em um dos cômodos foi encontrado um bu-
raco no chão, com sacos vazios, e encontrados na sala e no guar-
da-roupa maços de dinheiro, alguns embalados e outros no chão,
mas devidamente contados e separados com ligas elásticas, to-
dos de cédulas de cinqüenta reais, totalizando doze milhões de
reais. Na diligência do cumprimento da prisão, foi arrecadada uma
pistola, tendo EDIMAR assumido a propriedade da mesma. No
bairro de Jurema e na casa do Mondubim foram arrecadados do-
cumentos e apreendidos objetos adquiridos com o dinheiro furta-
do.
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A testemunha arrolada pela acusação, Sr. JOSÉ LAURÊNIO
CAVALCANTE MONTEIRO, agente da Polícia Federal que partici-
pou da diligência na casa do Mondubim, afirma, fls. 1.118/1.120,
que ANTÔNIO EDIMAR entregou uma Pistola “ponto 40” de sua
propriedade à Polícia. Que além do dinheiro separado em malas e
sacolas, dispostos nos cômodos da casa, foram arrecadadas eti-
quetas do BACEN, encontradas próximo ao buraco em um dos
quartos e passagens aéreas. Afirma, ainda, que ANTÔNIO EDI-
MAR e MARCOS DE FRANÇA confessaram que tinham participa-
do do furto ao BACEN. Foi realizada diligência na casa de RO-
SÂNGELA, parente de EDIMAR, onde foi arrecadado documento
de uma camionete F-250 em nome de JOSÉ CHARLES. Afirma
que na hora da prisão havia três veículos na casa: uma MONTA-
NA, UMA KOMBI E UMA PAJERO.

A testemunha arrolada pela acusação, Sr. JOSÉ XIMENES DE
ALBUQUERQUE, agente da Polícia Federal, afirma às fls. 1.153/
1.158 que, quando das diligências na casa do Mondubim, presen-
ciou a conversa de EDIMAR, DAVI E MARCOS DE FRANÇA com
os delegados, afirmando que teriam participado na escavação do
túnel e na guarda do dinheiro subtraído. Além da Pistola 40, foi
encontrada outra Pistola, Brawing 9mm, entregue à Polícia pela
irmã de EDIMAR, Maria Francineide Bezerra (fls. 187 e 417).

As testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas às fls.
1.653/1.654; 1.661/1.664 e 1.668 (8º volume). Chama a atenção o
depoimento da testemunha Sr. PAULO MOREIRA ao afirmar que
está desempregado, mas viajou para Fortaleza a fim de visitar
EDIMAR na prisão, por três vezes, pagando por cada viagem ses-
senta reais.

Não há, portanto, qualquer dúvida acerca da autoria e materia-
lidade quanto ao acusado Antônio Edimar.

O Apelante MARCOS DE FRANÇA sustenta em seu recur-
so, inicialmente, que a sua confissão foi obtida na fase policial sob
tortura (aplicação do método conhecido como “telefone”, que teria
provocado o rompimento dos tímpanos) e que o depoimento do
co-réu ANTÔNIO EDIMAR, que o incriminaria, também foi tomado
perante a autoridade policial. Conclui, assim, que contra si não há
qualquer prova lícita, inclusive porque o ingresso na residência onde
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se encontrava foi efetuado sem que tivesse o suporte de um man-
dado de busca e apreensão

Em seu depoimento prestado em sede policial, que afirma ter
sido colhido mediante tortura (fls. 130/133 do IPL 863/2005- cópia
no Anexo IPL 2005.81.00.14586-0), no dia 28 de setembro de 2005,
confirmou os fatos inicialmente narrados por Antônio Edimar, afir-
mando: “(...) QUE mais ou menos no mês de abril o interrogado
encontrou novamente com MOISÉS e foi convidado para partici-
par deste furto, tendo sido levado para conversar com ALEMÃO
uns dias após o convite, onde lhe foi explicado que se tratava de
um túnel para uma BASE e que renderia aproximadamente R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) ao interrogado, dizendo que o
local era ‘pra cima’; QUE veio para Fortaleza de avião, tendo ligado
para ‘Véio Davi’ que lhe fora apresentado por MOISÉS, que iria
pegar o interrogado no aeroporto e o levou para um apartamento
perto da praia; QUE este apartamento ficava localizado próximo
ao Habib’s da Av. Abolição com Barão de Studart; QUE ficaram
morando no apartamento além do interrogado, e de ‘Véio Davi’, a
pessoa que conheceu pelo apelido de ‘FÊ’, que chegou depois do
interrogado e também MOISÉS; QUE MOISÉS ficou uns 10 dias
direto, e depois foi embora para São Paulo, tendo vindo algumas
vezes verificar o andamento da escavação; QUE, quando chegou
em Fortaleza, o túnel já estava na metade, tendo o interrogado
trabalhado por aproximadamente um mês e meio, puxando terra
através de um tambor cortado ao meio, amarrado com uma corda;
QUE, uns cinco dias antes do furto ao BACEN, ‘Véio Davi’ e ‘Fê’
mudaram para outro apartamento próximo à Abolição pertencente
à mesma pessoa que alugou o primeiro apartamento; QUE, nessa
época o interrogado estava em São Paulo/SP porque havia acaba-
do o túnel e era outra turma que era responsável por furar o con-
creto; QUE demorou mais de uma semana para que o concreto
da casa-forte fosse perfurado (...) QUE, na escavação do túnel
tinha duas equipes cavando e uma equipe limpando, sendo que o
número de pessoas da equipe que cavava variava em razão de
alguém faltar, ficar doente, viajar para ver a família; QUE as equi-
pes começaram com seis a sete e no final próximo à casa-forte já
tinham de nove a dez; QUE, durante o dia, outras pessoas eram
responsáveis para retirarem do interior da residência a terra tirada



232

do túnel; QUE, neste ato, após ter sido apresentado para o interro-
gado várias fotografias de suspeitos de terem participado do crime
apurado, o interrogado reconheceu as seguintes pessoas como
tendo participado do delito apurado: 1. ANTÔNIO JUSSIVAN AL-
VES DOS SANTOS,  vulgo ‘ALEMÃO’, reconheceu como sendo o
mentor do furto, pessoa esta a quem foi apresentado por MOISÉS;
2. LUCIVALDO LAURINDO, vulgo CABELO/TORTURADO, que
também realizava serviços de escavação ou de limpeza do túnel;
3. LUIZ FERNANDO RIBEIRO, vulgo ‘FERNANDINHO’, que viu tra-
balhando na construção do túnel, não sabendo especificamente
em qual função; 4. JOSÉ ALMEIDA SANTANA, pessoa esta que
conheceu pelo nome de PEDRO, tendo visto várias vezes na casa,
não sabendo precisar qual o serviço;  5. PAULO SÉRGIO DE SOU-
SA, pessoa esta que viu algumas vezes no interior da residência
de onde partiu o túnel, porém ao participava da escavação; 6. MAR-
COS ROGÉRIO MACHADO DE MORAIS, vulgo CABEÇÃO, tam-
bém auxiliou os trabalhos de escavação do túnel; 7. ANTÔNIO
EDIMAR BEZERRA, que também trabalhou algumas vezes na
construção do túnel; 8. MOISÉS TEIXEIRA DA SILVA, que coorde-
nava o trabalho dos demais, porém não participava da escavação;
9. DAVI SILVANO DA SILVA, vulgo ‘Velho Davi’, que também usa o
nome falso  de JOÃO SANTINELLI DE ARAÚJO; 10. FERNANDO
CARVALHO PEREIRA, vulgo ‘Fê’, que também usa o nome FER-
NANDO VINÍCIUS DE MORAIS; 11. JEAN RICARDO GALIAN, vul-
go ‘JEAN GORDO’ ou ‘GORDO’, que não participou diretamente
da perfuração do túnel, ficava do lado de fora prestando auxílio, tais
como levar água, ajudar a limpeza e etc; QUE é do conhecimento
do interrogado que WAGNER DOS SANTOS, vulgo WAGUELA não
participou (...) não obstante ter recebido R$ 2.000.000,00 (...) do
furto do BACEN; QUE, o interrogado utilizou o nome falso de MA-
RIVALDO DE SOUSA SANTOS para aquisição de passagem aé-
reas no trecho São Paulo - Fortaleza, ida e volta algumas vezes, e
habilitação de linha celular em Fortaleza (...); QUE o dinheiro foi
guardado na residência de EDIMAR, em um buraco no chão de
um dos quartos da casa; QUE pegou R$ 50.000,00 ( cinqüenta mil
reais) da sua parte e foi para o aeroporto de táxi, onde embarcou
para São Paulo/SP; QUE chegou na casa de EDIMAR na madru-
gada de ontem vindo de Natal/RN, de ônibus; QUE seu amigo
MARCOS RIBEIRO chegou na manhã de hoje por volta das 9:00



233

horas também vindo de Natal/RN de ônibus; QUE, o interrogado
convidou MARCOS RIBEIRO para vir para Fortaleza/CE pegar um
dinheiro, serviço pelo qual receberia R$ 50.000,00 ( cinqüenta mil
reais); QUE o interrogado, VELHO DAVI e EDIMAR passaram a
manhã contando e dividindo o dinheiro e na parte da tarde foram
surpreendidos por Policiais Federais (...)”.

Ouvido em interrogatório, ainda em sede policial, no mesmo
dia 28 de setembro de 2005, às fls.12/13 do Processo 205.81.00.
018729-4 (IPL 900/2005) disse: “(...) QUE trabalhou diretamente
na escavação do túnel do furto do dinheiro do Banco Central; QUE,
das pessoas que foram presas, também trabalharam EDIMAR e
DAVI (‘VÉIO’); QUE chegou na data de hoje proveniente de Natal/
RN para pegar a sua parte do furto do Banco Central; QUE cha-
mou seu amigo de nome MARCOS RIBEIRO SUPPI para ajudá-lo
no transporte do dinheiro até São Paulo (...) QUE iria pagar a quan-
tia de cinqüenta mil reais para que MARCOS lhe ajudasse a trans-
portar o dinheiro; QUE das pessoas que participaram do furto ao
Banco Central o interrogado pode citar o nome de ALEMÃO, EDI-
MAR, ‘VÉIO’, MARCOS ROGÉRIO ( CABEÇÃO), ‘FÊ’, ‘MAGRÃO’,
MOISÉS, ‘BODE’, dentre outros que o interrogado não conhece
(...) QUE o dinheiro estava na casa, iria ser dividido com o interro-
gado, EDIMAR e ‘VÉIO’; QUE uma parte do dinheiro iria ficar para
ser entregue a uma pessoa, pois a parte de cada um era de apro-
ximadamente três milhões (...) QUE, no sábado, após o furto no
Banco Central, e ter deixado sua parte na casa, o interrogado pe-
gou um táxi e foi até ao aeroporto; QUE comprou sua passagem
com dinheiro em cédulas de cinqüenta reais; QUE outros compar-
sas também viajaram para São Paulo no mesmo vôo; QUE, pelo
que se lembra, também viajaram no mesmo vôo, além do interro-
gado, as pessoas de ‘VÉIO’, MOISÉS, ‘FÊ’; (...) QUE foi convidado
por ALEMÃO para participar das escavações e posterior furto ao
Banco Central (....) QUE o documento em nome de JESIEL FRAN-
CISCO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO foi comprado pelo indiciado no
centro de São Paulo, pelo valor de trezentos reais; QUE usa a
referida identidade somente para viajar (...).

No seu interrogatório em sede judicial (fls. 264/268), não mais
admite a participação no furto, afirmando que foi apenas convida-
do por “CARLOS” para transportar duas malas contendo parte do
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dinheiro furtado. Diz que receberia cinqüenta mil reais por tal parti-
cipação e, daquele montante recebeu, do Sr. Carlos, oito mil reais
a título de adiantamento.

Lê-se da assentada do interrogatório deste réu, que o mesmo
antes de ir para Fortaleza, entrou em contato com o referido Sr.
CARLOS para saber se poderia trazer o Sr. MARCOS RIBEIRO
SUPPI, pessoa de sua confiança. CARLOS concordou com a con-
dição de que o Sr. MARCOS não soubesse da origem do dinheiro.
O Sr. CARLOS providenciou documentos falsos para ambos os
réus. Da cidade de NATAL para FORTEZA foi transportado por um
taxista que o levou para casa de EDIMAR e daí foi à Rodoviária de
Fortaleza esperar MARCO. Ficaram na casa em Mondubim com
DAVI e posteriormente chegou FLÁVIO MATTIOLLI.

O réu MARCOS DE FRANÇA nega, ainda, conhecer os de-
mais réus envolvidos no furto e que, no dia dos fatos, estava numa
praia com uma desconhecida. Nega que tivesse ficado hospeda-
do com DAVI em um flat e que desconhecia a casa de onde partiu
o túnel.

Na Polícia Federal (fls. 130/133 do apenso 2005.81.00.019694-
5), o réu MARCOS DE FRANÇA havia afirmado que foi convidado
a participar do furto por MOISÉS; que foi apresentado a JUSSIVAN
e depois a DAVI, pessoa com quem veio para Fortaleza e se hos-
pedou na Praia (próximo ao Habib’s da Av. Abolição), local onde
ficaram algum tempo com FÊ e MOISÉS; afirmou, ainda, que, cin-
co dias antes do furto, todos se mudaram para outro apartamento.

À fl. 132, MARCOS DE FRANÇA afirmou que usou o nome
falso de MARIVALDO DE SOUSA SALES para aquisição de pas-
sagem aérea. Conforme se verifica das fls. 145/146, as passagens
foram pagas com cédulas de R$ 50,00 – cinqüenta reais.

Mesmo que fosse afastada a sua confissão em sede policial,
acerca da participação no furto, há outras provas que autorizam
concluir no sentido da sua responsabilidade por aquele delito.

Às fls. 84/85 do mesmo apenso 2005.81.00.019694-5, o réu
ANTÔNIO EDIMAR afirmou que os doze milhões do furto caberia a
ele, a MARCOS DE FRANÇA E e a DAVI. Que MARCOS DE FRAN-
ÇA ajudou na escavação do túnel, bem como transportou, junta-
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mente com DAVI, o dinheiro da rua 25 de março até a casa no
Mondubim, onde os mesmos abriram um buraco no chão de um
quarto para colocar o dinheiro.

O acusado DAVI SILVANO também afirmou “QUE o interroga-
do no período em que esteve aqui em Fortaleza ficou hospedado
em um apartamento localizado atrás do Habib’s da Avenida Aboli-
ção, juntamente com MARCOS DE FRANÇA”.

Não há por que não se valorizar, ante as circunstâncias, o de-
poimento dos co-réus.

A testemunha arrolada pela acusação, Sr. JOSÉ LAURÊNIO
CAVALCANTE MONTEIRO, agente da Polícia Federal que partici-
pou da diligência na casa do Mondubim afirmou, às fls. 1.118/1.120,
que ANTÔNIO EDIMAR e MARCOS DE FRANÇA confessaram que
tinham participado do furto ao BACEN; que MARCOS DE FRAN-
ÇA levou o dinheiro, pela primeira vez, por via aérea.

A testemunha arrolada pela acusação, Sr. JOSÉ XIMENES DE
ALBUQUERQUE, agente da Polícia Federal, afirmou (fls. 1.153/
1.158) que, quando das diligências na casa do Mondubim, presen-
ciou a conversa de EDIMAR, DAVI e MARCOS DE FRANÇA com
os delegados, afirmando que teriam participado da escavação do
túnel e da guarda do dinheiro subtraído e que MARCOS DE FRAN-
ÇA citou a participação de MOISÉS e MARLEUDO em viagens a
Fortaleza para evasão do dinheiro furtado.

As testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas às fls.
1.694/1.697 (8º volume). Ao contrário do que afirma a defesa, são
insuficientes para demonstrar que o recorrente MARCOS DE FRAN-
ÇA não estivera em Fortaleza na época da escavação do túnel. Os
depoimentos se referem a períodos esparsos, enquanto que a
perfuração sob as ruas em direção à caixa-forte durou entre dois
meses e meio a três meses.

Por outro lado, os comprovantes de cartões de crédito, extra-
tos de movimentação bancária e de pagamento de pedágio, que
serviriam para demonstrar que o recorrente encontrava-se em São
Paulo na época do furto, referem-se apenas ao período de
30.07.2005 a 7.08.2005. Mesmo que não estivesse na capital cea-
rense na noite do dia 5 de agosto, sendo protagonista diretamente
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da retirada do dinheiro da caixa-forte, não há dúvida de que con-
correu efetivamente para aquele crime, ao participar das escava-
ções.

A testemunha JOSÉ CARLOS (fl. 723) reconheceu o acusado
MARCOS DE FRANÇA como sendo a pessoa que acompanhava
o co-réu DAVI SILVANO.

Quanto ao argumento de que teria sido isento de participação,
segundo o depoimento do acusado PEDRO JOSÉ DA CRUZ, essa
não é a conclusão que se extrai da leitura atenta da assentada de
fls. 532/536. Apenas não houve referência ao nome do ora apelan-
te, nem a defesa deste último fez qualquer repergunta ao depoen-
te, apesar de ter sido concedida a palavra ao advogado presente
(fl. 536).

Frise-se que Marcos de França viajou de avião para São Pau-
lo, em vôo onde estavam DAVI SILVANO, MOISÉS e ‘FÊ’, tendo
retornado para Fortaleza para pegar parte do dinheiro na casa de
ANTÔNIO EDIMAR.

O Apelante DAVI SILVANO DA SILVA, em seu recurso, basi-
camente não nega a participação nos crimes de furto e de recicla-
gem de valores.

No depoimento prestado às fls. 16/17 do Processo 2005.81.
00.018729-4 (IPL 900/2005), em dia 28 de setembro de 2005, dis-
se: “(...) QUE participou diretamente da quadrilha que efetuou o
furto do Banco Central; QUE acompanhou os trabalhos no túnel
por aproximadamente trinta dias; QUE  a maioria dos dias em que
trabalhou foi no período noturno; QUE, quando ia pela manhã, era
somente para retirada dos sacos de areia; QUE o interrogado, no
período em que esteve aqui em Fortaleza ficou hospedado em um
apartamento localizado atrás do Habib’s da Avenida Abolição, jun-
tamente com MARCOS DE FRANÇA; QUE nesse período utiliza-
ram uma Palio Weekend (...) QUE o dinheiro foi levado do Banco
Central para a casa de EDIMAR no mesmo dia do assalto, na Kom-
bi que hoje foi apreendida; QUE colocaram o dinheiro no buraco,
vedaram e o interrogado viajou para São Paulo, juntamente com
MARCOS DE FRANÇA; QUE nessa viagem levou quarenta mil
reais; QUE foram no mesmo vôo MARCOS, FÊ e JEAN; QUE FLÁ-
VIO AUGUSTO MATTIOLI veio a Fortaleza de Belo Horizonte, so-
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mente para trazer uma Pajero prata que o interrogado tinha com-
prado em São Paulo (...) QUE os documentos arrecadados em
seu poder, todos são falsos, tanto os com o nome de JOSÉ PE-
DRO DE NASCIMENTO NETO, como os que estão em nome de
DAVI DE ARAÚJO PEREIRA (...)”.

Já nos autos do IPL 863/2005 - fls. 156/158 (cópia no Anexo
IPL 2005.81.00.14586-0 – depoimento prestado no dia treze de ou-
tubro de 2005), afirmou: “QUE não participou efetivamente do furto
praticado contra o Banco Central; QUE conheceu as pessoas de
MARCOS DE FRANÇA e EDIMAR aqui em Fortaleza; QUE não
retirou areia da casa localizada na rua Vinte e Cinco de Março, nº
1.071; QUE, no dia 06/08/2005, o interrogado viajou de Fortaleza
para São Paulo de avião (...) QUE, no dia em que foi preso veio
para Fortaleza somente para buscar o dinheiro de PAULO; QUE o
amigo do interrogando FLÁVIO AUGUSTO veio para Fortaleza so-
mente para trazer uma PAJERO; QUE o dinheiro de PAULO seria
levado no referido veículo; QUE iria levar quatro milhões para a
pessoa de PAULO (...)”.

No seu interrogatório judicial (fls. 275/280), negou ter partici-
pado do furto ao BACEN, mas afirmou ter sido convidado por PAU-
LO para transportar parte do dinheiro furtado. Disse que receberia
cem mil reais por tal participação.

Lê-se da assentada do interrogatório deste réu que o mesmo
foi a Fortaleza por duas vezes; que usou os nomes falsos de JOÃO
SANTINELLI DE ARAÚJO e DAVI DE ARAÚJO PEREIRA e que
trouxe FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLLI para ajudá-lo, com a con-
cordância de PAULO; que FLÁVIO seguiu para Fortaleza, via Belo
Horizonte, com a ‘Pajero’ e DAVI ARAÚJO, via avião.

O réu DAVI SILVANO nega ter dito a FLÁVIO sobre a origem do
dinheiro; que conhece “ALEMÃO”, MOISÉS e que PAULO lhe dis-
se que o dinheiro era fruto do furto ao BACEN. Afirmou que “quem
participou do assalto não comenta nada”.

Na Polícia Federal (fl. 157 do apenso 2005.81.00.019694-5), o
réu DAVI SILVANO disse que viajou de Fortaleza para São Paulo,
após o furto; que não sabia informar se Marcos de França também
viajou. Disse que não conhecia MARCOS DE FRANÇA, EDIMAR,
MOISÉS, ALEMÃO e que o seu objetivo em Fortaleza era pegar
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quatro malas de PAULO, contando com a ajuda de FLÁVIO MATTI-
OLLI para levar o dinheiro na “Pajero” até Fortaleza; que FLÁVIO
receberia a importância de mil reais.

Às fls. 132, MARCOS DE FRANÇA afirmou que usou o nome
falso de MARIVALDO DE SOUSA SALES para aquisição de pas-
sagem aérea. Conforme se verifica das fls. 145/146, as passa-
gens foram pagas com cédulas de R$ 50,00 – cinqüenta reais. No
levantamento realizado pela Polícia Federal dos passageiros do
vôo da TAM nº 3300 do dia 06 de agosto de 2005, foram localiza-
dos JOÃO SANTINELLI ARAÚJO (nome falso utilizado por este
apelante - DAVI), bem como MARIVALDO – nome falso utilizado
pelo MARCOS, coincidentemente viajando juntos no mesmo vôo.

Registre-se que às fls. 84/85 do mesmo apenso 2005.81.00.
019694-5, o réu ANTÔNIO EDIMAR afirmou que os doze milhões
do furto caberiam a ele, a MARCOS DE FRANÇA e a DAVI. Que
MARCOS DE FRANÇA ajudou na escavação do túnel, bem como
transportou, juntamente com DAVI, o dinheiro da rua 25 de março
até a casa no Mondubim, onde os mesmos abriram um buraco no
chão de um quarto para colocar o dinheiro.

A testemunha arrolada pela acusação, Sr. JOSÉ LAURÊNIO
CAVALCANTE MONTEIRO, agente da polícia federal que partici-
pou da diligência na casa do Mondubim, afirma às fls. 1.118/1.120
que foi DAVI que abriu o portão da casa do Mondubim; que DAVI
portava documento dentro do sapato, documento este que era o
mesmo que utilizava para adquirir passagens.

A testemunha arrolada pela acusação, Sr. JOSÉ XIMENES DE
ALBUQUERQUE, agente da Polícia Federal, afirmou (fls. 1.153/
1.158) que, quando das diligências na casa do Mondubim, presen-
ciou a conversa de EDIMAR, DAVI e MARCOS DE FRANÇA com
os delegados, afirmando que teriam participado na escavação do
túnel e na guarda do dinheiro subtraído e que, assim como MAR-
COS DE FRANÇA, DAVI retornou a Fortaleza para evadir o dinhei-
ro furtado

Destaque-se trecho da sentença recorrida, verbis:

(...) 266 - Percebe-se, pela conjugação dos depoimentos
e demais provas nos autos, que realmente os réus ANTÔ-
NIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANÇA, DAVI
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SILVANO DA SILVA (Vulgo Véi Davi) participaram do pla-
nejamento, preparação e execução do furto ao Banco Cen-
tral, bem como das atividades de ocultação e posterior
divisão de parte do numerário, utilizando-se de documen-
tos falsos e o primeiro portando arma (art 1º, incs. V e VII,
§ 1º, II, e § 2º, I e II, da Lei 9.613/98 e art. 155,§ 4º,  I, II e
IV, c/c art. 288  do Código Penal aplicáveis a todos e art.
334 do Código Penal e art. 16 da Lei 10.826/2003, com
relação a Antônio Edimar).
267 - Percebe-se claramente que Antônio Edimar Bezerra
participou da escavação do túnel, bem como adquiriu um
imóvel para o depósito e guarda de parte do produto do
furto e assim o fez, tendo recebido em dito imóvel os de-
mais réus Marcos de França, Davi Silvano, Marcos Ribeiro
Suppi e Flávio Augusto Mattioli para efetuar pelo menos
uma entrega de cerca de R$ 12.000.000,00 (doze milhões)
provenientes de dito furto, portando ainda pistola 40.
268 - Observe-se que foi Antônio Edimar quem foi receber
Flávio Mattioli na rodoviária e o conduziu até o imóvel no
Mondubim, mostrando-se pessoa de inteira confiança dos
demais integrantes da quadrilha, vez que permaneceu com
pelo menos doze milhões de reais por cerca de um mês e
vinte dias e iria receber, segundo o próprio Antônio Edimar,
R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) por
tais atividades, ou seja, montante superior ao que Marcos
de França confessou que ganharia (R$ 1.000.000,00) pela
sua participação na escavação do túnel, o que demonstra
sua efetiva participação e importância no crime.
269 - Conclui-se pelo que consta dos autos, ainda, que
Marcos de França e Davi Silvano da Silva alugaram dois
imóveis em Fortaleza onde ali moraram e hospedaram
outros integrantes da quadrilha, dedicando-se ambos à
escavação, coleta de parte do dinheiro e posterior oculta-
ção, divisão e despistamento, tendo viajado para São Pau-
lo utilizando nomes falsos no dia 06 de agosto de 2005 e
de lá retornando, também com nomes falsos, pelo menos
uma vez para a coleta de parte do numerário furtado, con-
tratando os réus FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI e MAR-
COS RIBEIRO SUPPI, para ajudá-los.(...).

Segundo o acusado PEDRO JOSÉ, foi o recorrente DAVI SIL-
VANO quem o convidou a participar da escavação do túnel. De
acordo com o réu DEUSIMAR QUEIROZ, foi o ora recorrente quem
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o sondou acerca da posição exata da caixa-forte da sede do Ban-
co Central em Fortaleza.

Assim, são incontestes a materialidade e a autoria dos crimes
imputados a DAVI SILVANO.

O Apelante PEDRO JOSÉ DA CRUZ admite em seu recurso
que apenas participou das escavações do túnel, tendo retornado
para São Paulo antes do furto, razão pela qual não teria participa-
do do crime de lavagem de valores.

Fugitivo do Presídio de Carandiru, em São Paulo, por meio de
escavação de túnel (conforme confessado na Polícia Federal - fls.
260), no seu interrogatório judicial (fls.532/536), afirmou que foi
convidado por DAVI a participar da escavação do túnel, o que foi
aceito sob a recompensa de quatro milhões de reais. Disse que
iniciou a escavação com DAVI, MOISÉS e PAULO SÉRGIO.

Lê-se da assentada do interrogatório deste réu que a escava-
ção durou cerca de dois meses e meio; que PAULO SÉRGIO era
o administrador, tendo, inclusive, comprado em São Paulo a má-
quina que perfurou o concreto; que teve problemas de saúde nos
olhos e nas mãos; que freqüentava um bar próximo à empresa de
fachada “grama sintética”.

Nos reconhecimentos de fls. 676/681, a proprietária do bar re-
ferido no interrogatório do réu, Sra. JOANA D’ARC FEITOSA e seu
irmão ANTÔNIO ALVES FEITOISA reconheceram os réus PEDRO
JOSÉ DA CRUZ e PAULO SÉRGIO DE SOUZA.

Na Polícia Federal (fl. 260 do apenso 2005.81.00.019694-5),
afirmou que foi convidado a participar do furto por DAVI, FERNAN-
DO e MOISÉS; em face da sua experiência, pois teria fugido do
Carandiru por uma escavação; que receberia quatro milhões, mas
só chegou a receber de fato dois milhões e quinhentos mil (entre-
gues por DAVI).

As testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas às fls.
2.691/2.694. Todas afirmaram que referido réu trabalhava com em-
preitada de obras.

Não procede o argumento da defesa no sentido de que PE-
DRO JOSÉ não participou do furto em si, já que teria retornado a
São Paulo em virtude de problemas de saúde.
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Foi o próprio acusado, em depoimento tomado pelo MM. Juiz
Federal da 11a Vara Federal de Fortaleza, quem afirmou que so-
mente permaneceu em São Paulo por cerca de uma semana, vol-
tando em seguida para a capital cearense, onde prosseguiu na
escavação até chegar à laje de concreto que protegia a caixa-forte
do BACEN:

(...) que o depoente começou a ter problemas nas mãos e
nos olhos, voltando a São Paulo por cerca de uma sema-
na, retornando a Fortaleza para reinício de sua participa-
ção nas escavações; que o depoente chegou até a laje de
concreto do Banco Central; que não sabe ao certo quem
cortou a laje de concreto do Banco Central (...) - fl. 533.

Assim, não há dúvidas de que contribuiu decisivamente para o
furto, mesmo que não tenha integrado diretamente a ação de pe-
netração da caixa-forte e retirada do dinheiro, no início de agosto
de 2005.

Quanto ao crime de lavagem, há provas suficientes de que
transformou parte do dinheiro que recebeu efetivamente (dois mi-
lhões e quinhentos mil reais) em ativos lícitos.

O Apelante DEUSIMAR NEVES QUEIROZ não nega em seu
recurso os fatos que lhe são imputados. Afirma apenas que não se
associou de modo estável à organização criminosa.

No seu interrogatório judicial (fls. 259/263), afirmou que traba-
lhou para as empresas de segurança privada SERVAL e CORPVS
no transporte de valores do BACEN para o Banco do Brasil e tam-
bém do BACEN para SERVAL E CORPVS; que foi abordado por
DAVI e outra pessoa, que segundo o réu não seria DAVI SILVANO,
pessoas que sabiam da sua profissão e que lhe deram mil reais,
voltando no dia seguinte para saber se queria “mudar de vida”, sob
a condição de fornecer informações sobre a caixa-forte da institui-
ção; que aceitou o acordo e forneceu a posição da caixa-forte; que
negou detalhes sobre a planta do BACEN e sobre equipamentos
de segurança; que recebeu duzentos mil reais – cem mil em mar-
ço e cem mil em agosto; que comprou uma casa por dezenove mil
reais e passou a emprestar dinheiro a juros com a ajuda de Fran-
cisco Álvaro, dono de uma loja de celulares.
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Do apenso 2005.81.00.018960-6 (fls. 39 e 42) consta que, além
dos empréstimos a juros (foram arrecadados dezenove cheques
objeto de tal conduta), este réu adquiriu imóveis e bens móveis –
um apartamento para sua cunhada Maria do Socorro Rodrigues
Cunha, no valor de R$ 19.000,00, um Ford Escort placa HWD 2480,
uma motocicleta Yamaha DT/180.2 e vários eletrodomésticos.

Registre-se que a cunhada deste réu, Sra. FRANCISCA RO-
DRIGUES DA CUNHA, em depoimento às fls. 1.221/1.225, disse
que o mesmo deu uma casa para sua irmã, MARIA DO SOCOR-
RO e que o mesmo andava de moto, porém, quando trabalhava
vendendo lanches em frente à CORPVS, deslocava-se de bicicle-
ta.

Configurada, portanto, a sua contribuição efetiva para o furto,
bem como as ações de lavagem do dinheiro subtraído.

O Apelante JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS sus-
tenta que o crime de furto não é antecedente do crime de lavagem
de dinheiro e que o fato constituiria, no máximo, receptação. Argu-
menta que não agiu com o dolo específico, pois atuou como mero
intermediário na compra dos veículos por PAULO SÉRGIO. Admi-
te que atuou apenas para receber comissão pelo trabalho lícito
realizado e que não sabia que no interior de um dos veículos que
conduzia em sua carreta havia  dinheiro escondido. Diz que o de-
poimento do co-réu ANTÔNIO EDIMAR não tem valor e que o ora
recorrente colaborou com a polícia, inclusive fornecendo a sua lo-
calização durante a viagem com a carreta.

No seu interrogatório judicial (fls. 52/57), afirmou que havia ad-
quirido anteriormente a empresa J.E. TRANSPORTES da empre-
sa BRILHE CAR (antes administrada e pertencente aos réus JOSÉ
ELIZOMARTE e FRANCISCO DERMIVAL), nove veículos e uma
carreta mecânica; que PAULO SÉRGIO compareceu em julho na
J.E. TRANSPORTES informando que ia adquirir veículos para
transportar para São Paulo; que indicou a BRILHE CAR a PAULO
SÉRGIO e este elaborou uma lista de veículos desejados, tendo
como preferência veículos com placas de outro Estado; que tais
veículos foram liberados (três veículos para filial da J.E. em São
Paulo e oito veículos no pátio da J.E. em Fortaleza); que afirmou
que Paulo Sérgio não entregou nenhum dinheiro ao depoente; que
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o mesmo (José Charles) confirmou com José Elizomarte o paga-
mento realizado por Paulo Sérgio a ele(José Elizomarte).

Referido apelante negou, conforme se verifica à fl. 55, que ti-
vesse ido a Brilhe Car juntamente com os réus ANTÔNIO JUSSI-
VAN e MARCOS ROGÉRIO (acusados em outro processo cone-
xo ao presente), e que não levou o dinheiro em saco de linhagem
para efetuar o pagamento. Em tal depoimento, afirmou que não
sabia o endereço do irmão MARCOS ROGÉRIO, mas afirmou que
MARCOS possuía casa em Fortaleza e em São Paulo e que fazia
muito tempo que não o avistava.

Na Polícia Federal (fls. 40/42), JOSÉ CHARLES afirmou que
adquiriu os veículos [01 Chevrolet Montana, 02 Mitsubish L200, um
Mitsubish Pajero Sport e um Renault Sedan – totalizando R$
450.000,00 (duzentos mil em espécie, no dia 04 de agosto de 2005
e duzentos e cinqüenta mil, em 06 de agosto de 2005, toda quantia
em cédula de R$ 50,00) a pedido de MARCOS ROGÉRIO; que, na
tarde de sábado, chegaram mais duas pessoas, na Brilhe Car;
que não conhecia tais pessoas, mas sim o irmão de uma delas,
MARCOS ROGÉRIO, que estava no interior da transportadora; e dis-
se que eram amigos; que MARCOS ROGÉRIO adquiriu três dos
veículos (Mitsubisch L 200, uma Pajero Full e uma Pajero Sport),
pagos à vista com notas de R$ 50,00.

Oportuno registrar o depoimento do empregado da Brilhe Car,
Sr. ROBERTO ANDRÉ DE ALBUQUERQUE LOPES, fls. 894/897,
que afirmou que ajudou JOSÉ CHARLES e DERMIVAL a contar o
dinheiro trazido por JOSÉ CHARLES em dois sacos de cereais
para o pagamento dos carros; que todo o dinheiro (R$ 980.000,00),
representado por cédulas de R$ 50,00; que DERMIVAL levou o di-
nheiro no bagageiro do seu ‘Audi’ para sua casa, numa caixa de
papelão, já que a Brilhe Car não tem cofre; que referida empresa já
fez anteriormente vendas à vista de mais de um veículo, mas não
do porte de um milhão de reais.

O depoimento do empregado da J.E. TRANSPORTE, Sr.
FRANCISCO LIMA DA ROCHA, fls. 907/909, vai de encontro com
ao que JOSÉ CHARLES disse na Polícia Federal no sentido de
que há muito não via MARCOS ROGÉRIO. No depoimento, o em-
pregado da J.E. disse que, no início de agosto de 2005, MARCOS
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ROGÉRIO, apontado como um dos mentores do furto, esteve à
procura de JOSÉ CHARLES.

Outro depoimento relevante é o do motorista da “cegonha” que
conduziu os carros para São Paulo, Sr. FRANCISCO MACIEL DE
SOUSA, fls. 934/938, que disse que viajava muito para São Paulo
e que JOSÉ CHARLES nunca o acompanhou; que no dia 07 de
agosto JOSÉ CHARLES esteve em sua casa afirmando que iria
levar uma carga para São Paulo, informando-lhe que iria acompa-
nhá-lo, o que causou ao Sr. FRANCISCO estranheza (por ser uma
viagem repentina e por ser a primeira vez que JOSÉ CHARLES
compareceu à sua casa); que se dirigiu à J.E. onde a cegonha já
estava carregada; que, no trajeto para São Paulo, JOSÉ CHAR-
LES recebeu ligações de ELIZOMARTE afirmando que a Polícia
Federal levantara suspeitas de estarem sendo conduzidos na car-
reta veículos roubados; que JOSÉ CHARLES foi a um telefone
público e o depoente se dirigiu para ver os carros e percebeu que
havia dois pneus de veículos atrás dos bancos dianteiros da L200;
que percebeu que o encosto do veículo estava estufado, razão
pela qual o depoente abriu o velcro e percebeu a existência de
pacotes de notas de cinqüenta reais amarrados em barbante; que
o depoente perguntou a CHARLES se este sabia da existência
daquilo, tendo este dito que também nada sabia; que após rodar
por algum tempo, o depoente viu um trailer da Polícia Rodoviária
Federal onde parou a carreta e contou o que estava acontecendo
ao policial, ressaltando que o Sr. JOSÉ CHARLES, seu patrão,
poderia esclarecer melhor os fatos. Os dois foram algemados e
entregues à Polícia Federal.

Referida testemunha, Sr. Francisco Maciel de Sousa, à fl. 940,
reconheceu MARCOS ROGÉRIO como a pessoa que esteve na
J.E. TRANSPORTES por três vezes, cerca de um mês antes do
furto.

A testemunha Adriana Andrade de Abreu, empregada da J.E.
TRANSPORTES (fls. 959/964), confirmou a presença de MAR-
COS ROGÉRIO na J.E. uma semana antes do furto para falar
com JOSÉ CHARLES; informou que, quando do trajeto da cego-
nha para São Paulo, comunicou-se várias vezes com JOSÉ CHAR-
LES sobre a rotina da J.E., inclusive tratando sobre o telefonema
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da Polícia Federal, que JOSÉ CHARLES disse à mesma que nada
sabia; disse do envolvimento de MARCOS ROGÉRIO com ‘coi-
sas enroladas’ e que reconheceu ANTONIO EDIMAR BEZERRA
como sendo do mesmo local de nascimento de JOSÉ CHARLES.

A testemunha arrolada pela acusação, Sr. JOSÉ XIMENES DE
ALBUQUERQUE, agente da Polícia Federal, afirmou às fls. 1.153/
1.158 que JOSÉ CHARLES disse ter comprado os carros na Bri-
lhe Car, mas pagou uma parte em espécie e outra com um ‘cava-
linho’, que vem a ser o veículo que puxa carreta e que os carros
comprados que estavam na carreta eram para outras pessoas,
sendo um deles para seu irmão MARCOS ROGÉRIO.

Frise-se que, no apenso nº 2005.81.00.013249-0, consta Lau-
do contábil que atesta que a J.E TRANSPORTES teve expressiva
evolução patrimonial (1.255%) desde 1998 até 2005.

Oportuno trazer à colação excertos da sentença recorrida, nos
seus itens 229/234, verbis:

(...) 229 - Conclui-se, assim, como fato incontroverso, que
foi o réu JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS quem
efetuou o pagamento de R$ 980.000,00 em notas de cin-
qüenta reais, referente aos onze veículos adquiridos da
Brilhe Car, tendo os réus JOSÉ ELIZOMARTE FERNAN-
DES VIEIRA E FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES
VIEIRA recebido tal importância sem questionamento, nem
mesmo quando R$ 250.000,00 foi deixado por José Char-
les para compras futuras (art. 1º, V e VII, §1º, I, §2º, I e II
da Lei 9.613/98, bem como art. 9º, 10º e seguintes da
mesma lei).
230 - Resta a indagação do porquê José Charles foi esco-
lhido para tal atividade de escolha dos veículos e paga-
mento dos mesmos, sendo certo, porém, que apenas uma
pessoa de extrema confiança dos demais integrantes da
organização criminosa responsável pelo furto ao Banco
Central seria encarregada de tal mister; outrossim, não
restou evidenciado nos autos onde, como e de quem José
Charles recebeu os R$ 980.000,00 em notas de cinqüenta
reais.
231 - Recorde-se, aqui e uma vez mais, os conceitos de
dolo eventual e a doutrina da cegueira deliberada (willful
blindness ou conscious avoidance doctrine) expostos an-
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teriormente, no que pese entendermos que José Charles
sabia da ocorrência do furto e, conseqüentemente, da ori-
gem do dinheiro (...).

JOSÉ CHARLES é irmão de MARCOS ROGÉRIO MACHA-
DO DE MORAIS, apontado por vários dos acusados como sendo
um dos líderes da organização criminosa.  É conterrâneo de AN-
TÔNIO EDIMAR e, na casa deste último, na cidade de Boa Via-
gem-CE, foi encontrada uma camionete F 250, cujo documento
indicava como proprietário JOSÉ CHARLES.

O recorrente JOSÉ CHARLES esteve várias vezes na empre-
sa BRILHE-CAR para escolher os veículos a serem adquiridos com
o produto do furto. Estranhamente, pela primeira vez em vários
anos, acompanhou o motorista da transportadora de sua proprie-
dade em viagem a São Paulo, ocasião em que a carreta em que
viajava, além, dos veículos adquiridos com o dinheiro subtraído do
Banco Central, conduzia também mais de 3 milhões de reais ocul-
tados em um dos carros transportados.

Não há como se concluir pela exclusão da sua responsabili-
dade.

O Apelante FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI, em sua apela-
ção, nega a participação nos fatos. No seu interrogatório judicial
(fls. 269/271) afirmou que conheceu DAVI SILVANO em Belo Hori-
zonte, quando foram presos em face da acusação de tráfico de
drogas; que foi DAVI que lhe pediu para trazer o veículo “Pajero”
para ser negociado em Fortaleza, em troca de mil reais; que nada
sabe sobre o furto ao BACEN.

A testemunha arrolada pela acusação, Sr. Enéas Martins So-
breira, agente da Polícia Federal que participou da prisão, afirma
(fls. 1.113/1.117) que FLÁVIO tentou fugir pulando o muro da casa
pensando que a ação da polícia fosse um assalto.

A testemunha arrolada pela acusação, Sr. JOSÉ LAURÊNIO
CAVALCANTE MONTEIRO, agente da Polícia Federal que partici-
pou da diligência na casa do Mondubim, afirma (fls. 1.118/1.120)
que Flávio lhe disse haver chegado há pouco tempo, com uma
Pajero, a pedido de DAVI; que portava a habilitação do seu irmão,
Sr. Edinardo Luiz Mattioli. Este senhor foi ouvido às fls. 2.364 – 10º
volume – na condição de testemunha arrolada pela defesa, disse
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que FLÁVIO por engano levou o seu documento de habilitação,
quando do transporte da Pajero para Fortaleza.

Não tenho dúvidas, contudo, de que o apelante FLÁVIO MAT-
TIOLI integrava o esquema para a lavagem dos ativos. Encontra-
va-se na casa do bairro do Mondubim, em Fortaleza, onde estava
escondida parte do dinheiro furtado. Segundo DAVI SILVANO, o
veículo PAJERO conduzido por FLÁVIO MATTIOLI era utilizado para
o transporte do dinheiro furtado.

FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI foi a Fortaleza consciente de que
iria coletar parte do numerário furtado do Banco Central e proce-
der a sua condução para São Paulo, sendo que, diferentemente
de Marcos Suppi, que veio contratado por Davi Silvano da Silva,
este acusado (FLÁVIO MATTIOLI) veio contratado por Marcos de
França.

Frise-se que ambos os réus, FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI e
MARCOS RIBEIRO SUPPI, estavam de posse do dinheiro a ser
transportado e à sua disposição, quando foram presos em flagran-
te.

O Apelante MARCOS RIBEIRO SUPPI, nas suas razões de
recurso, sustenta que o crime de furto não é antecedente do crime
de lavagem de dinheiro. Afirma que não sabia da origem do dinhei-
ro e que foi contratado apenas para transportar algumas malas
em troca de R$ 50.000,00, fato confirmado pelo acusado MAR-
COS FRANÇA. Conclui no sentido de que, se algum crime come-
teu, foi o de receptação ou de favorecimento (pessoal ou real).

No seu interrogatório judicial (fls. 281/283), coincidindo com o
interrogatório de MARCOS DE FRANÇA (fls. 264/268), afirmara
que este último pediu sua ajuda para ir a Fortaleza a negócios
referentes a vendas de carros em troca de cinqüenta mil reais;
que MARCOS FRANÇA providenciou uma carteira de identidade
falsa e entregou-lhe três mil reais, um aparelho celular e número
de telefone para contato; que, com tal dinheiro, adquiriu passagem
aérea para Fortaleza, onde  MARCOS mandou lhe pegar na rodo-
viária; que EDIMAR em uma “Montana” o levou para casa do Mon-
dubim, onde encontrou uma pessoa identificada como DAVI e após
FLÁVIO; que logo após a sua chegada à casa, foi preso; que nada
sabia sobre o dinheiro furtado.



248

A testemunha arrolada pela acusação, Sr. JOSÉ LAURÊNIO
CAVALCANTE MONTEIRO, agente da Polícia Federal que partici-
pou da diligência na casa do Mondubim, afirma (fls. 1.118/1.120)
que ANTÔNIO EDIMAR e MARCOS DE FRANÇA confessaram que
tinham participado do furto ao BACEN; que MARCOS DE FRAN-
ÇA levou o dinheiro, pela primeira vez, por via aérea; que MAR-
COS RIBEIRO afirmou que sabia que o dinheiro era proveniente
do furto ao BACEN (fls. 1.112 - 1.118/1.120).

A testemunha arrolada pela defesa, LEANDRO PERES, fls.
2.666/2.667, afirmou que não tem absoluta certeza da participa-
ção de MARCOS SUPPI no furto ao BACEN, mas sabe que o
mesmo responde pela participação na lavagem de dinheiro.

Registrem-se excertos da sentença recorrida, verbis:

(...) 275 - Conclui-se, pelas provas nos autos, que os réus
FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI e MARCOS RIBEIRO SUP-
PI, utilizando documentos que não lhes pertenciam (sen-
do que o primeiro utilizava documento do irmão e o segun-
do documento falso fornecido por Marcos de França), vie-
ram a Fortaleza conscientes que iriam coletar parte do
numerário furtado do Banco Central e proceder sua condu-
ção a São Paulo, sendo que o primeiro veio contratado por
Davi Silvano da Silva e o segundo por Marcos de França.
Ademais, estavam os réus Flávio Augusto Mattioli e MAR-
COS RIBEIRO SUPPI de posse do dinheiro a ser transpor-
tado e às suas disposições, quando foram presos em fla-
grante (art 1º, incs. V e VII,§ 1º, II e § 2º, I e II, da Lei
9.613/98, c/c art. 288, sendo também aplicável a sanção
prevista do 304118 do Código Penal com relação a Marcos
Ribeiro Suppi, com participação de Marcos de França e
art. 308119 do Código Penal com relação a Flávio Augusto
Mattioli).
276 - Frise-se que, como é cediço e foi comentado inicial-
mente, nenhum integrante de um grupo capaz de furtar R$
164.755.150 reais da caixa-forte do Banco Central, medi-
ante a perfuração de um túnel, após meses de estudo e
preparação, confia em qualquer outra pessoa que também
não seja membro de tal organização criminosa. Além dis-
so, conclui-se pela ciência de ditos réus da procedência
do numerário pela percepção que as notícias do furto ao
Banco Central eram freqüentes e notórias em todo o Bra-
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sil, não tendo nenhum deles, ou seus contratantes, esta-
do em Fortaleza para qualquer tipo de atividade lícita, bem
como por toda as manobras de despistamento executa-
das para chegarem a Fortaleza e as que iriam ser adota-
das para daqui saírem, além do fato de Flávio Augusto
Mattioli ter sido encarregado de trazer um veículo Pajero
para, segundo Davi, levar parte do dinheiro. Recorde-se,
ainda, que nas organizações criminosas não existem fun-
ções dispensáveis ou ociosas, sendo os motoristas pes-
soas de alta confiança da cúpula vez que são eles moto-
ristas que sabem de todos os detalhes dos crimes, bem
como localização de membros da organização, têm ciên-
cia do produto dos ilícitos e conduzem pessoas e bens
relacionados com as atividades criminosas.

Todas as provas levam a concluir, portanto, que MARCOS RI-
BEIRO SUPPI sabia da origem do dinheiro ilícito que se prestou a
ocultar.

O Apelante FRANCISCO ÁLVARO DE CARVALHO LIMA,
dono de uma loja de celulares, confirma que era pessoa da confi-
ança de DEUSIMAR, mas atuou como mero laranja, pois não sa-
bia da origem do dinheiro que recebera para emprestar. Afirma que
não pode haver participação culposa em crime doloso e que a apli-
cação da TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO impõe a sua absolvi-
ção.

Verifica-se do seu interrogatório judicial (fls. 272/274) que ti-
nha ligações com DEUSIMAR no negócio de empréstimo de di-
nheiro a juros, pessoa que conhecera através do seu sobrinho
BRUNO, a quem vendeu um Escort azul; que Deusimar pediu-lhe
para guardar duzentos mil reais em notas de cinqüenta reais e
autorizou o depoente a usá-lo ou emprestá-lo; que, após ter guar-
dado o dinheiro, resolveu devolvê-lo a DEUSIMAR, em parcelas
variadas; que DEUSIMAR lhe disse que o dinheiro foi fruto da ven-
da de uma casa e que estava à procura de outra para comprar;
que só veio a saber que o dinheiro era fruto do furto ao BACEN
após a sua entrega.

Frise-se que, à fl. 1.167, consta depoimento do Delegado LUIZ
CARLOS DE ARAÚJO DANTAS, que afirmou que FRANCISCO
ÁLVARO teria participado da elaboração do plano da quadrilha que
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assaltou a CORPVS (empresa em que DEUSIMAR era emprega-
do como segurança), em 1998, o que leva à ilação de que DEUSI-
MAR e FRANCISCO ÁLVARO já mantinham algum contato bem
antes do furto ao BACEN e que leva por terra a narrativa deste
apelante de que nada sabia sobre a origem ilícita do dinheiro que
recebera (sem nenhuma garantia) para guardar em sua casa (e
dispor como quisesse). Ressalte-se que o considerável montante
recebido (R$ 200.000,00), segundo DEUSIMAR, teria sido fruto da
venda de uma única casa. Não é de se acreditar!

Não há, assim, como se afastar a tipificação da conduta de
FRANCISCO ÁLVARO na lei de branqueamento de capitais.

Em resumo, os réus, ora apelantes, foram condenados em
face de suas responsabilidades pelo furto ao BACEN em Fortale-
za, na data de 06 de agosto de 2005, de onde foi subtraída a quan-
tia de R$ 164.755.150,00 (cento e sessenta e quatro milhões e
setecentos e cinqüenta e cinco mil e cento e cinqüenta reais); em
face do crime de formação de quadrilha (com tarefas hierarquiza-
das de planejar, informar, financiar, obter documentação falsifica-
da, locação de imóveis, partilhar, constituir empresa de ‘fachada’);
em face do crime de lavagem de dinheiro (recuperar, distribuir e
ocultar produto do crime). Agiam, em função da hierarquização
dos componentes como uma verdadeira organização criminosa. A
condenação dos réus, ora apelantes, assim se efetuou:

1) Crimes de Furto qualificado, de formação de quadrilha e de
ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98) – Réus AN-
TÔNIO EDIMAR BEZERRA (também pelos crimes de porte ilegal
de arma e de contrabando, embora sem fixação de pena quanto a
este último), MARCOS DE FRANÇA e DAVI SILVANO DA SILVA
(também pelo crime de uso de documento falso, sendo que, em
relação ao último acusado, a sentença deixou de fixar a pena pelo
falsum), DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ e PEDRO JOSÉ DA
CRUZ;

2) Crime de formação de quadrilha e ocultação de bens, direi-
tos e valores (Lei nº 9.613/98) – Réus MARCOS RIBEIRO SUPPI
(também pelo crime de uso de documento falso) e FLÁVIO AUGU-
TO MATTIOLI (também pelo crime de falsa identidade, ao portar
documento de terceiro);
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3) Crime de formação de quadrilha e de ocultação de bens,
direitos e valores (Lei nº 9.613/98) – Réu JOSÉ CHARLES MA-
CHADO DE MORAIS;

4) Crime de ocultação de bens e valores (Lei nº 9.613/98) –
Réus FRANCISCO ÁLVARO DE CARVALHO LIMA, FRANCISCO
DERMIVAL FERNANDES VIEIRA e JOSÉ ELIZOMARTE FERNAN-
DES VIEIRA.

No mais, quanto à participação dos apelantes, afigura-se-me
oportuna a transcrição de excertos das alegações finais ofertadas
pela Acusação (fls. 3.286/3.287), in verbis:

(...) Ao término desta peça sobressai, com força probante,
a culpabilidade dos réus, tanto os autores/partícipes dire-
tos pelo evento furto ao BACEN, como os que orbitaram
ao derredor do fato, na lavagem do dinheiro dali advindo,
sintetizando o seguinte:
ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANÇA,
DAVI SILVANO DA SILVA, PEDRO JOSÉ DA CRUZ, LUCI-
VALDO LAURINDO, JEAN RICARDO GALIAN e o partíci-
pe DEUSIMAR NEVES QUEIROZ, alguns confessam a
participação, na Justiça; outros confessam apenas na es-
fera policial; outros tentam minimizar sua participação, mas,
ao final, tudo se queda à força dos coincidentes elemen-
tos contidos nos autos, tecendo uma cadeia de provas
concordantes entre si, que encaminham para a certeza da
culpabilidade de todos. (...).
Na lavagem dos ativos ilícitos, a atuação de JOSÉ CHAR-
LES MACHADO DE MORAIS é revestida de robusta prova
circunstancial e direta.
(...)
Quanto a FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI, MARCOS RIBEI-
RO SUPPI E FRANCISCO ÁLVARO DE CARVALHO LIMA,
como transcrito acima, não é verossímel que desconhe-
cessem a origem de considerável quantia que tiveram aces-
so para transportar em favor das pessoas ligada à vida de
crimes, como aconteceu com os dois primeiros citados,
ou que utilizaram, como FRANCISCO ANSELMO, dinhei-
ro transferido para o seu poder, sem qualquer garantia por
quem não tinha, sequer casa própria e, de repente, pas-
sou a ser novo rico, lembrando-se que, no período de suas
atuações, o furto ao BACEN estava constantemente na
imprensa (...).
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Conforme registrado acima, as testemunhas confirmaram as
condutas que alguns dos réus confessaram. JOANA D’ARC (fl.
676) reconheceu o acusado PEDRO JOSÉ DA CRUZ como sen-
do um daqueles que freqüentavam o seu bar, em companhia de
Paulo Sérgio, pessoa responsável pela locação do imóvel onde se
escavou o túnel em direção ao Banco Central em Fortaleza.

Às fls. 734, 743 e 749 constam os depoimentos de ROSALINA
que conhecia o acusado DAVI SILVANO pelo nome de “Araújo”;
MARIA ELIETE e FRANCISCO RICARDO que reconheceram DAVI
SILVANO como aquela pessoa que se identificava por “JOÃO”. Da
mesma sorte foi o depoimento de JOSÉ CARLOS (fl. 723) que
reconheceu o acusado DAVI SILVANO como a pessoa que se apre-
sentava como sendo “JOÃO” e o acusado MARCOS DE FRANÇA
como sendo um dos que andavam com JOÃO, na verdade, DAVI
SILVANO.

FRANCISCO DE ASSIS, no depoimento de fls. 941/947, reco-
nheceu ANTÔNIO JUSSIVAN, MARCELO e MARCOS ROGÉRIO
como pessoas que freqüentavam a empresa Brilhe Car (afirmou
tê-los visto em companhia do acusado JOSÉ CHARLES quatro
dias antes do furto, época em que o acusado JOSÉ CHARLES
escolheu os veículos).

Incontestes a materialidade e a autoria dos crimes de furto
qualificado e de lavagem de capitais.

2.3) OUTROS ASPECTOS RELATIVOS À CARACTERIZA-
ÇÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE BENS E VALORES-LEI
Nº 9613/98 (LAVAGEM DE ATIVOS)

2.3.1) Da caracterização do tipo

Conforme narrado no item anterior, o acusado JOSÉ CHAR-
LES agiu como intermediário na aquisição e transporte dos veícu-
los destinados à ocultação do dinheiro furtado do Banco Central,
recebendo, para tanto, vultoso pagamento em dinheiro.

MARCOS DE FRANÇA, FLÁVIO MATTIOLI e MARCOS SUP-
PI aceitaram transportar malas de dinheiro para São Paulo. MAR-
COS SUPPI recebeu R$ 50.000,00.

FRANCISCO ÁLVARO aplicou em nome de DEUSIMAR a
quantia de R$ 200.000,00 em empréstimos a juros.
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Tais réus tinham a plena consciência da origem ilícita do di-
nheiro que os remunerou. Mesmo que se admitisse que os réus
não tivessem o conhecimento da origem ilícita do dinheiro, ao acei-
tarem tal remuneração em troca dos serviços, agiram com dolo
eventual.

Sob tal enfoque, confira-se trecho da r. sentença recorrida, fl.
3.930, in verbis:

(...) Além disso, conclui-se pela ciência de ditos réus da
procedência do numerário pela percepção que as notícias
do furto ao Banco Central eram freqüentes  e notórias em
todo o Brasil, não tendo nenhum deles, ou seus contratan-
tes estado em Fortaleza para qualquer tipo de atividade
lícita, bem como por toda as manobras de despistamento
executadas para chegarem a Fortaleza e as que iriam ser
adotadas para daqui saírem, além do fato de Flavio Augus-
to Mattioli ter sido encarregado de trazer um veículo Paje-
ro para, segundo Davi, levar parte do dinheiro. Recorde-se,
ainda que nas organizações criminosas não existem fun-
ções dispensáveis ou ociosas, sendo os motoristas pes-
soas de alta confiança da cúpula vez que são eles moto-
ristas que sabem de todos os detalhes dos crimes, bem
como localização de membros da organização, têm ciên-
cia do produto dos ilícitos e conduzem pessoas e bens
relacionados com as atividades criminosas (...).

Tal ilação leva a concluir que o agir dos réus não se limitou a
tão-somente adquirir, em proveito próprio, o produto do crime, mas
também a conferir à transação “aparência regular, lícita”. Nesse
sentido, não há que se falar, como pretende a defesa, em desclas-
sificação do delito de lavagem para o de receptação (artigo 180 do
CPP). Aquele é um crime específico em relação a este, pelo que
se aplica o princípio da especialidade, conforme melhor sustenta-
remos adiante.

Os artigos 1º e 2º da Lei nº 9613/98 estabelecem punição para
aqueles que praticam atos definidos no caput do artigo 1º com o
fim específico de imprimir aparência de legalidade a bens, direitos
e valores de origem ilícita.

Merecem registro algumas ponderações elencadas pelo BAN-
CO CENTRAL, nas suas contra-razões (fl. 4.586). Destaque-se:
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(...) Com efeito, na hipótese concreta restou devidamente
provado que os Apelantes, enquanto membros de uma or-
ganização criminosa, acresceram seu patrimônio com o
furto praticado contra esta Autarquia Federal, integrante
do Sistema Financeiro Nacional, e que atuaram no senti-
do de “lavar” o produto do crime por meio de aquisição de
bens, empresas, etc..
(...) Ademais, não se pode esquecer que um dos crimes
antecedentes citados na norma de regência do delito de
“lavagem de dinheiro”. (art.1º da Lei 9613/98) é a atuação
do crime organizado, cuja característica mais acentuada
é a lavagem de dinheiro, hipótese totalmente ocorrente neste
caso concreto, conforme firmes argumentos já expostos
anteriormente, pois, genericamente, qualquer conduta de
ocultação de bens e valores obtidos por meio de crime
praticado por organização criminosa, hipótese verificada
nos autos, caracteriza o crime de “lavagem de dinheiro”,
despontando claro, assim, que o crime de furto praticado
pelos apelantes contra esta Autarquia, atuando em organi-
zação criminosa, configura delito antecedente necessário
à configuração do crime de “lavagem de dinheiro”.
Quanto ao elemento subjetivo do crime de ocultação de
bens, direitos e valores, esta Autarquia faz, com a devida
vênia, uso dos bem lançados argumentos do Ministério
Público Federal, haja vista fazer esteira no entendimento
de que o tipo descrito admite tanto o dolo direto quanto o
dolo eventual, o qual, no mínimo foi ocorrente na hipótese
concreta (...).

Assim, os apelantes JOSÉ CHARLES e FRANCISCO ÁLVA-
RO, ao servirem de intermediários na operação de ocultação da
origem ilícita do dinheiro furtado, incidiram no crime do artigo 1º, §
1º, II, e § 2º, I e II, da Lei 9613/98.

O argumento do apelante FRANCISCO ÁLVARO de ter sido a
sua participação de menor grau, sob o argumento de que não foi
executor da conduta, não merece guarida, na medida em que este
apelante, ao receber o produto do delito das mãos de DEUSIMAR
QUEIROZ, procedeu à sua negociação, com conseqüente oculta-
ção de sua origem ilícita, incidindo assim nos crimes descritos no
artigo 1º, incisos V e VII, § 1º, II e § 2º, I e II, da Lei 9.613/98.

Registre-se trecho da sentença recorrida:
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(...) 285 - Percebe-se que a confissão apresentada por
DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ quanto de sua conduta
no fornecimento de informações que possibilitaram o furto
não convence, ou seja, não é crível que membros da orga-
nização criminosa que furtou o Banco Central se conten-
tassem em, por três vezes, circular nas imediações do
Banco Central em companhia de Deusimar e por tão sim-
ples tarefa, pagassem ao mesmo R$200.000,00 (duzen-
tos mil reais) e ainda mais em duas parcelas iguais de
cem mil reais, sendo a primeira, segundo o depoimento de
Deusimar, após o passeio ao centro da cidade em feverei-
ro ou março de 2005, e a segunda, em uma demonstração
sui generis de aparente honradez ante o compromisso as-
sumido, cinco meses após o primeiro contato, no exato
dia após o furto, qual seja no sábado dia 06 de agosto de
2006. Assim, resta claro que Deusimar participou efetiva-
mente do furto, fornecendo informações valiosas para o
restante da organização criminosa, recebeu parte do nu-
merário furtado e empregou meios de lavagem (art 1º, incs.
V e VII, § 1º, II e § 2º, I e II, da Lei 9613/98, c/c art. 288 e
155, § 4º, do Código Penal).
286 - Percebe-se que, mesmo se tomássemos como ver-
dadeiras os depoimentos e versões dos réus, teríamos
várias incongruências a respeito das condutas e valores
correspondentes, ou seja, por exemplo, afirmou o réu Mar-
cos Ribeiro Suppi que ganharia R$ 50.000,00 para vir a
Fortaleza receber e conduzir numerário desconhecido, uti-
lizando identidade falsa e rotas diversas, enquanto que
Deusimar disse que recebeu R$200.000,00 apenas para
circular o Banco Central de Fortaleza, o que indica eviden-
te despropósito.
287 - Percebe-se, ainda, que a conduta de Deusimar de
entregar, sem recibo, contrato ou qualquer outra formalida-
de, ditos R$ 200.000,00 à pessoa de Álvaro, pessoa que
disse ter conhecido a menos de 60 dias, demonstra que o
mesmo recebeu muito mais que tal quantia e que, conse-
qüentemente, sua conduta foi bem mais além que mera
circulação nas proximidades do Banco Central com inte-
grantes da organização criminosa. Ademais, como já bas-
tante frisado, a confiança entre os membros da organiza-
ção criminosa é característica essencial de seu modo de
atuar, não sendo crível que os integrantes fossem procurar
e encontrar exatamente o réu DEUSIMAR sem que o mes-
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mo tivesse informações preciosas e exclusivas, ou conta-
to com outras pessoas que as detivessem, bem como sem
que com ele tivesse intensa proximidade e franca confian-
ça.
288 - A conduta de Francisco Álvaro, por sua vez, ao rece-
ber os R$ 200.000,00 de Deusimar, mesmo desconfiando
ser fruto do furto ao Banco Central, para guarda e sob a
promessa de ganhar os juros do dinheiro que poderia em-
prestar, bem como sua conduta de devolver o numerário a
Deusimar conforme as solicitações deste, demonstra, de
igual forma, intensa confiança e prévio conhecimento da
origem ilícita do numerário (art 1º, incs. V e VII, § 1º, II, e §
2º, I e II, da Lei 9.613/98).

Na verdade, o termo “lavagem de dinheiro” é um neologismo
próprio das últimas décadas, bastante difundido e aceito nos mei-
os científicos e entre os especialistas que tratam da criminalidade
organizada. A expressão, apesar de seu pouco rigor técnico, in-
corporada da gíria popular, foi adotada pelo mundo acadêmico e
pela quase totalidade das nações, gerando denominações equiva-
lentes: “blanqueo de dinero”, “money laundering”, “laudering of
monetary instruments”, “Geldwäscherei”, “blanchiment de capitaux”,
“blanchiment  de largent”, “riciclaggio”, “reciclaje”, “branqueamen-
to de capitais” etc.

A lavagem de ativos, em rápidas linhas, significa a transforma-
ção, mediante processos dissimulados, de recursos oriundos de
atividades criminosas, em valores aparentemente lícitos. Essas
formas de dissimulação são aperfeiçoadas a cada dia.

Edição recente da conceituada revista Brasília em Dia aponta
que a “estimativa de que o Brasil lava anualmente US$ 50 bilhões
foi levantada pela CPI do Narcotráfico há quase 10 anos, mas não
está longe do que se prevê no mundo, o que levou os países sé-
rios a um esforço conjunto para o combate à lavagem. (...) E tem
mais: outro levantamento, desta vez feito pela Organização das
Nações Unidas, concluiu que seria em torno de 3 e 4% do Produto
Interno Bruto mundial o dinheiro lavado só com drogas. Mas não
falta quem estime em US$ 1 trilhão”.

Em nosso país, a construção típica do art.1º da Lei nº 9.613/98
apresenta uma estrutura que pode ser descrita da seguinte forma:
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a) em um primeiro plano está o caput complementado pelos inci-
sos I a VII, descrevendo a principal forma de lavagem; b) em segui-
da, temos as formas especiais ou derivadas descritas nos pará-
grafos 1º e 2º ; c) além disso, a lei se ocupa em descrever causas
ou circunstâncias relacionadas à dosimetria da pena, que irão in-
fluenciar no cômputo da resposta penal, quer por representarem
institutos como o da tentativa (§ 3º) quer por descreverem situa-
ções de especial reprovabilidade (como o conceito de habitualida-
de - § 4º) ou finalmente por possibilitarem a diminuição da pena
ante o reconhecimento do instituto da delação premiada (§ 5º).

O art. 1º, caput, representa a figura fundamental. As modalida-
des de condutas descritas na parte principal do artigo traduzem a
idéia central do tipo e indicam a razão do injusto: punir os proces-
sos de atribuição de aparência de licitude a bens, direitos ou valo-
res cuja origem deita raízes em fatos ilícitos anteriores.

O dispositivo central está estreitamente vinculado aos incisos
I a VII, que completam a descrição típica da conduta, a qual poderá
inclusive desenvolver-se sob as modalidades derivadas mencio-
nadas nos parágrafos 1º e 2º. Fundamentalmente, os incisos I a VII
constituem uma segunda parte do caput e são um complemento
necessário para que exista adequação típica já que descrevem os
delitos antecedentes relacionados com a lavagem de dinheiro. Por
sua vez, os parágrafos 1º e 2º são formas especiais de conduta,
punidas com a mesma severidade pelo legislador.

Sinteticamente, tanto o caput e seus incisos quanto os pará-
grafos 1º e 2º traduzem os processos normalmente utilizados para
a lavagem de dinheiro, que se resumem nas condutas de OCUL-
TAR ou DISSIMULAR, como ensina RODOLFO TIGRE MAIA:

As condutas humanas previstas são as de “ocultar”ou “dis-
simular”, que, diante do uso da conjunção alternativa, su-
põe-se devam expressar ações diferenciadas.
“Ocultar” é o ato de esconder, de tornar inacessível às ou-
tras pessoas. Esta ação pode ser efetuada diretamente,
sem a utilização de qualquer ardil ou artifício; por exemplo,
com relação à localização, levando determinado bem que
se quer ocultar (e.g., a res furtiva) para um esconderijo.
Já “dissimular” é encobrir, disfarçar, mascarar, fraudar, es-
camotear ou alterar a verdade. Assim, é possível dissimu-
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lar a localização de um bem modificando a sua aparência
exterior para que não seja reconhecido ou simplesmente
mentindo acerca de onde este se encontra”. (...)
Na realidade, as expressões são muito próximas e igual-
mente expressam uma das finalidades do processo de “la-
vagem” de dinheiro (assegurar a desvinculação, a separa-
ção física entre o criminoso e o produto de seu crime).
(MAIA, Carlos Rodolfo Fonseca Tigre. LAVAGEM DE DI-
NHEIRO: Malheiros, São Paulo, 2ª edição, 2007, pág. 66).

2.3.2) Da caracterização da organização criminosa como
crime antecedente – exclusão da configuração de crime con-
tra a Administração Pública

O enquadramento típico no crime de lavagem de capitais exi-
ge que os valores sobre os quais se empreguem os procedimen-
tos de lavagem tenham sido produto de um dos crimes antece-
dentes precisamente definidos na lei. A sentença utilizou os inci-
sos V e VII do art. 1º para esse enquadramento: crime contra a
Administração Pública e crime praticado por organização crimino-
sa.

Os crimes contra a Administração Pública estão bem defini-
dos no Código Penal, sendo certo dizer que esse rótulo indica um
preciso grupo de figuras típicas. Não traduz qualquer crime que
tenha como vítima uma entidade da Administração Pública. É pre-
ciso que o bem jurídico protegido seja a própria Administração
Pública brasileira e, por esse motivo, apenas os delitos previstos
nos capítulos com essa nomenclatura (dentro do Código Penal
ou, eventualmente, em legislação esparsa) assim podem ser con-
siderados.

Parece, portanto, inadequado o enquadramento pretendido na
sentença de primeiro grau, de que um crime de furto (crime contra
o patrimônio) venha a ser considerado “crime contra a Administra-
ção Pública” apenas pelo fato de que teve uma autarquia federal
como vítima.

A intenção do legislador foi, certamente, restringir os crimes
precursores a um rol definido, não sendo admissível, portanto, a
interpretação extensiva para enquadrar outros delitos além dos
expressamente relacionados.
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A locução “crime contra a Administração Pública” está relacio-
nada ao bem jurídico tutelado, e não à qualidade da vítima.

Por outro lado, correta a sentença recorrida quanto ao enqua-
dramento do crime antecedente na moldura de “crime praticado
por organização criminosa”.

A legislação não define o que seja uma organização crimino-
sa. A Lei n° 9.034/95, segundo seu art. 1º, define e regula meios de
prova e procedimentos de investigação com relação a crimes pra-
ticados por “quadrilha ou bando ou organizações ou associações
criminosas de qualquer tipo”. A configuração típica da “quadrilha
ou bando” está no art. 288 do CP, mas não existe norma que defi-
na organização ou associação criminosa.

Ao que parece, o teor da Lei n° 9.034/95, em termos práticos,
sugere que haja (ou deva haver) uma diferenciação entre as duas
primeiras figuras (quadrilha ou bando) e as duas últimas (organi-
zação criminosa e associação criminosa), já que, em todos os
casos, há uma pluralidade de pessoas em busca da prática de
uma pluralidade de crimes.

De acordo com certa doutrina relevante, a par da utilização de
meios operacionais sofisticados, da padronização de comporta-
mentos da utilização de informações privilegiadas etc. – tudo bem
enumerado na sentença – um determinado critério é considerado
essencial: o envolvimento de agentes do Estado. A organização
criminosa “por excelência” seria aquela que possuiria ramificações
infiltradas no aparelho do Estado.

Além disso, a organização criminosa “por excelência” se apre-
senta como um organismo mais estável do que a quadrilha, reve-
lando uma capacidade de perpetuação bem superior. Um excelen-
te paradigma de organização criminosa – para efeito de compara-
ção – é a MÁFIA (referida, inclusive, na sentença).

A organização criminosa não pode ser confundida com um
grupo de pessoas que reúne intenções, inteligências, recursos e
esforços para objetivos criminosos definidos. Nessa forma mais
simples, haveria uma quadrilha.

A organização criminosa – como a MÁFIA – tem a estabilida-
de, a perenidade e a infiltração necessárias para atuarem tal qual
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um poder paralelo ao Estado, colocando em xeque a própria auto-
ridade pública. Representam, por vezes, um verdadeiro poder pa-
ralelo ao do Estado.

Exemplos nacionais de organização criminosa estariam no
Primeiro Comando da Capital - PCC, no Terceiro Comando etc.
(embora João Carlos Castellar entenda que tais grupos não dis-
põem do domínio de técnicas gerenciais e administrativas de que
se valem as empresas comerciais, estando muito mais próximas
às torcidas organizadas - op. cit., pág 123.)

A organização criminosa assemelha-se a uma grande socie-
dade empresária: não é a realização exitosa de um grande negó-
cio que lhe colocará um fim. Ao contrário, servirá para reforçar os
laços que unem seus integrantes, para arregimentar novos inte-
grantes, para otimizar seus procedimentos. Os recursos assim
obtidos servem à retroalimentação do sistema, tal qual uma soci-
edade empresária que reinveste no negócio os lucros auferidos
em determinado exercício. São exatamente a estabilidade e a pe-
renização que caracterizam uma organização criminosa, e que
não é essencial à configuração da quadrilha.

JOÃO CARLOS CASTELLAR aponta as características do
“que venha a ser a criminalidade organizada e entendê-la como
aquela que funciona nos moldes de uma genuína empresa comer-
cial, supondo organização hierarquizada, administração profissio-
nal e disponibilidade de meios materiais e humanos para a execu-
ção de tarefas distintas e escalonadas, não se podendo, contudo,
esquecer que a característica que lhe é mais peculiar é a sua (em
maior ou menor grau) clandestinidade” (CASTELLAR, João Car-
los. LAVAGEM DE DINHEIRO-A QUESTÃO DO BEM JURÍDICO-
Rio de Janeiro: Revan, 204, pág. 122).

No caso dos autos, o grupo que executou os fatos configura
uma verdadeira organização criminosa, tendo empreendido esfor-
ços, recursos financeiros de monta, inteligências, habilidades e
organização de qualidade superior, em uma empreitada criminosa
altamente ousada e arriscada.

É verdade que não há provas concretas de ramificações no
Estado. Todavia, aquela circunstância não é essencial, a meu pen-
sar, para a caracterização da organização criminosa.
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Tendo-se em conta que a utilização de pessoas anteriormente
empregadas na segurança do Banco Central e a profundidade do
conhecimento que o grupo demonstrou ter das instalações da Au-
tarquia sugerem fortemente a infiltração ou mesmo a “contamina-
ção” do aparelho do Estado, de modo que a quadrilha – dotada de
acesso a pessoas ligadas à Administração Pública de alguma for-
ma – reuniria os elementos que fariam dela uma organização cri-
minosa, permitindo a subsunção do fato no inciso VII do art. 1º da
Lei n° 9.613/98.

Em verdade, ficou amplamente demonstrado ao longo da ins-
trução criminal que o grupo dispunha de uma bem definida hierar-
quização com nítida separação de funções, apurado senso de or-
ganização, sofisticação nos procedimentos operacionais e nos
instrumentos utilizados, acesso a fontes privilegiadas de informa-
ções com ligações atuais ou pretéritas ao aparelho do Estado (pelo
menos a empregados ou ex-empregados terceirizados) e um bem
definido esquema para posterior branqueamento dos capitais obti-
dos com a empreitada criminosa antecedente. É incontestável,
portanto, que esse grupo reúne todas as qualificações necessári-
as à configuração de uma organização criminosa, ainda que inci-
piente.

Em suma, o parágrafo 217 da sentença recorrida e os que o
antecederam são suficientes para demonstrar a ocorrência de or-
ganização criminosa na espécie, não sendo essencial a prova de
efetiva influência sobre o poder público (infiltração e corrupção de
agentes públicos):

Percebe-se, desde logo, que uma ação criminosa como a
realizada não poderia ter sido realizada por um mero ajun-
tamento esporádico de indivíduos criminosos, denotando,
na realidade, a existência de todas as características do
crime organizado, conforme exposto anteriormente, ou
seja, verificam-se presentes as características de unidade
social, comportamento social padronizado, arranjo pesso-
al, formação da unidade social em uma estrutura descrití-
vel, compreendendo funções hierárquicas e específicas dos
membros, podendo ser móveis ou imóveis, bem como divi-
são de tarefas, atribuição de funções e o preenchimento
de cargos específicos com o fim de obtenção do resultado
comum, e recursos materiais (mão-de-obra dos membros
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da organização ou capital arrecadado dos mesmos), sen-
do também perceptível suas atividades intensas e ininter-
ruptas, possuindo divisões de tarefas, participação de co-
laboradores ou agentes inicialmente insuspeitos e sofisti-
cação dos métodos criminosos, tendo contado com infor-
mações privilegiadas, apresentando um intrincado esque-
ma de conexões com outros grupos delinqüenciais e uma
rede subterrânea de ligações, utilizando de disfarces e si-
mulações em sua mobilidade e atuação, sendo motivada
com o objetivo primário de obter lucros através de ativida-
des ilegais, estando baseada na associação de suas von-
tades livres e conscientes, além de seu elevado grau de
operacionalidade, com alta velocidade de realização, con-
centrando esforços diuturnamente para a consecução de
seus objetivos - fl. 3.887.

2.3.3) Da prevalência do tipo especial sobre os crimes de
receptação e de favorecimento real

Pretende a defesa, em relação a alguns dos apelantes, a des-
classificação do delito de lavagem de ativos para o de receptação,
previsto no artigo 180 do Código Penal, ou para o de favorecimen-
to real, capitulado no artigo 349 do mesmo estatuto.

Quanto ao primeiro deles, com efeito, numa análise apressa-
da, poder-se-ia concluir pela possibilidade de adequação da con-
duta dos acusados ao tipo penal que passou a preceituar, com a
redação da Lei nº 9.426, de 24.12.1996, verbis:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar,
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto
de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira,
receba ou oculte.
Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

A receptação visa, portanto, assegurar a manutenção e a con-
solidação de bens advindos de crime contra o patrimônio pratica-
do por terceiro, admitindo-se, ainda, que o crime antecedente atin-
ja outros bens jurídicos, a exemplo do descaminho ou do peculato,
desde que o seu produto seja coisa passível de valoração econô-
mica, mas sempre ligada à idéia de patrimônio, público ou particu-
lar. É crime parasitário de um delito antecedente praticado, em
geral, contra o patrimônio.
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Há, é certo, grande aproximação entre a receptação e a lava-
gem de capitais, pois ambas as figuras típicas têm uma mesma
finalidade: assegurar a utilização de bens ou valores obtidos por
meio de crime antecedente.

Ocorre que a atividade do receptador é periférica em relação
aos agentes do crime patrimonial precedente. No caso do crime
de ocultação de bens e valores da lei de lavagem de dinheiro, as
atividades tendentes a assegurar as vantagens materiais estão
imbricadas à própria ação antecedente.

Em sua obra sobre reciclagem de valores, João Carlos Cas-
tellar faz uma perfeita distinção entre os dois crimes, tendo em
vista o bem jurídico tutelado por cada um deles:

A distinção mais marcante entre estes dois delitos – lava-
gem e receptação – se dá porque na receptação, como
ensina Nelson Hungria, “o que a lei penal visa é coibir a
maior dificuldade na recuperação da coisa pelo ‘dominus’,
ou na recomposição do status quo ante, e tal situação não
ocorre enquanto a coisa permanece no poder do crimino-
so anterior”, valendo ainda aduzir que o crime de recepta-
ção é delito de referência, no sentido de que carece da
realização de outro ao qual se vincula de modo necessá-
rio. Essa estreita conexão entre o delito antecedente e o
de receptação vai ao ponto de se entender que o bem que
se protege é o mesmo, pois um pressupõe a continuação
do outro.
 Na lavagem de dinheiro, distintamente, o bem jurídico pro-
tegido deverá revelar-se e estar ligado de forma contempo-
rânea à conduta em que ela própria consista e não a reali-
dades anteriores, pois o que se busca com o cometimen-
to deste delito é a conservação de um ganho ilícito anteri-
ormente conseguido, cujo desfrute não pôde se dar no ato
de sua consumação unicamente em virtude da sua vultuo-
sidade, o que coloca para o agente um problema autôno-
mo de “gestão financeira” desses lucros. Assim, arremata
Godinho, “o branqueamento de capitais não representa sob
qualquer ponto de vista uma continuação da lesão do bem
jurídico anterior, ou um estímulo a tal lesão, pelo que o
bem jurídico protegido deverá ser encontrado de forma au-
tônoma”.
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(CASTELLAR, João Carlos. LAVAGEM DE DINHEIRO-A
QUESTÃO DO BEM JURÍDICO-Rio de Janeiro: Revan, 204,
pág. 122).

A lavagem é, portanto, um crime específico em relação à re-
ceptação, pelo que se aplica o princípio da especialidade.

No mesmo sentido o delito de favorecimento real, previsto no
art. 349 do Código Penal, verbis:

Art. 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria
ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o pro-
veito do crime.
Pena- detenção, de 1 (um) mês a 6 (seis) meses, e multa.

Ora, o crime de favorecimento real exclui quem participou do
delito antecedente, ao contrário do que ocorre com a reciclagem
de valores, em que os agentes de ambos os delitos podem ser os
mesmos. O favorecimento real exige especial fim de agir: tornar
seguro o proveito do crime, ao passo que, na lavagem, a intenção
é não apenas tornar seguro o proveito, mas fazê-lo reingressar na
economia, embora de forma segura.

Na lição de FAUSTO DE SANCTIS, ao distinguir a lavagem da
receptação e do favorecimento real: “o universo retratado por cada
crime não constitui o mesmo, apesar de aparentemente apresen-
tarem similitude, havendo movimento político criminal diverso que
os legitima distintamente. A definição da receptação visa tutelar a
vítima de um delito patrimonial, porquanto existe nova ofensa a
seu patrimônio. O enriquecimento ilícito primordialmente tutela a
Administração Pública, enquanto que a Lavagem de Dinheiro tute-
la o Sistema Socioeconômico-Financeiro, de forma imediata (cor-
reto funcionamento do mercado, o seu livre acesso pelos agentes
econômicos, a credibilidade das instituições de crédito e a confi-
ança das pessoas na idoneidade dos procedimentos, ou seja, o
fluxo regular de capitais lícitos, não contaminados com os ilícitos),
e a eficácia da Administração da Justiça”. (DE SANCTIS, Fausto
Martin. Combate à Lavagem de Dinheiro-Teoria e prática: Campi-
nas-SP, Millennium Editora, 2008, pág 77/78).

No caso concreto, conforme já demonstrado no item anterior,
os acusados não se limitaram a tão-somente adquirir, em proveito
próprio, o produto do crime, ou simplesmente assegurar o proveito
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do crime de furto, mas também a conferir às transações de que
participaram aparência regular, lícita, razão pela qual o conflito apa-
rente de normas deve ser dirimido aplicando-se o princípio da es-
pecialidade.

2.3.4) Aplicação do princípio ne bis in idem em relação a
alguns dos apelantes: sendo única a conduta praticada pelos
réus, incabível a dupla condenação pelo mesmo fato

Os crimes de lavagem são de imensa gravidade, em geral
conectados ao crime organizado, aos crimes contra a administra-
ção pública e aos de “colarinho branco”. “É um crime que atenta
contra o desenvolvimento econômico, na medida em que leva à
sonegação de impostos e ao desmantelamento de empresas le-
galmente estabelecidas, seja através da concorrência desleal, seja
através da corrupção das organizações financeiras e comerciais
da sociedade” (Uma análise crítica da lei dos crimes de lavagem
de dinheiro, Série Pesquisas CEJ, 9, Conselho da Justiça Federal,
pág. 28).

Entretanto, por mais rígida que deva ser a persecução desses
crimes, as penalidades, no caso concreto, devem ser aplicadas
de acordo com os limites previstos no ordenamento jurídico.

Afirmam os apelantes que a sentença ora recorrida incidiu em
bis in idem, ao condenar as acusados duas vezes pela prática do
mesmo crime.

Com efeito, a decisão atacada condenou os réus ANTÔNIO
EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANÇA e DAVI SILVANO DA
SILVA nas penas dos artigos 1º, V e VII, § 1º, II, e § 2º I e II, da Lei nº
9.613/98, sob o fundamento de que cada um deles praticou, pelo
menos, DUAS AÇÕES DE LAVAGEM COM DESÍGNIOS AUTÔ-
NOMOS, ao ocultar a localização e disposição de parte do nume-
rário furtado, e ao receber, guardar e tê-lo em depósito.

Assim, entendeu a sentença que teriam cometido a conduta
prevista no caput do art. 1º (ocultar ou dissimular a natureza, ori-
gem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores), em concurso material com o tipo previs-
to no § 1º, II (adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em
garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere).
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Com relação a JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS foi
incurso nas penas dos artigos 1º, V e VII, § 1º, I, e § 2º, I e II, da Lei
nº 9.613/98, em duas ações com propósitos distintos e em con-
curso material, vale dizer, por ter intermediado a aquisição dos
veículos na empresa BRILHE CAR e em razão da apreensão, no
interior de veículos que transportava em seu caminhão, da quantia
de quase quatro milhões de reais em espécie.

A sentença ora recorrida entendeu existir concurso material
nas ações de lavagem de DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ, que
teria praticado duas condutas distintas: 1º) ocultado e mantido em
depósito parte do numerário furtado; e 2º) entregue dinheiro (R$
200.000,00) a FRANCISCO ÁLVARO DE CARVALHO LIMA para
que este providenciasse o empréstimo a terceiros.

Já o apelante PEDRO JOSÉ DA CRUZ teria: 1º) ocultado e
mantido em depósito parte do numerário furtado (R$ 11.500,00 em
notas de R$ 50,00); e 2º) convertido parte do dinheiro em ativos
lícitos: aquisição de três veículos, em nome da mulher, da filha, e
de terceiro e de uma loja de autopeças em nome da mulher.

No que tange ao primeiro grupo de acusados, acima identifi-
cados, creio que, sem dúvidas, ocorreu a dupla apenação pelo
mesmo fato.

Os réus foram presos quando, no interior da residência de
ANTÔNIO EDIMAR, repartiam, com a finalidade de dividir e disper-
sar, a quantia de R$ 12.266.200,00. Parte do dinheiro estava es-
condida em armário e parte em esconderijo escavado no piso do
imóvel.

É evidente que estavam ocultando a localização e disposição
de parte do numerário furtado. Mas, para isso, tiveram de receber,
guardar e tê-lo em depósito. Não vejo como dissecar a ação, para
considerá-la em duplicidade.

Além dessa conclusão decorrer da própria lógica, a redação
da cabeça do § 1º deixa claro que as ações previstas no inciso II
que lhe segue visam justamente OCULTAR ou dissimular os valo-
res provenientes do crime antecedente, verbis:

§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissi-
mular a utilização de bens, direitos ou valores provenien-
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tes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste
artigo: (...).

Desse modo, é evidente que não se pode apenar o mesmo
réu por ter ocultado bens (com base no caput do art. 1º), em con-
curso com o tipo de ter recebido e mantido em depósito os mes-
mos bens (§ 1º, II), quando esse depósito visava justamente a pró-
pria ocultação e dissimulação dos ativos.

Merecem, portanto, provimento as apelações de ANTÔNIO EDI-
MAR BEZERRA, MARCOS DE FRANÇA e DAVI SILVANO DA SIL-
VA, no que tange à dupla apenação em virtude do crime de lava-
gem de ativos.

Quanto ao recurso de JOSÉ CHARLES MACHADO DE MO-
RAIS, a situação é distinta, tendo em vista que o acusado praticou
duas ações distintas: 1º) intermediou a aquisição dos veículos na
empresa BRILHE CAR, utilizando-se de parte do dinheiro furtado;
e 2º) em outro momento conduzia em seu caminhão veículos em
cujo interior encontrava-se a quantia de  R$ 3.956.750,00 em no-
tas de cinqüenta reais, objeto do mesmo furto.

Semelhante a situação dos apelantes DEUSIMAR NEVES DE
QUEIROZ e PEDRO JOSÉ DA CRUZ.

 Resta saber se, em relação a estes três últimos apelantes,
foram efetivamente crimes distintos de lavagem de dinheiro, em
concurso material (como decidiu a sentença recorrida); se está
configurado o crime continuado; ou, ainda, se o crime de lavagem
é único, pois as duas ações visavam “branquear” dinheiro decor-
rente de um mesmo crime antecedente (furto único ao Banco Cen-
tral).

Essa última hipótese é sustentada por JOSÉ PAULO BALTA-
ZAR JÚNIOR, ao propugnar que, sendo único o crime anteceden-
te, a lavagem de vários bens não implica concurso material entre
as várias condutas de reciclagem:

(...) Concurso de Crimes. Como o tipo é misto alternativo,
a subsunção da conduta a mais de uma dos verbos conti-
dos nos tipos configura crime único. Da mesma forma,
não há concurso de crimes na lavagem de vários bens
provenientes de um único crime, podendo incidir, eventual-
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mente, a causa de aumento da habitualidade (Lei nº 9613/
98, art.1º, § 4º).
(Crimes Federais, JOSÉ PAULO BALTAZAR JÚNIOR,
Editora Livraria do Advogado, 2006).

FAUSTO DE SANCTIS no seu livro recentemente lançado,
sustenta:

Constata-se, por vezes, a multiplicidade de comportamen-
tos, envolvendo diversas etapas. Entretanto, todas elas são
penalmente relevantes, o que afastaria a compreensão de
crime habitual ou aplicação do princípio da alternatividade
no conflito de crimes, Nada impede o reconhecimento da
habitualidade ou da continuidade delitiva, desde que várias
condutas de distanciamento estejam em questão. O que
caracterizará uma ou outra será a existência ou não de
interligação por circunstâncias de tempo, modo e espaço.
No caso positivo, ou seja, havendo vinculação de caráter
objetivo, vale dizer, realização reiterada de ações objetiva-
mente semelhantes, pode-se reconhecer a continuidade,
a causa geral de aumento da pena. Inexistindo a vincula-
ção, caracteriza-se a habitualidade, isto é, a reiteração
criminosa penalmente relevante, devendo incidir a causa
especial de aumento prevista no § 4º do artigo 1º da Lei n°
9.613/1998. (...)
Obs.: “Ocultar” ou “dissimular”, respectivamente, crime per-
manente ou instantâneo (de efeitos permanentes). Enquan-
to estiver ocultando ou dissimulando há consumação da
lavagem. Caso se encontre na decisão do agente a parali-
sação ou não do procedimento proibido, caracterizada, pois,
permanência. Neste sentido, Rodolfo Tigre Maia e Marco
Antônio de Barros.
O crime de lavagem de dinheiro pode ser praticado por
etapas, por diversos comportamentos, não se lhe aplican-
do, todavia, a teoria consagrada para o crime de ação
múltipla. Entretanto, as expressões ocultar e dissimular
não exigem a fixação rígida de seus sentidos. Espera-se,
com a formulação eleita pelo legislador, apurar o sentido
interpretativo que resulta de ambas as expressões de molde
a evitar lacunas de punibilidade que poderiam suscitar. A
ocultação/dissimulação requer do intérprete que se proce-
da uma valoração voltada para a conservação clandestina
de bens, direitos ou valores ilícitos, não se exigindo um
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resultado, mas tão-somente o distanciamento da origem.
(DE SANCTIS, Fausto Martin. Combate à Lavagem de Di-
nheiro-Teoria e prática: Campinas-SP, Millennium Editora,
2008, pág 77/78).

TIGRE MAIA, por outro lado, parece admitir ser possível a plu-
ralidade de crimes de lavagem, advindos de um único delito ante-
cedente,  desde que a reciclagem dos vários bens oriundos de um
mesmo crime não seja concomitante:

O tipo pluriofensivo do caput é misto alternativo, qual seja,
ao contrário dos tipos acumulados, a realização de quais-
quer das ações elencadas nos núcleos verbais ali consig-
nados caracteriza o ilícito e, por outro lado, a subsunção a
mais de uma ação nuclear não configura pluralidade de
crimes. Igualmente, a “lavagem” de inúmeros bens oriun-
dos de um único crime caracterizará apenas uma violação
penal se efetuada concomitantemente.
(MAIA, Carlos Rodolfo Fonseca Tigre. LAVAGEM DE DI-
NHEIRO: Malheiros, São Paulo, 2ª edição, 2007, pág. 66).

Inicialmente, afasto a possibilidade do reconhecimento, na hi-
pótese, da continuidade delitiva. A ocultação do dinheiro no interior
de um dos veículos não é continuidade do crime de lavagem con-
sistente na aquisição dos veículos. A circunstância da coincidên-
cia do “espaço” não é relevante, pois o dinheiro poderia ter sido
escondido em qualquer outro local, inclusive na própria carreta que
transportava os veículos.

Penso que, na verdade, cuida-se de crimes de lavagem distin-
tos, como decidiu a sentença recorrida.  Não deve prevalecer a
tese de que, sendo único o crime antecedente, único seria tam-
bém o crime de lavagem, embora diversas sejam as atividades
exercidas para reciclar os valores obtidos ilicitamente.

Em relação a JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS, a
“ocultação” dos quase quatro milhões de reais através de sua re-
moção ao Estado de São Paulo (com os veículos transportados
no caminhão “cegonha”) se apresenta com suficiente independên-
cia e potencial lesivo para justificar autonomia de desígnios e cons-
ciente reiteração no ataque ao bem jurídico protegido. Aqui, sim,
há novo crime de lavagem de capitais que justifica o concurso
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material, pois a remoção do dinheiro ao Estado de São Paulo fatal-
mente tornaria quase impossível às autoridades policiais o traba-
lho de rastreamento e recuperação das quantias furtadas.

É importante registrar que essa conduta está absolutamente
desconectada da aquisição dos 11 veículos (Montana, L-200 e Mit-
subishi Pajero), motivo pelo qual não se pode argumentar que com-
ponham ambas um único ataque ao bem jurídico, tratando-se, em
verdade, de ataques distintos, merecendo análise e repreensão
independente.

Outro fundamento para bem visualizar a independência entre
os crimes está na circunstância de que a aquisição de veículos se
enquadra como “aquisição de ativos lícitos” (art. 1º, §1º, I), ao pas-
so que o transporte dos quase quatro milhões de reais se enqua-
dra como movimentação ou transferência dos valores (art. 1º, §1º,
II, duas últimas figuras).

Com as especificações acima, desponta como correta a con-
clusão da sentença no sentido da prática de dois crimes de lava-
gem de capitais em concurso material (CP, art. 69).

Pelas mesmas razões, correta a sentença ao considerar o
concurso material entre as duas condutas de reciclagem pratica-
das pelos acusados DEUSIMAR NEVES QUEIROZ e PEDRO
JOSÉ DA CRUZ: quanto ao primeiro, a manutenção de dinheiro
em espécie escondido constitui uma ação com potencialidade le-
siva distinta do fornecimento de R$ 200.000,00 a FRANCISCO
ÁLVARO DE CARVALHO LIMA para empréstimo a terceiros, medi-
ante a remuneração de juros; no que tange ao segundo, mantinha
dinheiro em espécie ocultado, o que constitui  uma conduta, e reci-
clou parte do numerário furtado, convertendo-o em ativos lícitos
(aquisição de veículos em nome de parentes e de uma loja em
nome da mulher), o que configura nova infração à Lei nº 9.613/98.

Com tais ponderações, dou parcial provimento apenas às ape-
lações de ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANÇA
e DAVI SILVANO DA SILVA, para excluir a dupla apenação, em vir-
tude de ter sido única a conduta praticada, no que pertine ao crime
de lavagem de ativos.
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2.3.5) Incabível a responsabilidade penal objetiva ou por
presunção – absolvição, por falta de provas, dos acusados
FRANCISCO DERMIVAL e JOSÉ ELIZOMARTE

Os irmãos FRANCISCO DERMIVAL e JOSÉ ELIZOMARTE
FERNANDES VIEIRA, sócios da BRILHE CAR, foram condena-
dos à pena de 3 anos de reclusão, substituída por prestação de
serviços à comunidade e multa, tendo em vista a ilação de que
deveriam supor a origem ilícita do dinheiro em espécie (R$
980.000,00), utilizado para a compra dos veículos por integrantes
da organização criminosa.

As circunstâncias da transação, inclusive o preço recebido
acima do valor dos veículos adquiridos e as ligações comerciais
anteriores dos acusados com JOSÉ CHARLES estão devidamen-
te esclarecidas nos autos. O problema reside em saber se é pos-
sível a responsabilização criminal dos empresários sem a presen-
ça de prova segura de que soubessem ou devessem saber da
origem espúria do dinheiro que receberam em transação comerci-
al aparentemente regular.

Quanto aos fatos, temos:

Em relação ao apelante JOSÉ ELIZOMARTE FERNANDES
VIEIRA: O co-réu JOSÉ CHARLES afirmou que seu irmão MAR-
COS ROGÉRIO MACHADO DE MORAIS, radicado em São Pau-
lo, compareceu na sede da Transportadora J.E. Transporte, cerca
de uma semana antes do furto, com outros três indivíduos, dese-
jando informações sobre aquisição de veículos, tendo José Char-
les intermediado a venda de cinco veículos para ditos três indivídu-
os na empresa Brilhe Car (inicialmente uma Chevrolet Montana,
duas Mitsubish L200, uma Mitsubish Pajero Sport e um Renault
Sedan), o que totalizou R$ 450.000,00, tendo ditos indivíduos dado
de entrada, em 04/08/2005, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
em espécie e no dia 06/08/2005 outros R$ 250.000,00 (duzentos e
cinqüenta mil reais), também em espécie. Esclareceu o réu que
tais indivíduos solicitaram o transporte para São Paulo do veículo
Montana e de uma das L200, além de dois pneus no interior de
referida L200, o que foi feito. Esclareceu, ainda, que MARCOS
ROGÉRIO adquiriu, com o réu, três outros carros, sendo uma Mit-
subish L200, uma Pajero Full e uma Pajero Sport, por R$
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230.000,00, pagos em espécie e em notas de R$ 50,00 no dia 06/
08/2005, sendo tal pagamento feito por um dos três indivíduos
mencionados, reconhecendo-os como sendo MOISÉS TEIXEIRA
DA SILVA, JOSIEL LOPES CORDEIRO (vulgo Tiganá) e LEONEL
MOREIRA MARTINS, afirmando, ainda, que “ diante dos fatos, o
declarante tem convicção que tanto o seu irmão MARCOS RO-
GÉRIO MACHADO DE MORAIS quanto os amigos deles, apre-
sentados para o declarante, os quais adquiriram os veículos, par-
ticiparam do furto qualificado praticado contra o Banco Central do
Brasil, em Fortaleza/CE; que, inclusive, seu irmão MARCOS RO-
GÉRIO encontra-se sumido desde o dia 06/08/2005 (...).

Ouvido em interrogatório às fls.46/51, o recorrente José Elizo-
marte Fernandes Vieira esclareceu: “(...) que recorda que, em ju-
lho, José Charles, em companhia de seu irmão Marcos Rogério, e
de Antonio Jussivan e do pai de Charles, bem como do filho de
Charles, de cerca de nove anos, compareceu à BRILHE CAR apre-
sentando Jussivan como interessado na compra de veículos, pas-
sando todos a vistoriarem os veículos expostos à venda, sendo
que, ao final, Jussivan afirmou que iria analisar os preços expos-
tos e iria realizar uma proposta de compra conjunta, sendo que tal
proposta seria encaminhada por Charles; que esclarece que Mar-
cos Rogério já era conhecido do depoente por comparecer à BRI-
LHE CAR para compra de veículos para si e para seus familiares;
que Antonio Jussivan apresentava-se muito bem vestido, sendo
alto, magro e louro, tendo o depoente reconhecido-o em sede da
Polícia Federal; que após cerca de dois dias, Charles efetuou a
proposta da compra dos veículos, elaborando proposta manuscri-
ta de próprio punho, do que consta nos arquivos da BRILHE CAR;
que o depoente analisou a questão financeira e acabou concluindo
pelo interesse em realizar tal venda; que Charles sempre passava
pela BRILHE CAR durante o período da negociação, sendo que o
depoente alertava sobre a possibilidade de os carros serem vendi-
dos, caso o pagamento não fosse efetuado, além de Charles sem-
pre ponderar que Jussivan estava interessado nos veículos e que
iria concretizar a compra; que a compra efetivamente foi concreti-
zada no dia seis de agosto; que recorda que o depoente saiu de
uma reunião de pais e mestres do colégio  Sete de Setembro por
volta das dez da manhã, quando recebeu um telefonema de seu
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irmão Francisco Dermival afirmando que já estava recebendo o
pagamento pelos carros através de Charles, sendo que o valor
total era de novecentos e oitenta mil reais; que Dermival estava
com Charles e André, servidor da parte financeira da BRILHE CAR,
conferindo o dinheiro entregue por Charles em um pequeno apar-
tamento localizado por trás da BRILHE CAR, vez que não era con-
veniente a conferência de numerário na própria BRILHE CAR ante
o fluxo de clientes; que o depoente não conferiu o dinheiro, tendo
ido diretamente para a loja; que Charles pagou os veículos em
notas de cinqüenta reais, sendo que o depoente soube de tal infor-
mação e que Charles conduzira tal valor em um saco, após al-
guns dias; que o depoente não teve acesso a tais sacos; que, pelo
que percebeu, Dermival efetuando pagamento com parte de tal
numerário, as cédulas estavam envoltas em ligas comuns, sendo
a mesma impressão que o depoente teve ao perceber tal numerá-
rio na Polícia Federal; que presume que Dermival levou tal nume-
rário para casa; que a documentação de tráfego dos veículos foi
providenciado no sábado, sendo que Charles afirmou estar muito
apressado e que na semana voltaria para regularizar a parte de
recibos e transferências; que recorda que Charles afirmava que
Jussivan não queria carros com placa do Ceará, argumentando
que dificultava a venda; que tais veículos, segundo percebeu, iriam
ser transportados para São Paulo; que os funcionários da J. E.,
compareceram à BRILHE CAR para transporte dos carros para a
J. E., recordando o depoente que Rafael, que pode ser primo ou
sobrinho de Charles, bem como César, que é servidor da J. E.
transportaram tais veículos; que não percebeu maiores proximida-
des de Marcos Rogério com Jussivan quando da primeira visita;
que o depoente não mais viu nem Marcos nem Jussivan; que re-
corda que dois veículos foram devolvidos por Charles, no caso
uma L 200 e um X Terra; que recorda ainda que, na segunda-feira,
dia oito de agosto, uma servidora da J. E. entrou em contato com o
depoente afirmando que um veículo Pajero vendido a Charles es-
tava esquentando, tendo o depoente mandado buscar o veículo
para reparo, sendo que tal veículo estava na oficina quando Char-
les foi detido; que umas três ou quatro vendas de cerca de um
milhão já foram feitas pela BRILHE CAR, pelo que a venda realiza-
da não chamou tanta atenção assim, acrescentando o depoente
que o transcurso da negociação também colaborou para não le-
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vantar suspeitas do depoente, recordando ainda que Charles in-
sistia para aumentar suas comissões pelas vendas, tendo sido
acertado quinhentos reais por cada pequeno e mil reais por cada
carro grande; (...); que esclarece que Rafael, primo ou sobrinho de
Charles, possui a mesma compleição física do depoente, sendo
de feições também semelhantes; que, com toda segurança, pode
se submeter a qualquer tipo de reconhecimento, esclarecendo o
depoente que, no dia dois de agosto, o depoente saiu da loja ape-
nas para almoçar no motel PARADISE, de propriedade do depoen-
te e a cerca de quatro quarteirões da BRILHE CAR, nunca tendo
ido ao aeroporto; que acrescenta ainda que várias testemunhas
presenciaram o depoente na BRILHE CAR na parte da manhã e
no motel na hora do almoço, bem como no restante da tarde o
depoente ficou na BRILHE CAR, tais como Aquino, que é dono da
retífica AQUINO DIESEL, João Cláudio e Paulo Roberto; que Jus-
sivan é o que se encontra reproduzido às fls. 45.382; que recorda
que uma pessoa indicada por Charles, cujo nome não sabe, tam-
bém foi buscar um dos carros vendidos; (...) que o documento de
fls. 468, segundo volume, é cópia da proposta apresentada por
Charles, não recordando o depoente se existia uma outra; que re-
corda que Charles chegou a devolver alguns dos carros escolhi-
dos, sendo que o preço dos escolhidos não chegavam a novecen-
tos e oitenta, mas Charles deixou o saldo para posterior compra;
que esclarece que outros clientes já fizeram atividades semelhan-
tes; que nenhum documento foi elaborado formalmente consig-
nando o crédito favorável a Charles; que tais atividades foram ba-
seadas na confiança; que não soube que o veículo Renault Clio
branco vendido a Charles chegou a dar problema quando se diri-
gia para o Rio Grande do Norte; (...) que Charles, nas negocia-
ções, sempre afirmava que o dinheiro para o pagamento dos veí-
culos estava para chegar a qualquer momento, não anunciando a
modalidade, mas sempre afirmando que iria ser feito à vista; que
Charles afirmou que preferia pagar em dinheiro a depositar na conta
do depoente, para não pagar a CPMF; que não tem conhecimento
que Marcos Rogério esteve em outra ocasião antes de Charles
para comprar carros na BRILHE CAR (...) que, pelo que se recor-
da, reconheceu um indivíduo que se identificou como Paulo Sér-
gio, que vem a ser a pessoa que esteve com Rafael, na (....) BRI-
LHE CAR, que identifica tal pessoa como sendo de feições aproxi-
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madas ao retrato falado de fl. 637, terceiro volume, que foi espon-
taneamente à Polícia Federal na quarta e na quinta-feira, dias dez
e onze de agosto, onde depôs, que o depoente ajudou na localiza-
ção de Charles para a Polícia Federal (...) que a documentação
dos carros seria apanhada por Charles durante a semana (...) que
Charles dispensou a elaboração dos recibos dos veículos, ficando
tudo para a semana (...)”.

Às fls. 59/60, retificou o que disse, afirmando que a BRILHE
CAR recebeu R$ 980.000,00 na compra de seis carros, que totali-
zou R$ 691.000,00, tendo ficado um saldo com a empresa para
aquisição posterior.

Oportuno registrar o depoimento do empregado da Brilhe Car,
Sr. ROBERTO ANDRÉ DE ALBUQUERQUE LOPES (fls. 894/897),
que afirmou que ajudou JOSÉ CHARLES e DERMIVAL a contar o
dinheiro trazido por JOSÉ CHARLES em dois sacos de cereais
para o pagamento dos carros; que todo o dinheiro (R$980.000,00),
representado por cédulas de R$ 50,00; que MARCOS ROGÉRIO
foi muitas vezes à BRILHE CAR e tratava com Elizomarte e sabia,
por ouvir falar, que MARCOS ROGÉRIO era sócio de CHARLES
na J.E. TRANSPORTE.

Da mesma forma, foram os depoimentos dos outros empre-
gados, Sr. FRANCISCO ASSIS (manobrista) e Sílvia Rafaela, res-
pectivamente às fls. 941 e 948. O primeiro afirmou ter visto, mais
ou menos uma semana antes do furto, ANTÔNIO JUSSIVAN, MAR-
COS ROGÉRIO e JOSÉ CHARLES juntos por diversas vezes,
inclusive se encaminhando para a sala de ELIZOMARTE. A segun-
da, Srª SÍLVIA RAFAELA, afirmou que a ordem para a entrega da
documentação dos veículos escolhidos por JOSÉ CHARLES par-
tiu de ELIZOMARTE, afirmando na ocasião que José Charles os
levaria para São Paulo, para um amigo que estava abrindo uma
revenda, sendo entregue apenas os documentos próprios dos car-
ros para circularem, não as transferências. Afirmou, ainda, que na
hipótese de revenda é possível a transferência ser passada em
nome da empresa ou do lojista, mas a praxe é que, quando o veí-
culo é comprado para remessa a outro Estado, a transferência já
é fornecida; que, sobre a forma de pagamento, afirmou que não
sabia como seria feita.
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O Apelante FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA,
irmão de JOSÉ ELIZOMARTE, no seu interrogatório judicial (fls.
42/45), afirmou que foi proprietário da J.E. TRANSPORTES, ven-
dida a Charles em 2004; que cuida da parte financeira da empre-
sa; que a venda dos veículos foi intermediada por JOSÉ CHAR-
LES, tendo este telefonado para ELIZOMARTE dizendo que esta-
va indo fechar o negócio; que CHARLES, ao chegar na BRILHE
CAR, mostrou, aos seus pés, no piso do carro, sacos de nylon
branco onde trazia o dinheiro; que foi aconselhado por DERMIVAL
e ELIZOMARTE a irem contar o dinheiro no apartamento alugado
próximo à BRILHE CAR; que foi a primeira vez que CHARLES ad-
quiriu tantos veículos juntos.

Nos autos do apenso nº 2005.81.00.013249-9, à fl. 443, cons-
ta Laudo Contábil que atesta que, do ano de 1997 até 2005, a evo-
lução patrimonial do Sr. FRANCISCO DERMIVAL é da ordem de
9.339%.

Registre-se que consta das fls. 146/151 do IPL 2005.81.00.
014586-0 a devolução, por parte de JOSÉ ELIZOMARTE FERNAN-
DES VIEIRA e FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA à
autoridade policial, de 16.386 cédulas de R$ 50,00 cada, totalizan-
do a quantia de R$ 819.300,00 (oitocentos e dezenove mil e tre-
zentos reais) dos R$ 980.000,00 recebidos de José Charles Ma-
chado de Morais.

Nas acareações realizadas entre FRANCISCO DERMIVAL
FERNANDES VIEIRA e JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS,
às fls.377/379 do IPL 2005.81.014586-0, e entre JOSÉ ELIZOMAR-
TE FERNANDES VIEIRA e JOSÉ CHARLES MACHADO DE MO-
RAIS, às fls.380/385 do mesmo IPL - 2º volume, os réus mantive-
ram suas versões.

O Ministério Público Federal, em suas alegações finais (fls.
3.286/3.287), insiste na participação dos sócios da empresa BRI-
LHE CAR, sob os seguintes fundamentos:

A participação na lavagem de dinheiro pelos irmãos FER-
NANDES VIEIRA é patente, pelo entrelaçamento de per-
manentes negociações com JOSÉ CHARLES e MARCOS
ROGÉRIO, este conhecido na Brilhe Car como envolvido
em crimes, sendo um dos escolhedores dos veículos e, o
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irmão, o pagador.
Estes réus sabiam que por trás do pagamento estava MAR-
COS ROGÉRIO, pagando com dinheiro vivo, num sábado,
a maior venda da vida da empresa; não poderia ser dinhei-
ro lícito!
Tanto é que um deles(DERMIVAL) participou anteriormen-
te do intuito de alugar aeronave para evasão do dinheiro e
dos indivíduos. Houve, também, a tentativa de acobertar a
situação da quantidade de carros e do alto valor recebido
de uma só vez, à vista, pois, nas primeiras declarações,
um dos réus (ELIZOMARTE) tenta maquiar o fato, diminu-
indo o número de veículos para seis e inventa uma troca
com “cavalo mecânico” na transação com JOSÉ CHAR-
LES, para despistar o alto valor recebido. (...).

Entretanto, penso que as provas apresentadas são insuficien-
tes para o decreto condenatório.

Os delitos previstos na Lei 9.613/98 só podem ser punidos se
praticados com dolo, ainda que genérico. Somente é possível o
enquadramento “nos crimes previstos nessa lei quando houver a
consciência da ilicitude da conduta. Dessa forma, é necessário
que o agente saiba da procedência ilícita do dinheiro em movimen-
tação, não precisando que esse agente tenha absoluta certeza
sobre o fato, mas apenas a consciência do ilícito. Será de suma
importância que se verifique no caso concreto quais os processos
que o agente utilizou para lavar o dinheiro oriundo de fontes ilícitas
para que se verifique assim se o dolo (elemento subjetivo) está
presente” (Uma análise crítica da lei dos crimes de lavagem de
dinheiro, Série Pesquisas CEJ, 9, Conselho da Justiça Federal,
pág 39).

Para TIGRE MAIA, “Assim, por exemplo, na esfera da divisão
do ônus probatório em sede processual penal, na qual à acusação
cabe comprovar os elementos constitutivos do crime e à defesa
compete evidenciar os fatos desconstitutivos, a sistemática ado-
tada tornou mais árdua a missão do órgão ministerial, que deverá
apresentar não só os indícios de que o bem origina-se da prática
de um dos crimes pressupostos, como, também, de que o reci-
clador tinha consciência desta providência” (MAIA, Carlos Rodolfo
Fonseca Tigre. LAVAGEM DE DINHEIRO: Malheiros, São Paulo, 2ª
edição, 2007, pág. 66).
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 Ora, os apelantes vivem da compra e venda de veículos. Ao
contrário da perplexidade causada ao representante do Ministério
Público Federal, embora não seja o corriqueiro, não é incomum a
venda de automotores mediante o pagamento em espécie. O acu-
sado JOSÉ CHARLES DE MORAIS, que intermediou a venda, era
antigo cliente da BRILHE CAR, tendo, inclusive, adquirido dos ir-
mãos Dermival e Elizomarte Fernandes Vieira a empresa J.E.
TRANSPORTES, de que passou a ser sócio e dirigente.

O recebimento antecipado de numerário (mais de duzentos
mil reais) para escolha posterior dos veículos é intrigante, mas, a
meu sentir, não autoriza presumir que, por essa circunstância,
devessem os empresários saber que se tratava de reciclagem de
dinheiro.

A própria sentença recorrida realçou que os “irmãos José Eli-
zomarte e Francisco Dermival, ao que tudo indica, não possuíam”
a percepção de que o numerário utilizado tinha origem no furto do
Banco Central (fl. 3.949), mas “certamente sabiam ser de origem
ilícita”.

Aplicou, assim, a teoria da CEGUEIRA DELIBERADA ou de
EVITAR A CONSCIÊNCIA  (willful blindness ou conscious avoidan-
ce doctrine), segundo a qual a ignorância deliberada equivale a
dolo eventual, não se confundindo com a mera negligência (culpa
consciente).

A sentença recorrida procura justificar a adequação daquela
doutrina, originária das ostrich instructions (instruções do aves-
truz), utilizadas por tribunais norte-americanos, ao dolo eventual
admitido no Código Penal brasileiro, verbis:

Tais construções, em uma ou outra forma, assemelham-
se ao dolo eventual da legislação e doutrina brasileira. Por
isso e considerando a previsão genérica do art. 18, I, do
CP, e à falta de disposição legal específica na lei de lava-
gem contra a admissão do dolo eventual, podem elas ser
trazidas para a nossa prática jurídica.
São elas ainda especialmente valiosas nos casos já men-
cionados em que o agente do crime antecedente não se
confunde com o do crime de lavagem.
Aquele que habitualmente se dedica à lavagem de dinhei-
ro de forma autônoma, o profissional da lavagem, é usual-
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mente indiferente à origem e natureza dos bens, direitos
ou valores envolvidos. O conhecimento pleno da origem e
natureza criminosas é até mesmo indesejável porque pode
prejudicar a alegação de desconhecimento em futura e
eventual persecução penal. O cliente, ademais, também
não tem interesse em compartilhar as informações acerca
da origem e natureza específica do provento do crime.
Quanto menor o número de pessoas cientes do ocorrido,
tanto melhor. O lavador profissional que se mostra exces-
sivamente “curioso” pode ou perder o cliente ou se expor a
uma situação de risco perante ele. O natural, nessas cir-
cunstâncias, é que seja revelado ao agente da lavagem
apenas o necessário para a realização do serviço, o que
usualmente não inclui maiores informações sobre a ori-
gem e natureza do objeto da lavagem.
Alguns acusados de crimes de lavagem perante o autor
deste artigo, por exemplo, operadores do mercado de câm-
bio paralelo, os doleiros brasileiros, chegaram mesmo a
admitir em seus depoimentos judiciais sua atividade ilícita
no mercado paralelo e mesmo a realização de fraudes fi-
nanceiras para ocultar a identidade ou transações de seus
clientes. Não obstante, não admitiam a prática de crime
de lavagem, geralmente com a escusa de que desconhe-
ciam a origem ou natureza do dinheiro envolvido. Em reali-
dade, algumas afirmações deixavam claro que não lhes
cabia realizar indagações da espécie ao cliente ou agir
como uma autoridade pública.
Atitude da espécie caracteriza indiferença quanto ao re-
sultado do próprio agir.
Desde que presentes os requisitos exigidos pela doutrina
da “ignorância deliberada”, ou seja, a prova de que o agen-
te tinha conhecimento da elevada probabilidade da nature-
za e origem criminosas dos bens, direitos e valores envol-
vidos e, quiçá, de que ele escolheu permanecer alheio ao
conhecimento pleno desses fatos, não se vislumbra obje-
ção jurídica ou moral para reputá-lo responsável pelo re-
sultado delitivo e, portanto, para condená-lo por lavagem
de dinheiro, dada a reprovabilidade de sua conduta.
Portanto, muito embora não haja previsão legal expressa
para o dolo eventual no crime do art. 1º, caput, da Lei
9.613/1998 (como não há em geral para qualquer outro
crime no modelo brasileiro), há a possibilidade de admiti-
lo diante da previsão geral do art. 18, I, do CP e de sua
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pertinência e relevância para a eficácia da lei de lavagem,
máxime quando não se vislumbram objeções jurídicas ou
morais para tanto” - (Sentença fls. 3.863/3.864).

Em sua obra Combate à Lavagem de Dinheiro, FAUSTO DE
SANCTIS aborda a posição da doutrina brasileira acerca do ele-
mento subjetivo do crime de reciclagem de valores, posicionando-
se pela possibilidade da adoção da teoria da cegueira deliberada
(dolo eventual) no que tange a alguns dos tipos, embora realçando
que a própria Exposição de Motivos diga que “Exige o projeto, nes-
ses casos, o dolo direto, admitindo o dolo eventual somente para a
hipótese do caput do artigo, verbis:.

A doutrina brasileira diverge acerca do elemento subjetivo:
enquanto Antônio Sérgio Pitombo, Marco Antônio de
Barros e André Luís Callegari defendem que o delito
exija o dolo direto, Rodolfo Tigre Maia e William Terra
de Oliveira admitem o dolo eventual. Marcelo Batlouni
Mendroni entende que o tipo requer o dolo específico,
devendo haver indícios suficientes que o agente efetiva-
mente pretenda “ocultar ou dissimular”, o que afastaria,
s.m.j., o reconhecimento do dolo eventual. Reconhecendo
a exigência de dolo do tipo (direito), ou seja, demonstra-
ção do conhecimento de que os bens eram especifica-
mente provenientes de uma das infrações do catálogo le-
gal, “o que será sem dúvida difícil”, defende Jorge Alexan-
dre Fernandes Godinho, que não admite o dolo eventual, o
mesmo aduzindo José de Faria Costa, citado por aquele.
O item 40 da Exposição de Motivos 692/1996 estabelece
que:
Equipara o projeto, ainda, ao crime de lavagem de dinheiro
a importação ou exportação de bens com valores inexatos
(art. 1º, § 1º, III). Nesta hipótese, como nas anteriores,
exige o projeto que a conduta descrita tenha como objeti-
vo a ocultação ou a dissimulação da utilização dos bens,
direitos ou valores oriundos dos referidos crimes antece-
dentes. Exige o projeto, nesses casos, o dolo direto, ad-
mitindo o dolo eventual somente para a hipótese do caput
do artigo.
As construções jurisprudenciais norte-americanas vêm
admitindo o dolo eventual por meio da denominada willful
blindness (“cegueira deliberada”: caso United States v.
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Campbell,  977 F. 2d 854 - 4 Cir. 1992, decidido pelo Quar-
to Circuito Federal) ou conscius avoidance doctrine (agiu
deliberadamente para “evitar a consciência”: caso United
States v. Barnhart, 979 F 2d 647, 651-652 - 8 Cir 1992),
desde que haja prova de que o agente tinha conhecimento
da elevada probabilidade de que os bens, direitos ou valo-
res envolvidos eram provenientes de crime e de que o agente
agiu de modo indiferente a esse conhecimento.
Logo, diante da redação do dispositivo previsto no artigo
1º, caput e parágrafos 1º e 2º, I,  é admissível o dolo
eventual. O artigo 1º-A admite, no caput e no parágra-
fo único, inciso II, o dolo eventual, enquanto que o ar-
tigo 1º, parágrafo 2º, II, artigo 1º-A, parágrafo único,
inciso I, e o artigo 1º-B, somente o dolo direto.’”
(DE SANCTIS, Fausto Martin. Combate à Lavagem de Di-
nheiro-Teoria e prática: Campinas-SP, Millennium Editora,
2008, pág 77/78).

Entendo que a aplicação da teoria da cegueira deliberada de-
pende da sua adequação ao ordenamento jurídico nacional. No
caso concreto, pode ser perfeitamente adotada, desde que o tipo
legal admita a punição a título de dolo eventual.

 Os recorrentes estariam, segundo a sentença, incursos nos
seguintes dispositivos da lei de lavagem de dinheiro:

§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, di-
reitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer
dos crimes antecedentes referidos neste artigo;
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo co-
nhecimento de que sua atividade principal ou secundária é
dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.

Quanto ao inciso II, evidentemente não tem aplicação ao caso
concreto, tendo em vista que em nenhum momento há qualquer
demonstração de que a empresa BRILHE CAR tivesse como ATI-
VIDADE PRINCIPAL ou SECUNDÁRIA a prática de crimes de lava-
gem de ativos. Conforme já registrei, a própria sentença ressaltou
que ELIZOMARTE e DERMIVAL não tinham conhecimento efetivo
sobre a origem do dinheiro. Acrescente-se que, segundo FAUSTO
DE SANCTIS, o delito previsto naquele dispositivo não admite o
dolo eventual.
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No que tange ao tipo de utilizar “na atividade econômica ou
financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes
de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo” (inci-
so I do § 2º), a própria redação do dispositivo exige que o agente
SAIBA que o dinheiro é originado de algum dos crimes anteceden-
tes.

O núcleo do tipo não se utiliza sequer da expressão DEVERIA
SABER (geralmente denotativa do dolo eventual). Assim sendo,
entendo que, ante as circunstâncias do caso concreto, não há como
se aplicar a doutrina da willful blindness. As evidências não levam à
conclusão de que os sócios da BRILHE CAR sabiam efetivamente
da origem criminosa dos ativos. Não há a demonstração concreta
sequer do dolo eventual.

Por outro lado, não me parece que a empresa dos apelantes
estivesse sujeita às determinações dos arts. 9 e 10 da Lei 9.613/
98, que disciplinam:

Art. 9º.  Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e
11 as pessoas jurídicas que tenham, em caráter perma-
nente ou eventual, como atividade principal ou acessória,
cumulativamente ou não:(...)
XII- as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens
de luxo ou de alto valor ou exerçam atividades que envol-
vam grande volume de recursos em espécie (Incluído pela
Lei 10.701, de 9.7.2003).
CAPÍTULO VI
Da Identificação dos Clientes e Manutenção de Registros
Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º:
I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atuali-
zado, nos termos de instruções emanadas das autorida-
des competentes;
II - manterão registro de toda transação em moeda nacio-
nal ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de
crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser converti-
do em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autorida-
de competente e nos termos de instruções por esta expe-
didas;
III - deverão atender, no prazo fixado pelo órgão judicial
competente, as requisições formuladas pelo Conselho cri-
ado pelo art. 14, que se processarão em segredo de justi-
ça.
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§ 1º Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurí-
dica, a identificação referida no inciso I deste artigo deverá
abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la,
bem como seus proprietários.
§ 2º Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II
deste artigo deverão ser conservados durante o período
mínimo de cinco anos a partir do encerramento da conta
ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser
ampliado pela autoridade competente.
§ 3º O registro referido no inciso II deste artigo será efetu-
ado também quando a pessoa física ou jurídica, seus en-
tes ligados, houver realizado, em um mesmo mês-calen-
dário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado
ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixa-
do pela autoridade competente.

A uma, porque não me parece razoável enquadrar loja de re-
venda de veículos usados, que se amontoam nas ruas das nos-
sas cidades, como atividade de alto luxo. Não foi esse o espírito da
lei, nem é o que recomenda o senso comum. A negociação com
alto volume de dinheiro não é ínsita à atividade comercial dos ape-
lantes, verificando-se apenas de modo episódico.

A duas, porque aqueles dispositivos, ao traçar obrigações e
restrições à atividade empresarial, dependem de regulamentação.
Não conheço ato normativo que obrigue loja de veículos a comuni-
car ao COAF, à Receita, à autoridade policial ou a qualquer órgão
público a existência de venda em espécie.

Nesse sentido: “A Lei dos crimes de lavagem de dinheiro pre-
vê uma série de prerrogativas e restrições direcionadas à própria
administração e às pessoas jurídicas e físicas ali relacionadas.
Dessa forma, as pessoas jurídicas e físicas sujeitas à Lei n° 9.613/
98 possuem as seguintes obrigações: identificação dos clientes;
manutenção de cadastro atualizado; registro de algumas transa-
ções; atendimento às requisições do Coaf; atenção às operações
‘suspeitas’ e comunicação de tais operações às autoridades com-
petentes. A necessidade de regulamentação da lei é mencionada
por alguns autores como urgente e com características especiais”.
(Uma análise crítica da lei dos crimes de lavagem de dinheiro,
Série Pesquisas CEJ, 9, Conselho da Justiça Federal, pág 37).
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E, mesmo que a empresa estivesse obrigada a adotar provi-
dências administrativas tendentes a evitar a lavagem de dinheiro,
penso que a omissão na adoção desses procedimentos implicaria
unicamente a aplicação de sanções também administrativas, e
não a imposição de pena criminal por participação na atividade
ilícita de terceiros, exceto quando comprovado que os seus diri-
gentes estivessem, mediante atuação dolosa, envolvidos também
no processo de lavagem (parágrafo 2º, incisos I e II).

E, no caso concreto, os meros indícios são insuficientes para
a conclusão de que os apelantes tivessem ciência da origem cri-
minosa dos valores.

Diferente seria se a transação tivesse se realizado após a ampla
divulgação que foi dada pela imprensa ao furto cometido pelos co-
réus. É evidente que, na cidade de Fortaleza, o aparecimento de
imenso volume de dinheiro em notas de R$ 50,00 levaria à imedi-
ata ilação de se tratar do numerário furtado.

Essa circunstância é preponderante para a formulação, ao
menos do juízo de dúvida, acerca do dolo eventual por parte dos
apelantes: o furto ocorreu na madrugada da sexta-feira para o sá-
bado.  A venda dos veículos pela BRILHE CAR aconteceu durante
o próprio sábado.  Ocorre que o furto somente foi descoberto no
início do expediente da segunda-feira subseqüente.

Isso posto, entendo que, embora seja possível que ELIZOMAR-
TE e DERMIVAL tenham achado inusitada a apresentação de qua-
se um milhão de reais em espécie, não há prova segura de que
efetivamente soubessem ou desconfiassem da proveniência cri-
minosa do dinheiro, impondo-se, na dúvida, a absolvição.

2.4) DOS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E
DE FALSA IDENTIDADE

Contra a condenação pelo crime de uso de documento falso
apelam os réus MARCOS DE FRANÇA, FLÁVIO MATTIOLLI, MAR-
COS SUPPI e DAVI SILVANO.

Argumenta FLÁVIO MATTIOLI que em momento algum usou
documento de terceiro, mas apenas portava a identidade do seu
irmão.
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DAVI SILVANO aduz, ainda, que o uso do documento falso res-
tou absorvido pelo crime de furto.

Os demais alegam a não configuração do delito pois, no ato
da prisão em flagrante, apresentaram os documentos verdadeiros
e não os falsificados (MARCOS DE FRANÇA que portava identida-
de em nome de Jesiel Francisco Araújo da Conceição; DAVI SIL-
VANO, que se utilizava do nome de José Paulo do Nascimento
Neto e de Davi de Araújo Pereira; MARCOS SUPPI que usou o
documento em nome de Genilson Alves Feitosa).

Não merecem prosperar as argüições destes últimos. Desta-
que-se excertos das contra-razões ofertadas pela Acusação (fl.
4.540):

(...) O crime de uso de documento falso perfaz-se com o
emprego dos papéis falsificados ou alterados constantes
dos artigos 297 e 302 do CP. Para sua configuração, o tipo
não exige a perfeição da falsificação, apenas aptidão para
enganar pessoas leigas, o que ocorreu na hipótese dos
autos, já que os apelantes conseguiram viajar sob as iden-
tidade falsas.
Quanto à não apresentação do documento falso às autori-
dades, tal fato não elide a ocorrência dos delitos em ques-
tão. Conforme consta dos autos, os apelantes apresenta-
ram documentos falsos na aquisição de passagens, via-
jando sob as identidades que não lhe pertenciam. Assim,
quando da prisão em flagrante, os crimes já tinham se
consumado, sendo irrelevante, portanto, a não apresenta-
ção de tais identidades também aos policiais que lhes di-
rigiram voz de prisão.
Quanto à alegada consunção pelo delito de furto, essa
tese também não pode ser admitida. Em sendo o furto
delito contra o patrimônio, não é, por conseqüência, ele-
mento do falsum, cujo interesse juridicamente tutelado é
a fé pública (...).

Os acusados usaram os documentos falsos quando dos seus
deslocamentos pelo território nacional. MARCOS FRANÇA tam-
bém participou do delito cometido por MARCOS SUPPI, ao lhe for-
necer os documentos contrafeitos.
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Contudo, no que tange ao réu FLÁVIO MATTIOLI, com efeito,
não me parece configurado o tipo previsto no art. 308 do Código
Penal, que dispõe:

Falsa identidade
Art. 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor,
caderneta de reservista ou qualquer documento de identi-
dade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize,
documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:
Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa,
se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

É atípico o fato de portar, eventualmente, documento verda-
deiro de terceiro, mormente quando parente próximo. Não há qual-
quer prova de que o acusado tenha efetivamente usado os docu-
mentos do seu irmão.

Impõe-se, portanto, a absolvição de FLÁVIO MATTIOLI quanto
ao crime de falsa identidade.

Em relação a DAVI SILVANO, conforme já registrei no voto pre-
liminar, a sentença contra si proferida é ineficaz quanto ao falsum,
à falta de fixação da pena por aquele delito, restando, portanto,
prejudicada a sua apelação, no que pertine a esse aspecto.

2.5) CRIME DE QUADRILHA OU BANDO

O crime de formação de quadrilha, conforme se extrai do dis-
positivo legal que o tipifica (CP, art. 288), prevê uma congregação
permanente para a consecução de um fim comum, no caso, a
perpetração de uma indeterminada série de crimes.

Nesse passo, a consumação do delito sob comento indepen-
de da execução dos crimes para os quais o bando se formou,
ocorrendo, portanto, no momento em que se firma a associação
criminosa.

Diante disso, conclui-se que, no presente caso, a sentença
não se equivocou quando da condenação dos apelantes no delito
tipificado no artigo 288 do CPB, na medida em que os condenados
ANTÔNIO EDIMAR, MARCOS DE FRANÇA, DAVI SILVANO,  E
MARCOS SUPPI foram presos em flagrante, na casa de ANTÔ-
NIO EDIMAR, oportunidade em que foi apreendida a importância
de R$ 12.266.200,00 (doze milhões e duzentos e sessenta e seis
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mil e duzentos reais) em notas de cinqüenta reais (Laudo de fls.76/
77 e auto de entrega fls.78/79), quantia esta que seria repartida
entre os integrantes.

A corroborar a congregação/ligação entre os apelantes, o de-
poimento de ANTÔNIO EDIMAR (fls.159/290) confirmou o vínculo
com MARCOS DE FRANÇA, DAVI SILVANO, MARCOS SUPPI e
JOSÉ CHARLES.

O depoimento de DEUSIMAR QUEIROZ (fls. 05/07-IPL 908/
2005 e fls. 259/263) confirmou o vínculo com FRANCISCO ÁLVA-
RO.

PEDRO JOSÉ DA CRUZ (fls. 532/536) confirmou o vínculo
com DAVI SILVANO.

Registre-se que os autores do crime desenvolveram seus atos
preparatórios por mais de três meses, confirmando-se o caráter
de estabilidade, de permanência para a consecução de um fim
comum. Destaquem-se excertos da sentença recorrida (fl. 3.930):

(...) Frise-se que, como é cediço e foi comentado inicial-
mente, nenhum integrante de um grupo capaz de furtar R$
164.755.150 reais da caixa-forte do Banco Central, me-
diante a perfuração de um túnel, aos meses de estudo e
preparação, confia em qualquer outra pessoa que também
não seja membro de tal organização criminosa (...).

Quanto ao argumento de que seria impossível cumular o cri-
me de quadrilha ou bando com a circunstância do concurso de
duas ou mais pessoas, que fora utilizada para qualificar o crime de
furto, merece destaque trecho das contra-razões do BACEN (fl.
4.583):

(...) Com efeito, os argumentos do Apelante Davi Silvano
da Silva, de que era impossível se cumular o crime de
quadrilha ou bando com o concurso de agentes não en-
contra amparo legal, doutrinário e/ou jurisprudencial, pois,
como cediço, o crime de quadrilha ou bando é crime de
perigo e que possui como bem jurídico protegido a paz
social, sendo, portanto, admitida a sua ocorrência em con-
curso com o delito de furto qualificado, que por sua vez é
crime de dano, cujo bem jurídico protegido é o patrimônio
da vítima, sem que isso possa incorrer em bis in idem,
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tendo em vista a objetividade jurídica totalmente distinta,
razão pela qual, inclusive, não se pode falar em incidência
do princípio da consunção.
Na hipótese concreta, releva destacar, não se aplica esse
princípio porque o crime de quadrilha ou bando e o crime
de uso de documento falso constituem meios necessários
à execução do delito de furto, não funcionando, assim,
como antecedentes impuníveis e/ou exaurimento do deli-
to, restando, assim, plenamente caracterizada a ocorrên-
cia do crime de quadrilha ou bando, em co-existência com
os demais delitos a que os Apelantes foram condenados
(...).

Tratando do assunto, Guilherme de Souza Nucci expressa-
mente aduz:

é controversa a aceitação do concurso de pessoas na es-
pécie “participação”, no contexto do crime de quadrilha ou
bando (plurisubjetivo). Há quem sustente a impossibilida-
de, pois a pessoa que dá algum tipo de auxílio para uma
quadrilha deve ser considerada integrante da associação,
isto é, co-autor necessário. Assim não pensamos, pois
cremos admissível supor que um sujeito, conhecedor da
existência de uma determinada quadrilha, resolva, por uma
só vez, auxiliar a sua organização, cedendo aos integran-
tes do grupo um local para o encontro. Tornou-se partíci-
pe, sem integrar o bando. É o que sustentam Antolisei,
Cicola, Pannaim e Esther Figueiredo Ferraz, que faz a ci-
tação dos primeiros (‘A co-delinqüência no direito penal
brasileiro’, p. 134). Grifos não constantes no original.
(In Código Penal Comentado, 3ª edição, São Paulo: Edito-
ra Revista dos Tribunais, 2003, p. 778).

Compartilhando da mesma opinião, os penalistas Celso Del-
manto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Júnior e Fábio M. de
Almeida Delmanto concluem:

Além dos próprios membros do bando, pode haver partici-
pação de terceiros (ex. auxílio para as reuniões da quadri-
lha).
(In Código Penal Comentado, 6ª edição, Rio de Janeiro:
Renovar, 2002, p. 570).

De toda sorte, mesmo que não fosse possível o reconheci-
mento simultâneo da circunstância do inciso IV do art. 155 do Có-
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digo Penal e do crime de quadrilha, vale registrar que o crime de
furto foi considerado qualificado não apenas em função do concur-
so de duas ou mais pessoas (inciso IV), mas também em razão
da inequívoca configuração das hipóteses previstas nos incisos I e
II do mesmo dispositivo, verbis:

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia
móvel: (...)
§ 4º. A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e
multa, se o crime é cometido:
I- com destruição ou rompimento de obstáculo à subtra-
ção da coisa;
II- com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada
ou destreza; (...).

Assim, correta a tipificação do delito principal como sendo fur-
to qualificado.

No que diz respeito ao fato de o crime ter sido cometido por
organização criminosa, constata-se efetivamente que os apelan-
tes se reuniram e, em comunhão de desígnios, resolveram esta-
belecer uma quadrilha organizada e voltada ao cometimento de
crimes.

Como se isso não bastasse, essa associação entre os mem-
bros do grupo em questão configura até mesmo uma “organiza-
ção criminosa”, prevista na Lei dos Crimes Organizados (Lei nº
9.034/95), mas cuja definição se constata na Convenção das Na-
ções Unidas sobre o Crime Organizado Transnacional, conhecida
como Convenção de Palermo.

Nos termos dessa Convenção, configura-se uma organiza-
ção criminosa sempre que houver um “grupo estruturado de três
ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concerta-
damente com o propósito de cometer uma ou mais infrações gra-
ves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de
obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro
benefício material”.

Todos esses elementos, como se pode facilmente concluir,
estão presentes, pelo que não prosperam os argumentos dos ape-
lantes ANTÔNIO EDIMAR, DEUSIMAR QUEIROZ, MARCOS DE
FRANÇA no sentido de ausência de provas da existência de qua-
drilha caracterizada como organização criminosa.
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Por conseguinte, os que foram condenados também pela prá-
tica dos crimes de furto qualificado e de lavagem de ativos, finali-
dade para a qual se constituiu a organização criminosa em ques-
tão, haverão de iniciar o cumprimento de suas penas em regime
fechado, como previsto no art. 10 da Lei nº 9.034/95, verbis:

Art. 10. Os condenados por crimes decorrentes de organi-
zação criminosa iniciarão o cumprimento da pena em regi-
me fechado.

No que tange a FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI, não vislumbro,
contudo, a estabilidade nas suas relações com os demais inte-
grantes da quadrilha.  Deve, portanto, ser absolvido da imputação
da prática do crime capitulado no art. 288 do Código Penal.

Assim, dou parcial provimento ao seu recurso.

2.6) CONCLUSÕES EM FACE DAS PROVAS PRODUZIDAS

Em face das razões elencadas, partindo das conclusões da
lapidar sentença recorrida, adaptando-a aos fundamentos ora ex-
postos, não tenho dúvidas de que:

a) o furto qualificado perpetrado contra o Banco Central do
Brasil, em Fortaleza, na madrugada do dia 05 para o dia 06 de
agosto de 2005, foi praticado por organização criminosa compos-
ta, dentre outros, pelos réus ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA, MAR-
COS DE FRANÇA, DAVI SILVANO DA SILVA (estes se utilizando
também de identidades e documentos falsos), PEDRO JOSÉ DA
CRUZ,  DEUSIMAR NEVES QUEIROZ e JOSÉ CHARLES MA-
CHADO DE MORAIS, enquanto os réus JOSÉ CHARLES MACHA-
DO DE MORAIS, bem como DEUSIMAR NEVES QUEIROZ,
FRANCISCO ÁLVARO DE CARVALHO LIMA, MARCOS RIBEIRO
SUPPI e os mesmos ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS
DE FRANÇA, DAVI SILVANO DA SILVA (Vulgo Véi Davi) e PEDRO
JOSÉ DA CRUZ, realizaram a lavagem de parte do numerário fur-
tado, na medida de suas culpabilidades e conforme a evolução
dos atos posteriores ao furto e conforme desígnios autônomos,
sendo que todos os delitos foram consumados ante a reunião dos
elementos definidos legalmente, pelo aperfeiçoamento das con-
dutas objetivas e ante a presença dos elementos subjetivos ca-
racterísticos;
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b) resta incontroverso que ocorreu a venda de onze veículos
por parte da Brilhe Car e com a intervenção de José Charles, sen-
do que este sabia que o numerário utilizado tinha origem no furto
ao Banco Central (art. 1º, V e VII, § 1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98),
não sendo o caso dos irmãos José Elizomarte e Francisco Dermi-
val que, ao que tudo indica, não possuíam tal percepção. Conclui-
se, assim, como fato incontroverso, que foi o réu JOSÉ CHARLES
MACHADO DE MORAIS quem efetuou o pagamento de R$
980.000,00 em notas de cinqüenta reais, referente aos onze veí-
culos adquiridos da Brilhe Car, sendo que R$ 250.000,00 daquele
numerário foi deixado para compras futuras (conduta de lavagem
de José Charles, art. 1º, V e VII, § 1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98);

c) foi José Charles quem entregou oito dos onze veículos es-
colhidos e adquiridos por ele com numerário furtado pelo Banco
Central para outros integrantes da quadrilha, bem como foi preso
em flagrante quando transportava os outros três veículos restan-
tes, escolhidos e adquiridos da mesma forma, sendo que, em di-
tos três veículos, foram encontrados ocultados R$ 3.956.750,00
(três milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e cin-
qüenta reais), também provenientes do furto ao Banco Central,
sendo certo, como já mencionado, que apenas uma pessoa de
extrema confiança dos demais integrantes da organização crimi-
nosa responsável pelo furto ao Banco Central seria encarregada
de tal mister (segunda conduta de lavagem art 1º, incs. V e VII, §
1º, II e § 2º, I e II, da Lei 9.613/98 – independente e com desígnios
próprios com relação à primeira conduta de lavagem c/c art. 288
do Código Penal);

d) pela conjugação dos depoimentos e demais provas nos au-
tos,  realmente os réus ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS
DE FRANÇA, DAVI SILVANO DA SILVA (Vulgo Véi Davi) participa-
ram do planejamento, preparação e execução do furto ao Banco
Central, bem como das atividades de ocultação e posterior divisão
de parte do numerário, utilizando-se de documentos falsos (sendo
que em relação a Davi Silvano não há como se aplicar pena nesta
fase recursal, à falta de apelação do MPF) e o primeiro portando
arma (art 1º, incs. V e VII,§ 1º, II e § 2º, I e II, da Lei 9613/98 e art.
155, § 4º,  I, II e IV , c/c art. 288  do Código Penal aplicáveis a todos
e art. 334 do Código Penal e art. 16 da Lei 10.826/2003, com rela-
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ção a Antônio Edimar, observando-se que, no que tange ao contra-
bando precluiu para o Estado o poder punitivo, em razão da proibi-
ção de reformatio in pejus).

e) Conclui-se, das provas constantes dos autos, que os réus
MARCOS RIBEIRO SUPPI, utilizando documento falso fornecido
por Marcos de França) e FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI foram a
Fortaleza conscientes de que iriam coletar parte do numerário fur-
tado do Banco Central e proceder sua condução a São Paulo, sendo
que o primeiro veio contratado por Davi Silvano da Silva e o segun-
do por Marcos de França. Ademais, estavam os réus Flávio Au-
gusto Mattioli e MARCOS RIBEIRO SUPPI de posse do dinheiro a
ser transportado e às suas disposições, quando foram presos em
flagrante (art 1º, incs. V e VII,§ 1º, II e § 2º, I e II, da Lei 9613/98, c/c
art. 288 do Código Penal, sendo também aplicável a sanção pre-
vista do 304 c/c art. 297 do Código Penal com relação a Marcos
Ribeiro Suppi, com participação de Marcos de França);

f) a confissão apresentada por DEUSIMAR NEVES DE QUEI-
ROZ no que tange a sua conduta no fornecimento de informações
que possibilitaram o furto, não convence, ou seja, não é crível que
membros da organização criminosa que furtou o Banco Central
se contentassem em, por três vezes, circular nas imediações do
Banco Central em companhia de Deusimar e, por tão simples ta-
refa, pagassem ao mesmo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e
ainda mais em duas parcelas iguais de cem mil reais, sendo a
primeira, segundo o depoimento de Deusimar, após o passeio ao
centro da cidade em fevereiro ou março de 2005, e a segunda, em
uma demonstração sui generis de aparente honradez ante o com-
promisso assumido, cinco meses após o primeiro contato, no exato
dia após o furto, qual seja no sábado dia 06 de agosto de 2006.
Assim, resta claro que Deusimar participou da organização crimi-
nosa e efetivamente do furto, fornecendo informações valiosas para
o restante da organização criminosa, recebeu parte do numerário
furtado e empregou meios de lavagem (art 1º, incs. V e VII, § 1º, II e
§ 2º, I e II, da Lei 9613/98, c/c art. 288 e 155, § 4º,  do Código
Penal), cometendo duas condutas de lavagem, independentes e
com desígnios próprios;

g) a conduta de FRANCISCO ÁLVARO DE CARVALHO LIMA,
por sua vez, ao receber os R$ 200.000,00 de Deusimar, mesmo
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desconfiando ser fruto do furto ao Banco Central, para guardar e
sob a promessa de ganhar os juros do dinheiro que poderia em-
prestar, bem como sua conduta de devolver o numerário a Deusi-
mar conforme as solicitações deste, demonstra, de igual forma,
intensa confiança e prévio conhecimento da origem ilícita do nu-
merário (art 1º, incs. V e VII, § 1º, II e § 2º, I e II, da Lei 9.613/98).

h) confirmam-se, nos autos, as condutas efetivas de PEDRO
ARAÚJO DA CRUZ na escavação do túnel e recebimento, guarda
e aplicação de parte do numerário furtado (art 1º, incs. V e VII,§ 1º,
II e § 2º, I e II, da Lei 9.613/98, c/c art. 288 e art 155, § 4º, do Código
Penal), cometendo duas condutas de lavagem, independentes e
com desígnios próprios.

3) DA FIXAÇÃO DAS PENAS

Os réus, ora apelantes, foram condenados em virtude de suas
responsabilidades pelo furto ao BACEN em Fortaleza, na data de
06 de agosto de 2005, de onde foi subtraída a quantia de R$
164.755.150,00 (cento e sessenta e quatro milhões, setecentos e
cinqüenta e cinco mil, cento e cinqüenta reais); em face do crime
de formação de quadrilha (com tarefas hierarquizadas de planejar,
informar, financiar, obter documentação falsificada, locação de
imóveis, partilhar, constituir empresa de ‘fachada’); em face do cri-
me previsto na lei de lavagem de dinheiro (recuperar, distribuir e
ocultar produto do crime). Agiam, em função da hierarquização
dos componentes, como uma verdadeira organização criminosa.
A condenação dos réus, ora apelantes, assim se efetuou:

1) crimes de Furto qualificado, de formação de quadrilha e de
ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98) – Réus AN-
TÔNIO EDIMAR BEZERRA (também pelos crimes de porte ilegal
de arma e de contrabando, embora sem fixação de pena quanto a
este último), MARCOS DE FRANÇA e DAVI SILVANO DA SILVA
(também pelo crime de uso de documento falso, sendo que, em
relação ao último acusado, a sentença deixou de fixar a pena pelo
falsum), DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ e PEDRO JOSÉ DA
CRUZ;

2) crime de formação de quadrilha e ocultação de bens, direi-
tos e valores (Lei nº 9.613/98) - Réus MARCOS RIBEIRO SUPPI
(também pelo crime de uso de documento falso) e FLÁVIO AUGU-
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TO MATTIOLI (também pelo crime de falsa identidade, ao portar
documento de terceiro);

3) Crime de formação de quadrilha e de ocultação de bens,
direitos e valores (Lei nº 9.613/98) – Réu JOSÉ CHARLES MA-
CHADO DE MORAIS;

4) Crime de ocultação de bens e valores (Lei nº 9.613/98) –
réus FRANCISCO ÁLVARO DE CARVALHO LIMA, FRANCISCO
DERMIVAL FERNANDES VIEIRA e JOSÉ ELIZOMARTE FERNAN-
DES VIEIRA.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, a sentença
monocrática foi proferida com motivação e fundamentação sufi-
cientes, em perfeita sintonia com todos os requisitos extrínsecos
e intrínsecos elencados no artigo 381 do Código de Processo Pe-
nal, tendo obedecido, quando da aplicação da pena, aos coman-
dos dos artigos 59 e 68 do Código Penal-sistema trifásico de Hun-
gria.

Nos termos do artigo 68 e seu parágrafo único do Código Pe-
nal, deve-se fixar primeiramente a pena-base, mediante análise
das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo es-
tatuto penal. Posteriormente, devem ser aplicadas sobre a pena-
base as circunstâncias atenuantes e agravantes, referidas na par-
te geral do Código Penal (arts. 61 e 65) e, em seguida, as causas
de aumento e diminuição da pena, que podem vir tanto na parte
geral, como na parte especial do diploma punitivo.

3.1. DA PENA-BASE

Não há qualquer nulidade na sentença no que tange à fixação
da pena-base. O Exmo. Sr. Juiz sentenciante ponderou as circuns-
tâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, destacan-
do as graves conseqüências que as condutas sob exame poderi-
am causar, configurando uma situação de reprovabilidade social a
justificar a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, di-
ante da presença de inegáveis circunstâncias judiciais a eles des-
favoráveis.

Conforme se verifica do teor da sentença recorrida (fls.3804/
3961), mais precisamente a partir dos seus itens 199/208, inexiste
violação aos artigos 59 e 68 do Código Penal, pois o magistrado
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monocrático aplicou a reprimenda para cada crime de forma fun-
damentada, obedecendo aos critérios da lei, com as devidas res-
salvas dos motivos que levaram à fixação da pena-base acima do
mínimo legal.

Verifico, no entanto, que, a par de inexistir nulidade, na realida-
de, houve uma certa exacerbação quando da cominação da pena-
base.

Parte da doutrina em nosso país tem entendido que a pena-
base deve, salvo situações excepcionais, devidamente justifica-
das, aproximar-se do termo ou ponto médio entre a pena mínima e
pena máxima (metade da distância entre a pena mínima e a pena
máxima. No delito de furto qualificado seria equivalente a 5 anos).
Nesse sentido: SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Con-
denatória, 2ª Edição. Salvador, Editora JusPodivm, 2007. pp. 78 a
91).

 Nas situações excepcionais acima referidas e com a devida
fundamentação, a pena-base poderia aproximar-se do termo ou
ponto médio superior (metade da distância entre o termo ou ponto
médio e a pena máxima):

A partir desse quadro esquemático, devemos relembrar que
somente em situações específicas de alta gravidade, que
demonstram a real necessidade de reprovação concreta
do delito é que a pena-base irá suplantar o ponto médio
principal.
Tal situação se encontra reservada, em tese, a casos em
que concorram ao menos duas ou três circunstâncias ju-
diciais plenamente desfavoráveis ao agente, estando ain-
da reconhecida e valorada a existência de maus antece-
dentes, como forma de agravar sua situação no plano sub-
jetivo.
Diante disso, de logo, o que se dizer então sobre a possi-
bilidade de chegarmos a dosar a pena-base próxima ao
ponto médio superior ou até mesmo no máximo previsto
em abstrato ao tipo? Não restam dúvidas que tais situa-
ções para se verem concretizadas exigem motivação efi-
caz e altamente plausível, a par da existência de diversas
circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis ao agen-
te.
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A adoção dessa medida se encontra reservado para um
número muito reduzido de julgamentos, em vista de tudo
que já foi explicitado.
Tal fato reside na necessidade de se adequar a pena con-
creta com vistas a se chegar à devida proporcionalidade e
razoabilidade necessárias para a aplicação da reprimen-
da.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenató-
ria, 2ª edição. Salvador, Editora JusPodivm, 2007. p. 84).

A fixação da pena-base na pena máxima, por impedir a aplica-
ção de agravantes, contrariaria, em tese, a idéia penal quanto à
limitação destas à pena máxima cominada em abstrato e de sua
proporcionalidade.

 Haveria a necessidade de averiguação objetiva sobre a con-
tribuição de cada uma das circunstâncias judiciais para a majora-
ção da pena-base, ou seja, deveria haver uma proporcionalidade
entre a valoração de cada circunstância judicial e o incremento da
pena-base.

Ricardo Augusto Schmitt, na obra acima referida, sustenta que
a cada circunstância judicial deve corresponder uma possibilidade
de aumento de 1/8 na fixação da pena-base, excetuando-se os
antecedentes, que corresponderiam a 2/8 (op. cit., pág 87).

Por outro lado, há autores que não vêem algo tão aritmético, a
exemplo de José Pagnella Boschi (INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA).
Porto Alegre: TRF- 4ª Região, 2008- Currículo Permanente-Cader-
no de Direito Penal: módulo 4, disponível na INTERNET em - http:/
/www.trf4.jus.br/trf4/institucional/institucional.php?no=494, embora
seja ele contra ultrapassar-se o termo médio:

As circunstâncias judiciais não são quantificáveis, e sim
suscetíveis de valoração. É o juiz quem confere, caso a
caso, o valor a cada circunstância. Por isso mesmo são
denominadas de judiciais em contraste com as agravan-
tes, atenuantes, qualificadoras, majorantes e minorantes,
que já carregam, consigo, o valor conferido, a priori, pelo
legislador.
Isso não significa estar o juiz impedido de, no caso con-
creto, conferir maior importância à determinada circuns-
tância em relação às demais. Exemplos: os motivos (quan-
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do relacionados ao vício), em relação às circunstâncias
(sem maior relevo) ou à conduta social (não conhecida);
as conseqüências (profundo abalo psicológico com deses-
truturação da vítima) em relação às circunstâncias do co-
metimento do crime (assalto a banco), por exemplo.
A possibilidade de conferir caráter predominante à circuns-
tância judicial, no caso concreto, insere-se na função cons-
titucional do juiz de individualizar a pena (art. 5º, inc. LIV).
É a nosso ver questionável, portanto, a orientação voltada
à quantificação da pena-base a partir de critérios exclusi-
vamente aritméticos (p. ex., 1/8 do mínimo legalmente co-
minado para cada circunstância judicial negativamente
valorada pelo juiz).
Essa orientação desconsidera a natureza, a extensão, a
latitude, a longitude e a profundidade da garantia da indivi-
dualização da pena e ignora a função do juiz na sua efeti-
vação, isto é, na transformação do ideal em um dado real,
concreto e transforma a questão em um problema de arit-
mética, já repelido, felizmente, pelo STF. (op. cit., págs.
19/20).

A decisão do colendo Supremo Tribunal Federal, a que se re-
fere o escólio acima transcrito, é no sentido de que “A PONDERA-
ÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDI-
GO PENAL NÃO É UMA OPERAÇÃO ARITMÉTICA: POR ISSO,
SERIA TEMERÁRIO ASSEVERAR QUE DA SUBTRAÇÃO DE UM
DENTRE DIVERSOS NEGATIVOS, AOS QUAIS ALUDIU A SEN-
TENÇA, RESULTASSE NECESSARIAMENTE A FIXAÇÃO DE
PENA MENOR” (STF, HC 84.120/SP, Rel. Ministro Sepúlveda Per-
tence, julg. 22.6.04).

Há, por outro lado, quem sustente que inexiste na legislação
qualquer orientação no sentido de que a pena-base deva circuns-
crever-se ao “termo médio”, expressão, a propósito, que não é
referida em qualquer texto legal.

Guilherme de Souza Nucci sustenta que reconhecer o limita-
dor do “termo médio” para a fixação da pena básica implicaria ne-
gar o princípio da legalidade, pois subtrairia do julgador a faculdade
de aplicar a pena máxima. Para aquele eminente penalista, nada
impede a fixação da pena-base em quantidade correspondente ao
máximo cominado em abstrato: “Existe a pena máxima, prevista
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no preceito secundário do tipo incriminador, para ser aplicada quan-
do a situação concreta demandar. Logo, não há como fundamen-
tar, validamente, o limite impalpável do termo médio para o estabe-
lecimento da pena concreta” (NUCCI, Guilherme de Souza, INDI-
VIDUALIZAÇÃO DA PENA. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2004,
pág. 343).

Entendo que nenhuma daquelas três posições pode ser apli-
cada com rigor: a) a fixação da pena não pode ter precisão aritmé-
tica, mas, por outro lado, as oito circunstâncias devem ser sope-
sadas, nada impedindo que uma prepondere ante as demais; b) é
razoável a adoção do “ponto médio”, como limitador à fixação da
pena-base, mas nada impede que aquele marco seja ultrapassa-
do em situações excepcionais; e c) a fixação da pena-base no
máximo cominado em abstrato atenta contra o princípio da propor-
cionalidade, que deve orientar a compreensão e a aplicação do
direito penal.

Em resumo, em face de situações excepcionais, é perfeita-
mente possível a fixação da pena-base acima do chamado ponto
médio, ou mesmo um pouco acima do ponto médio superior.

3.1.1)  Quanto aos crimes de quadrilha ou bando e de fur-
to qualificado

Quanto a esses crimes, merece redução a pena-base fixada
na sentença recorrida, não obstante as oito circunstâncias previs-
tas no art. 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, con-
duta social, personalidade do agente, os motivos, as circunstân-
cias e as conseqüências do crime e o comportamento da vítima)
sejam desfavoráveis à grande maioria dos acusados. Por outro
lado, a excepcionalidade daquelas circunstâncias autoriza a dosi-
metria um pouco acima do termo médio superior, pois, somente
assim, será suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Conforme fundamentou a sentença foram valoradas negativa-
mente, em relação a todos os réus, “as suas personalidades des-
virtuadas e voltadas para o crime, bem como suas condutas so-
ciais reprováveis, além do único móvel ter sido o lucro ilícito em
detrimento do patrimônio público, com graves conseqüências so-
ciais”.
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No que tange ao comportamento da vítima, não prospera o
argumento da apelação, no sentido de que o Banco Central, ao
relaxar nos procedimentos de vigilância e segurança, teria incenti-
vado a prática do crime. Ora, as instalações da Autarquia eram
dotadas de vigilância armada, circuito de TV, com monitoramento
humano 24 horas por dia, sensores de presença na caixa-forte e
sensores de impacto nas paredes e no teto. Como ressaltado no
parecer da Procuradoria Regional da República (fl. 4.612) e nas
contra-razões do BACEN (fl. 4.574), tanto existia o esquema de
segurança que foi necessária a montagem de organização com
sofisticado planejamento e vultosos investimentos para que a em-
preitada criminosa tivesse êxito.

Finalmente, quanto aos antecedentes, consideram-se estes
todos os fatos ou episódios da vida anteacta do réu, próximos ou
remotos, que possam interessar, de qualquer modo, à avaliação
subjetiva do crime, tanto os maus e os péssimos, como os bons e
os ótimos. Em primeiro lugar, deve-se ter em conta os anteceden-
tes judiciais, nunca se restringindo simplesmente à existência ou
inexistência de precedentes policiais e judiciais, mas levando-se
em conta, também, o comportamento social do réu, sua vida fami-
liar, sua inclinação ao trabalho e sua conduta contemporânea e
subseqüente à ação criminosa, para então qualificá-los de bons
ou maus (in RJDTACRIM 7/191-2; TACRSP: JTACRIM 39/167)

Deve o Julgador observar os antecedentes, bons ou maus, do
agente, verificando sua vida pregressa, com base no que constar
do inquérito policial (art.6º, VIII e IX, do CPP) e nos demais dados
colhidos durante a instrução do processo. O envolvimento em vá-
rios inquéritos e ações penais, antes tido como maus anteceden-
tes, não mais é reconhecido como tais em decorrência do princí-
pio de presunção de não culpabilidade, máxime quando arquiva-
dos os procedimentos inquisitivos ou absolvidos os réus (art.5º,
LVII, da CF). Condenações anteriores, a habitualidade no crime e
mesmo outros fatos desabonadores comprovados, porém, indi-
cam maus antecedentes do acusado. A ausência de envolvimento
em fatos desabonadores significa que o acusado tem bons ante-
cedentes (in Mirabete, Julio Fabbrini – Código  Penal Interpretado,
1ª edição, São Paulo, Atlas, 1999).
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É verdade que a sentença, ao apreciar as circunstâncias judi-
ciais, não se deteve na avaliação dos antecedentes dos réus. En-
tretanto, em sede de apelação, mesmo que o recurso tenha sido
manejado exclusivamente pela defesa, pode o Tribunal reavaliar
cada um dos aspectos previstos no art. 59 do Código Penal, atri-
buindo-lhes valoração diversa ou mesmo considerando circuns-
tâncias não mencionadas no julgado recorrido, desde que a pena
não venha a ser majorada.

Em hipótese idêntica, decidiu o colendo Supremo Tribunal
Federal:

EMENTA: I. Habeas corpus e recurso especial.(...)
II. Apelação criminal: individualização da pena: devolução
ampla. A apelação da defesa devolve integralmente o co-
nhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo,
reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sen-
tença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se
à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e
de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, se-
gundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer
modo a situação do réu apelante.
Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização
da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexa-
me dos motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do
art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mes-
ma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais
ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau
haja dado relevo”. (STF HC 76.176-SP, Rel. Ministro Se-
púlveda Pertence, DJ 08-05-1998, pág.  4).

No caso, é perfeitamente possível considerar os anteceden-
tes dos acusados, sem que isso constitua reformatio in pejus, es-
pecialmente se, ao final, a pena-base vier a ser reduzida.

Compulsando os autos, mais precisamente, no 15º volume
(fls. 3.406/3.430; 3.433/3445; 3.504/3.517) e 16º volume (fls. 581/
3.593 e 3.683), e conforme já noticiado na sentença recorrida, há
registro de antecedentes criminais dos réus. Destaquem-se:

MARCOS RIBEIRO SUPPI - 9ª Vara Criminal do Estado de
São Paulo (processo 050.96.032553-9); 6ª Vara Criminal do Esta-
do de São Paulo (processo 050.03.025158-3); 1ª Vara Criminal do
Estado de São Paulo (processo 00895.334446-9);
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FLÁVIO MATTIOLI - no depoimento de fls.156/290, afirmou
que cumpriu pena (02 anos e 5 meses) por tráfico de drogas (em
1994). Em 2002 foi preso em Belo Horizonte por tráfico de drogas

DAVI SILVANO DA SILVA - Vara de Execuções Criminais do
Estado do Ceará (processo: 33.155/1988, condenado por roubo
qualificado - artigo 157, § 2º, I e II, do CP - pena 06 anos, 7 meses
e 10 dias; processo 744/1988 - pena 18 anos (artigos 148 e 157 do
CPB); processo 834/1989 - pena 11 anos e 8 meses (artigo 288 e
157 do CPB); processo1602/96 - pena 32 anos 3 meses e 18 dias
(artigo 159,§ 1º, e 157 do CPB); 11ª Vara Criminal do Estado de
São Paulo (processos 050.89.004906-9; 050.89.008250-9); 6ª Vara
Criminal do Estado de São Paulo (processo 050.89.031503-9); 4ª
Vara Criminal do Estado de São Paulo (processo 050.96.027773-
9); 21ª Vara Criminal do Estado de São Paulo (processo
050.97.022448-9); 30ª Vara Criminal do Estado de São Paulo (pro-
cessos 050.97.024415-9 e 050.97.037657-9);

MARCOS DE FRANÇA - Foro Central Criminal do Estado de
São Paulo - processo 05099010297-9;

FRANCISCO ÁLVARO CARVALHO - ação penal 2005.05.
102684 na 5ª Vara Criminal da Capital (Fortaleza/CE) - crime: re-
ceptação - artigo 180 do CP;

DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ - ação penal 2001.01.
04243-4 na 6ª Vara do Júri do Estado do Ceará - crime: homicídio
- artigo 121 do CP;  execuções criminais 2005.01.18501-1 e
2005.05104323 na Vara de execuções criminais da Justiça do Es-
tado do Ceará;

JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS - ação penal
2006.81.00.000958-0 (11ª Vara Federal/CE);

PEDRO JOSÉ DA CRUZ - ação penal 2006.81.00.000959-1
(11ª Vara Federal/CE); execuções criminais 2006.01.01114-7 na
Vara de Execuções Criminais da Justiça do Estado do Ceará; 4ª
Vara do Júri da Justiça Estadual do Estado de São Paulo
(006.87.253913-90) ( há notícia nos autos de que cumpriu pena no
presídio do CARANDIRU em SP, local de onde se evadiu por meio
de escavação de túnel);
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Em relação a ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA, não há outros
registros, além dos relativos ao fato  objeto desta ação penal.

As circunstâncias judiciais são, desse modo, desfavoráveis
aos acusados.

Mesmo quanto a ANTÔNIO EDIMAR, em relação ao qual não
há registro de maus antecedentes, é possível a fixação da pena
acima do mínimo, tendo em vista a preponderância e gravidade
das demais circunstâncias. Confiram-se alguns precedentes do
Supremo Tribunal Federal a respeito da dosimetria da pena:

Estupro - Dosimetria de pena - Ausência de antecedentes,
mas revelada a crueza da ação praticada contra menor de
10 anos de idade - Pena aplicada no grau máximo, se, em
verdade, corresponde ao extremo rigor, não ultrapassa os
limites que a lei penal confere à discriminação do Magis-
trado (STF - RHC - Rel. Décio Miranda - DJU 23.4.82, p.
3.669)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reco-
nhecido a possibilidade de o magistrado sentenciante fi-
xar a pena em limite superior ao mínimo legal, desde que
indique concretamente as razões justificadoras da exa-
cerbação penal (STF - HC 70.650-9 - Rel. Celso de Melo -
DJU 11.02.94)

O crime perpetrado contra o Banco Central em Fortaleza, com
a subtração de quase 71 milhões de dólares é, muito provavel-
mente, o maior furto da história da humanidade. A quadrilha que o
executou, por sua vez, demonstrou incrível organização, planeja-
mento e capacidade de articulação. O fato teve repercussão inter-
nacional e ainda hoje deixa incrédula a população.

Merece, portanto, punição adequada, nos limites da lei, de
modo suficiente a reprovar o ilícito cometido e a desestimular a
prática de crimes contra o patrimônio e contra a paz pública, con-
forme recomenda o art. 59 do Código Penal. As circunstâncias e
as conseqüências do crime são de tal gravidade que, por si sós,
seriam suficientes para, no caso concreto, justificar a apenação
um pouco acima do termo médio superior.

Desse modo, acolho os argumentos manifestados nas apela-
ções de ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANÇA,
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DAVI SILVANO DA SILVA, DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ e
PEDRO JOSÉ DA CRUZ para, em face das circunstâncias do art.
59 do Código Penal, reduzir a pena-base pelo crime de furto quali-
ficado para 7 anos de reclusão.

Em face das mesmas razões, acolho os argumentos mani-
festados nas apelações de ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA, MAR-
COS DE FRANÇA, DAVI SILVANO DA SILVA, DEUSIMAR NEVES
DE QUEIROZ, PEDRO JOSÉ DA CRUZ, MARCOS RIBEIRO SU-
PPI e JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS para, em face
das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reduzir a pena-
base pelo crime de formação de quadrilha para 2 anos e 6 meses
de reclusão.

3.1.2) Quanto aos crimes de uso de documento falso

Os apelantes MARCOS DE FRANÇA, MARCOS RIBEIRO
SUPPI e DAVI SILVANO DA SILVA foram condenados pelo crime
de uso de documento falso, sendo que em relação ao último acu-
sado, a sentença deixou de fixar a pena pelo falsum, razão pela
qual fica prejudicada a análise da sua apelação quanto àquele de-
lito.

O tipo previsto no art. 304 do Código Penal, consistente em
fazer uso de papéis falsificados ou alterados, remete à pena comi-
nada ao crime do art. 297 do Código Penal (falsificação de docu-
mento público), cuja pena é de RECLUSÃO DE 2 (DOIS)  A 6 (SEIS)
ANOS, E MULTA.

Tanto o réu MARCOS DE FRANÇA quanto MARCOS SUPPI
têm os maus antecedentes anteriormente indicados, e, mesmo
que não fossem consideradas, as demais circunstâncias do art.
59 do Código Penal lhes são desfavoráveis, conforme exposto
anteriormente, avaliando-se, ainda, que as conseqüências dos cri-
mes contra a fé pública são sempre graves, especialmente quan-
do se vale o agente de documentos falsos para se fazer passar
por terceira pessoa, de modo a conseguir se deslocar pelo territó-
rio nacional sem deixar vestígios.

Isto posto, acolho os argumentos formulados no recurso de
MARCOS DE FRANÇA, para diminuir a pena-base imposta para o
crime previsto no art. 304 do Código Penal, fixando-a no termo
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médio de 4 anos de reclusão, considerando-se, ainda, a sua maior
culpabilidade em relação a MARCOS SUPPI, tendo em vista que
este último fora aliciado pelo primeiro.

Pelas mesmas razões, acolho a apelação do réu MARCOS
SUPPI, para reduzir a pena-base em relação ao crime de uso de
documento falso para 3 anos e 6 meses de reclusão, um pouco
acima do termo médio inferior.

3.1.3) Quanto ao crime de posse ilegal de arma de uso
restrito

O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, por si só,
não acarreta graves conseqüências sociais. Não há sequer nos
autos qualquer indicação de que tenha o recorrente ANTÔNIO
EDIMAR se utilizado da arma encontrada no interior da sua resi-
dência.

O próprio Ministério Público Federal, em seu parecer ofertado
perante esta Corte, “SUGERE UM PEQUENO ABRANDAMENTO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA”- fl. 4630.

O crime de POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO está assim previsto no Estatuto do Desar-
mamento:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber,
ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibi-
do ou restrito, sem autorização e em desacordo com de-
terminação legal ou regulamentar:
Pena- reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Não há nos autos registro de maus antecedentes em relação
ao apelante Antônio Edimar. As demais circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal, no que tange ao crime do art.
16 do Estatuto do Desarmamento também não autorizam a fixa-
ção da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, acolho as razões expostas na apelação, para reduzir a
pena-base do crime de posse de arma de fogo de uso restrito,
cometido por Antônio Edimar, para 3 anos de reclusão.
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3.1.4) Quanto ao crime de ocultação de bens, direitos e
valores (lei de lavagem)

Entendo que a sentença merece ser parcialmente reformada
no tocante à fixação da pena para o crime de lavagem de dinheiro,
no que se refere aos réus ANTÔNIO EDIMAR, DAVI SILVANO,
MARCOS DE FRANÇA, DEUSIMAR QUEIROZ, PEDRO JOSÉ DA
CRUZ, MARCOS RIBEIRO SUPPI e FLÁVIO AUGUSTO MATTIO-
LI, uma vez que o juiz fixou a pena-base no patamar máximo comi-
nado.

Na dosimetria da pena em relação ao crime de lavagem de
dinheiro, no caso concreto, houve rigor acima do razoável, circuns-
tância inclusive notada pelo próprio Ministério Público Federal em
seu parecer. A resposta penal foi severa. As penas previstas são
de reclusão, variando de três a dez anos com previsão de multa. A
modalidade principal de pena está prevista no preceito secundário
do artigo primeiro, que a partir de três anos revela um alto grau de
reprovabilidade da conduta, chegando ao limite máximo de dez
anos, consideravelmente alto. Além disso, é importante salientar
que a pena poderia ser aumentada de um a dois terços conforme
o § 4º do art. 1º, o que importou, de acordo com a sentença, em
uma significativa majoração.

Ocorre que o Magistrado singular aplicou, como pena básica,
o limite máximo abstratamente cominado para o crime de lava-
gem e a partir daí seguiu nos demais critérios de identificação de
circunstâncias. Nesse particular, não se pode dizer que houve ofen-
sa ao artigo 68 do Código Penal, mas entendo que houve, sim,
uma exacerbação da pena-base e uma desproporcionalidade em
relação às penas aplicadas em relação aos demais crimes pelos
quais os réus foram condenados.

É verdade que a legislação brasileira não limitou a apenação
do crime de lavagem em função das penas cominadas ao crime
antecedente respectivo, como observa FAUSTO DE SANCTIS:

4. Com relação à pena prevista, cabe mencionar que o
legislador não a limitou porque concebeu o tipo de forma
autônoma do crime antecedente, revelando ser de extre-
ma importância a conduta de ocultar ou dissimular valo-
res, independentemente da modalidade delitiva da infra-
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ção anterior, máxime considerando o bem jurídico tutelado
pela Lavagem de Dinheiro. Para os que entendem haver
incongruência, com ofensa à proporcionalidade das penas,
pode-se defender uma limitação da sanção, pelo máximo
previsto dentre elas nos tipos precedentes. De qualquer
forma, a questão fica esvaziada se o rol dos crimes ante-
cedentes for extremamente amplo, de molde a caracteri-
zar a importância atual do delito em estudo para o comba-
te da criminalidade organizada.
(Combate à Lavagem de Dinheiro-Teoria e prática, Fausto
Martin de Sanctis, ed. Millennium, 2008, págs. 36/38).

Entretanto, penso que uma certa proporcionalidade deve ser
observada, embora sem o rigor da observância do limite máximo
previsto em abstrato para o crime antecedente.

Desse modo, acolho os argumentos no que tange à dosime-
tria do crime de lavagem, formulados nas apelações dos réus AN-
TÔNIO EDIMAR, DAVI SILVANO, MARCOS DE FRANÇA, DEUSI-
MAR QUEIROZ e PEDRO JOSÉ DA CRUZ, para reduzir a pena-
básica para um pouco acima de seu ponto médio superior, fixan-
do-a em 08 anos de reclusão, uma vez que a pena cominada vai
de 03 a 10 anos, atendendo, inclusive, as mesmas circunstâncias
judiciais já valoradas na sentença recorrida e no item inicial desta
parte do acórdão, especialmente as graves conseqüências do cri-
me de lavagem de milhões de reais.

Acolho os argumentos expostos pelo apelante JOSÉ CHAR-
LES MACHADO DE MORAIS para, em face dos mesmos funda-
mentos relativos à avaliação das circunstâncias judiciais, mas, por
outro lado, verificando a sua maior culpabilidade, demonstrada pelo
emprego de meios de lavagem mais eficientes, reduzir a pena-
base fixada para 8 anos e 2 meses  de reclusão, acima do termo
médio superior da pena prevista em abstrato, em relação a cada
um dos dois crimes de lavagem cometidos, em concurso mate-
rial.

Quanto aos apelantes MARCOS RIBEIRO SUPPI e FLÁVIO
AUGUSTO MATTIOLI, considerando os antecedentes, as graves
conseqüências da ocultação e lavagem de valores oriundos do
furto ao Banco Central, mas, por outro lado, sopesando as cir-
cunstâncias em que foram encontrados, a demonstrar menor grau
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de culpabilidade em relação aos demais acusados, acolho os seus
argumentos para reduzir a pena-base para o seu termo médio in-
ferior (04 anos e 9 meses de reclusão).

No que tange ao recorrente FRANCISCO ÁLVARO, a pena já
foi aplicada em 3 anos de reclusão, vale dizer, no limite mínimo
possível.

3.2 DA INAPLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA

Requerem os apelantes ANTÔNIO EDIMAR, PEDRO JOSÉ,
DEUSIMAR NEVES QUEIROZ, DAVI SILVANO e MARCOS SUPPI
a redução das penas pelo reconhecimento da atenuante da con-
fissão.

É cediço que não basta a mera confissão da prática de um
crime, sobretudo ao calor da evidência de uma prisão em flagran-
te, sendo necessário, ainda, que ao imputado, num misto de arre-
pendimento e colaboração com os órgãos de persecução penal,
demonstre que isso se dá de forma ampla, geral e irrestrita.

Nesse sentido, pontuou DAMÁSIO DE JESUS in Direito Penal:
parte geral, Ed.Saraiva, p. 578:

(...) A simples confissão da prática de um crime não ate-
nua a pena. Assim, quando o indiciado ou acusado con-
fessa a autoria do crime à autoridade policial ou judiciária,
não incide a atenuação pela mera conduta objetiva. O que
importa é o “motivo” da confissão, como p.ex., o arrepen-
dimento, demonstrado merecer pena menor, com funda-
mento na lealdade processual (...).

Acrescento a orientação predominante na Corte Suprema de
que “A confissão espontânea na polícia, retratada em juízo, impe-
de o reconhecimento da atenuante (STF, RTJ 146/210, TJDF, RD-
JTJDF 43/227), o que vem sendo reiterado, a considerar o seguin-
te precedente:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIFICA-
ÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E RECEPTAÇÃO E
CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA ALEGAÇÕES
DE QUE AS PENAS FORAM APLICADAS ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO, NÃO CONSI-
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DERANDO A PRIMARIEDADE, OS ANTECEDENTES, A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MENORIDADE.
(omissis)
3 - A confissão, por si só, não é circunstância atenuante,
cabendo considerar os seus motivos, de forma a permitir
correta avaliação do arrependimento sincero, da lealdade
processual, etc. Precedente.
4 - Habeas Corpus conhecido, mas indeferido.
(STF. HC 76.938/RJ, 2ª Turma, 05/05/1998, DJ 12/06/98,
Relator: Min. Maurício Corrêa)

No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ATENUAÇÃO
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, D). PRI-
SÃO EM FLAGRANTE. IMPUTAÇÃO DA RESPONSABI-
LIDADE A CO-RÉU. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE ESPONTANEIDADE.
Para caracterização da atenuante genérica inscrita no art.
65, III, d, do Código Penal, é necessário que a confissão
seja espontânea, circunstância que não se configura na
hipótese de prisão em flagrante do réu, que, além do mais,
procura impetrar ao CO-RÉU a responsabilidade em face
do delito, admitindo apenas sua participação no fato.
Não há dissídio jurisprudencial quando os julgamentos
postos em confronto encerram teses que não se asseme-
lham, embora versem o mesmo tema de fundo.
Recurso Especial não conhecido.
 (STJ. REsp 26.853.2/PR, DJU 19.06.95, p.18753, Rela-
tor: Min. Vicente Leal)

Adoto tal entendimento, a despeito de ser verdade que vem
crescendo a orientação jurisprudencial de que a confissão basta
ser espontânea, não havendo necessidade de que seja voluntária,
de modo a que, mesmo sendo decorrente de prisão em flagrante,
não se poderia deixar de reconhecer a atenuante. Nesse sentido,
confiram-se os seguintes julgados:

PENAL. ART. 65, III, D, DO CP. CIRCUNSTÂNCIA ATENU-
ANTE DE CARÁTER OBJETIVO. DISTINÇÃO ENTRE VO-
LUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. IRRELEVÂNCIA.
REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IN-
SUFICIENTE.
Para o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65,
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III,d,do Código Penal, que é de caráter meramente objeti-
vo, basta que o acusado admita sua participação na ativi-
dade delituosa, sendo irrelevante a discussão acerca da
distinção entre espontaneidade e voluntariedade da con-
fissão.
(...)
Habeas corpus concedido para, reconhecida a incidência
da atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal, reduzir a
pena aplicada à paciente para 1 (um) ano e 10 (dez) me-
ses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, bem como
para fixar o regime semi-aberto para o início do cumpri-
mento da pena.
(HC nº 30.338/MS; HABEAS CORPUS 2003/0160754-6;
Ministro PAULO MEDINA; T6 - SEXTA TURMA; DJ
03.05.2004, p. 215).

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO (ESPONTA-
NEIDADE). FLAGRANTE. PENA PRIVATIVA DE LIBER-
DADE (CUMPRIMENTO).
1. O flagrante não retira da confissão o seu caráter espon-
tâneo. A confissão espontânea é circunstância que sem-
pre atenua a pena (Cód. Penal, art. 65, III, d).
2. Quando as circunstâncias forem favoráveis ao réu, não
é lícito ao juiz estabelecer regime pior, tomando em consi-
deração a natureza do crime praticado.
3. Habeas corpus deferido em parte.
(HC nº 35.395 / SP; HABEAS CORPUS 2004/0065154-1;
Ministro NILSON NAVES; T6 - Sexta Turma; DJ 11.04.2005
p. 390)

É certo que a mera situação de flagrante, por si só, não retira-
ria a espontaneidade da confissão.

Mas, no caso em julgamento, as confissões dos réus limita-
ram-se a assumir a autoria do crime, o que era desnecessário em
virtude da prisão em flagrante e diante da farta produção de provas
colacionadas pela Polícia Federal e pelo dominus litis em desfavor
dos réus. A confissão para ser entendida como espontânea deve
estar movida por um sentido moral, de arrependimento pela práti-
ca da conduta criminosa praticada, e não aquela em que o autor
apenas confessa a autoria do crime. Ademais, na presente hipóte-
se, além do sentido moral (arrependimento da prática criminosa),
inexistiu a demonstração, ainda, da predisposição para colaborar
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com a Justiça, facilitando a instrução, o que, ainda mais, leva a
manter-se a pena no patamar fixado pelo Juiz monocrático.

No caso, nenhum dos recorrentes forneceu qualquer informa-
ção útil à localização dos demais integrantes da organização cri-
minosa ou ao rastreamento dos milhões de reais ainda ocultados.

Diante de tais considerações, desacolho os apelos dos réus
ANTÔNIO EDIMAR, DAVI SILVANO, PEDRO JOSÉ, DEUSIMAR e
MARCOS SUPPI, ante a ausência de perspectiva de justificar a
reversão da reprimenda imposta, porquanto inaplicável à hipótese
dos autos a circunstância atenuante da confissão, prevista no art.
65, III, do Código Penal, mormente não ter sido relevante para a
condenação.

3.3 DA INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE AU-
MENTO PREVISTA NA LEI DE LAVAGEM

A sentença recorrida, ao final da dosimetria, majorou a pena-
básica pelo crime de lavagem de dinheiro, em relação aos réus
ANTÔNIO EDIMAR, DAVI SILVANO, MARCOS DE FRANÇA, DEU-
SIMAR, PEDRO JOSÉ DA CRUZ, MARCOS RIBEIRO SUPPI,
FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI e JOSÉ CHARLES MACHADO DE
MORAIS, atendendo a causa de aumento da habitualidade, esta-
belecida no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9613/98.

De acordo com o § 4º do artigo 1º da Lei  9.613/98, a pena será
aumentada de 1(um) a 2/3(dois terços), nos casos previstos nos
incisos I a IV do caput do artigo 1º, se o crime for cometido de
forma habitual ou por intermédio de organização criminosa. Nesse
sentido, têm-se os julgados: STJ, HC 19902/RS, Min. Gilson Dipp,
5ªT e TRF3, ACR 11.213, Ferreira da Rocha, 1ª Turma).

A lei prevê uma causa de aumento de pena no § 4º do art. 1º,
ao determinar que a pena será aumentada de um a dois terços,
nos casos previstos nos incisos I a VI, do caput, se o crime for
cometido de forma habitual ou por intermédio de organização cri-
minosa. Trata-se da figura da habitualidade criminosa, ou do crimi-
noso habitual, conceito diferente do de crime habitual.

Como ensina o mestre DAMÁSIO DE JESUS, “o delito habi-
tual se distingue da habitualidade no crime. Naquele, o delito é úni-
co, constituindo a habitualidade uma elementar do tipo. Na habitua-
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lidade no crime, ao contrário, há pluralidade de crimes, sendo a
habitualidade uma qualidade do autor, não da infração penal”.

Ao contrário do crime habitual (onde a reiteração de atos pe-
nalmente indiferentes de per si constitui um delito único, ante a
existência de um todo ilícito) aqui temos uma seqüência de atos
típicos que demonstram uma tendência por parte do autor. No cri-
me habitual a prática de um ato apenas não gera tipicidade. No
dispositivo em questão cada um dos crimes de lavagem possui
plena autonomia, e é seu conjunto que permite o aumento da pena.

O aspecto mais importante é que o parágrafo introduz a figura
da “reiteração criminosa”, que nada mais é do que uma caracte-
rística do criminoso chamado “profissional” ou “habitual”. Não es-
tamos diante de um crime continuado propriamente dito (art. 71 do
Código Penal). Tampouco a lei faz referência e exige uma comu-
nhão de circunstâncias temporais, espaciais e operativas para que
se reconheça uma “unidade” fictícia ou real de delitos. O dispositi-
vo está reservado, portanto, às situações em que o agente, reite-
radamente e de forma habitual, venha se dedicando ao delito de
reciclagem de bens ou valores.

Não há, contudo, qualquer prova nos autos de que os recor-
rentes reiteradamente se dedicavam à prática de delitos de lava-
gem de capitais.

Sequer há qualquer indicação na sentença recorrida a respei-
to de quando ou em que circunstâncias teriam os apelantes ante-
riormente infringido a Lei 9.613/98.

Afastada a habitualidade criminosa, restaria verificar a presença
ou não da outra circunstância especial de aumento, prevista no
mesmo dispositivo legal, ou seja, o fato de o crime ter sido come-
tido por organização criminosa.

Não há qualquer dúvida de que o furto ao Banco Central em
Fortaleza foi cometido por integrantes da criminalidade organiza-
da. Este aspecto já foi anteriormente apreciado por esta relatoria.

Todavia, a circunstância foi considerada para a própria tipifica-
ção do delito de lavagem de capitais, ao considerar o crime de
furto cometido por organização criminosa como delito anteceden-
te ao de reciclagem.
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O acréscimo da pena pelo mesmo motivo implicaria intolerá-
vel bis in idem.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso dos
acusados, no particular, para afastar a causa especial de aumento
do § 4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/98, reformando a parte da sen-
tença que aumentara a pena-básica em 2/3(dois terços).

Em conseqüência, restam definitivas as penas-base impos-
tas aos apelantes em relação às penas privativas de liberdade.

3.4 DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FINAIS

Em face do provimento parcial das apelações manejadas por
alguns dos acusados, as penas definitivas, privativas de liberdade,
em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal,
ficam assim estabelecidas:

Quanto ao apelante DEUSIMAR NEVES QUEIROZ: pena de
25 anos e 6 meses de reclusão, a ser iniciada em regime fechado,
assim individualizada:

a) 2 anos e 6 meses de reclusão pelo crime do artigo 288 do
CPB (quadrilha ou bando);

b) 7 anos de reclusão pelo crime do artigo 155, § 4º, do CPB
(furto qualificado);

c) 16 anos de reclusão pelos dois crimes de lavagem de di-
nheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98), em
concurso material, em face de ter praticado duas ações de lava-
gem com desígnios autônomos, ao ocultar a localização, tendo
em depósito parte do numerário furtado e ao emprestar parte do
mesmo numerário.

Quanto ao apelante PEDRO JOSÉ DA CRUZ: pena de 25 anos
e 6 meses de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, assim
individualizada:

a) 2 anos e 6 meses de reclusão pelo crime do artigo 288 do
CPB (quadrilha ou bando);

b) 7 anos de reclusão pelo crime do artigo 155, § 4º, do CPB
(furto qualificado);
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c) 16 anos de reclusão  pelos dois crimes de lavagem de di-
nheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98), em
concurso material, em face de ter praticado duas ações de lava-
gem com desígnios autônomos, ao ocultar a localização, tendo,
em depósito, parte do numerário furtado, e ao converter em ativos
lícitos parte do mesmo numerário.

Quanto ao recorrente DAVI SILVANO DA SILVA, vulgo “Véi
Davi”: pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, a ser iniciada em
regime fechado, assim individualizada:

a) 2 anos e 6 meses de reclusão pelo crime do artigo 288 do
CPB (quadrilha ou bando);

b) 7 anos de reclusão pelo crime do artigo 155, § 4º, do CPB
(furto qualificado);

c) 8 anos de reclusão  pelo crime de lavagem de dinheiro (ar-
tigo 1º, V e VII, § 1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98), em face de ter
ocultado a localização, tendo, em depósito, parte do numerário fur-
tado.

Quanto ao apelante MARCOS DE FRANÇA: pena de 21 anos
e 6 meses de reclusão, a ser iniciada em regime fechado,  assim
individualizada:

a) 2 anos e 6 meses de reclusão pelo crime do artigo 288 do
CPB (quadrilha ou bando);

b) 7 anos de reclusão pelo crime do artigo 155, § 4º, do CPB
(furto qualificado);

c) 8 anos de reclusão  pelo crime de lavagem de dinheiro (ar-
tigo 1º, V e VII, § 1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98), em face de ter
ocultado a localização, tendo, em depósito, parte do numerário fur-
tado;

d) 4 anos de reclusão pelo crime descrito no artigo 304 do
Código Penal.

Quanto ao recorrente ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA: pena
de 20 anos e 6 meses de reclusão, a ser iniciada em regime fe-
chado, assim individualizada:
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a) 2 anos e 6 meses de reclusão pelo crime do artigo 288 do
CPB (quadrilha ou bando);

b) 7 anos de reclusão pelo crime do artigo 155, § 4º, do CPB
(furto qualificado);

c) 8 anos de reclusão  pelo crime de lavagem de dinheiro (ar-
tigo 1º, V e VII, § 1º, I, §2º, I e II da Lei 9613/98) em face de ter
ocultado a localização, tendo em depósito parte do numerário fur-
tado.

d) 3 anos de reclusão pelo crime descrito no artigo 16 da Lei nº
10.826/2003 – posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.

Quanto ao apelante JOSÉ CHARLES MACHADO DE MO-
RAIS: pena de 18 anos e 10 meses de reclusão, a ser iniciada em
regime fechado, assim individualizada:

a) 2 anos e 6 meses de reclusão pelo crime do artigo 288 do
CPB (quadrilha ou bando);

b) 16 anos e 4 meses de reclusão pelos dois crimes de lava-
gem de dinheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98),
em concurso material, em face de ter praticado duas ações de
lavagem com desígnios autônomos, ao ocultar a localização de
parte do numerário furtado e ao intermediar a aquisição de 11 veí-
culos adquiridos com parcela do mesmo numerário.

Quanto ao recorrente MARCOS RIBEIRO SUPPI: pena de
10 anos e 9 meses de reclusão, a ser iniciada em regime fechado,
assim individualizada:

a) 2 anos e 6 meses de reclusão pelo crime do artigo 288 do
CPB (quadrilha ou bando);

b) 4 anos e 9 meses de reclusão  pelo crime de lavagem de
dinheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98) em face
de ter ocultado a localização, tendo, em depósito, parte do nume-
rário furtado.

c) 3 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de uso de docu-
mento falso- artigo 304  do CPB.

Quanto ao recorrente FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI: pena
de 4 anos e 9 meses de reclusão, a ser iniciada em regime semi-
aberto, assim individualizada:
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a) 4 anos e 9 meses de reclusão pelo crime de lavagem de
dinheiro (artigo 1º, V e VII, § 1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98);

Resta inalterada a condenação do réu FRANCISCO ÁLVARO
DE CARVALHO LIMA: a pena final de 03 anos de reclusão, em
regime aberto, pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e VII,
§ 1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98). Referida pena privativa de liber-
dade foi substituída por prestação de serviço à comunidade a ser
especificada pelo juízo da execução penal.

3.5 DAS PENAS DE MULTA

A fixação da pena pecuniária segue o método bifásico: a) na
primeira etapa, determina-se o número de dias-multa (entre 10 e
360-Código Penal, art. 49), devendo-se guardar certa proporcio-
nalidade com a pena privativa de liberdade fixada; b) na segunda
fase, arbitra-se o valor de cada dia-multa (entre um trigésimo e 5
vezes o salário mínimo - Código Penal, art. 49, § 1º), consideran-
do-se a situação financeira de cada acusado.

De acordo com o artigo 60, § 1º, do Código Penal, o valor da
pena pecuniária poderá ser aumentado até o triplo, caso o máximo
previsto apresente-se ineficaz, em razão da condição econômica
do réu. Trata-se de regra de especial elevação do valor da pena de
multa, nos moldes das causas especiais de aumento da pena pri-
vativa de liberdade: “a multa pode ser aumentada até o triplo, se o
juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é
ineficaz, embora aplicada no máximo”.

3.5.1 Do número de dias-multa

O critério consagrado no artigo 59 do Código Penal, qual seja,
o da suficiência ou mesmo necessidade, que norteia o magistrado
na individualização da pena-base proporcional, é o mesmo critério
que o orientará na fixação da pena de multa.

 Trago à colação julgado proferido pelo egrégio Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região:

EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRIN-
GENTES E DE NULIDADE. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS
DE FIXAÇÃO.
1 - A fixação da pena de multa deve obedecer o sistema
bifásico. No primeiro momento, determina-se o número de
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dias-multa, onde deve ser guardada uma proporcionalida-
de com a sanção corporal imposta. No segundo momen-
to, fixa-se o valor de cada dia-multa, oportunidade em que
deve ser considerada a situação financeira do condenado,
onde poderá ser aumentada ao triplo, caso o máximo pre-
visto apresente-se ineficaz, em razão da condição econô-
mica do réu, conforme inteligência dos arts.49,§1º e 60,§1º,
ambos do Código Penal.
2-A aplicação da pena de multa deve observar proporcio-
nalidade com a sanção privativa imposta definitivamente,
compreendendo todos os fatores nela valorados (circuns-
tâncias judiciais, agravantes, atenuantes, causas de au-
mento e de diminuição), inclusive o aumento da continui-
dade, ou seja, a simetria a ser guardada não deve ser ape-
nas em relação à pena-base, não se aplicando, todavia a
regra do art. 72 do CP.
(TRF4ª Região, EINFACR 200271130031460 - RS, 4ª Se-
ção; 17/05/2007. Relator: Luiz Fernando Wowk Penteado)

No caso concreto, a maioria das penas pecuniárias foi aplica-
da no máximo possível, sem guardar qualquer proporção com a
pena privativa de liberdade concretamente imposta.

Segundo a lição de Ricardo Augusto Schmmitt, “O que nunca
irá mudar é a necessidade da pena-base privativa de liberdade ser
dosada em exata simetria com a pena de multa, caso tenha previ-
são cumulativa no tipo (vide capítulo VII)” (in Sentença Penal Con-
denatória, 2ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2007, p. 84).

Desse modo, passo a efetuar a redução proporcional:

a) Quanto ao crime de furto qualificado (artigo 155, § 4º, do
Código Penal: 2 a 8 anos), para o qual foi fixada pena privativa
de liberdade de 7 anos de reclusão (pouco acima do ponto
médio superior) em relação aos acusados ANTÔNIO EDIMAR
BEZERRA, MARCOS DE FRANÇA, DAVI SILVANO DA SILVA,
DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ e PEDRO JOSÉ DA CRUZ:

REDUZO A PENA PECUNIÁRIA PARA 290 DIAS-MULTA (pou-
co acima do ponto médio superior);

b) quanto ao crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e VII, §
1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98- 3 A 10 anos), em face de terem
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os réus ocultado a localização, tendo em depósito parte do
numerário furtado, para o qual foi fixada pena privativa de liber-
dade de 8 anos de reclusão (acima do ponto médio superior),
em relação aos acusados ANTÔNIO EDIMAR, DAVI SILVANO,
MARCOS DE FRANÇA, DEUSIMAR QUEIROZ e PEDRO
JOSÉ:

REDUZO A PENA PECUNIÁRIA PARA 280 DIAS-MULTA (pou-
co acima do ponto médio superior), sendo que, em relação a
DEUSIMAR QUEIROZ e a PEDRO JOSÉ, reduzo, pelos mes-
mos fundamentos, para 280 dias-multa em relação também
ao segundo crime autônomo de lavagem que cometeram (ter
emprestado parte do numerário subtraído, o primeiro, e ter
convertido em ativos lícitos, o segundo);

c) quanto ao crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e VII, §
1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98 - 3 A 10 anos), em face de terem
intermediado a aquisição de veículos, para o qual foi fixada
pena privativa de liberdade de 8 anos e 2 meses de reclusão
(pouco abaixo do ponto médio superior), em relação ao acu-
sado JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS:

REDUZO A PENA PECUNIÁRIA PARA 300 DIAS-MULTA (pou-
co acima do ponto médio superior), em relação a cada um
dos crimes de lavagem, em concurso material;

d) quanto ao crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e VII, §
1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9613/98- 3 A 10 ANOS), em face de terem
os réus ocultado a localização, tendo em depósito parte do
numerário furtado, para o qual foi fixada pena privativa de liber-
dade de 4 anos e 9 meses de reclusão (ponto médio inferior),
em relação aos acusados MARCOS SUPPI e FLÁVIO AUGUS-
TO MATTIOLI:

REDUZO A PENA PECUNIÁRIA PARA 90 DIAS-MULTA (próxi-
mo ao termo médio inferior).

e) quanto ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso
restrito (artigo 16 da Lei nº 10.826/2003- 3 A 6 anos), para o
qual foi fixada a pena privativa de liberdade de 3 anos de reclu-
são, no mínimo legal, em relação ao acusado ANTÔNIO EDI-
MAR:
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REDUZO A PENA PECUNIÁRIA PARA 50 DIAS-MULTA (pouco
acima do mínimo legal);

f) quanto ao crime de uso de documento falso (artigo 304 do
CP - 2 a 6 anos), para o qual foi fixada a pena privativa de
liberdade de 4 anos de reclusão (no ponto médio), em relação
ao acusado MARCOS DE FRANÇA:

MANTENHO A PENA PECUNIÁRIA EM 100 DIAS-MULTA (abai-
xo do termo médio, à impossibilidade de majorar em relação
ao que foi fixado na sentença);

g) quanto ao crime de uso de documento falso (artigo 304 do
CP - 2 a 6 anos), para o qual foi fixada a pena privativa de
liberdade de 3 anos e 6 meses de reclusão (pouco acima do
ponto médio inferior), em relação ao acusado MARCOS SUP-
PI:

REDUZO A PENA PECUNIÁRIA PARA 90 DIAS-MULTA (próxi-
mo ao termo médio inferior);

h) quanto ao crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e VII, §
1º, I, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98 - 3 A 10 anos), para o qual foi
fixada a pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, no
mínimo legal, em relação ao acusado FRANCISCO ÁLVARO
DE CARVALHO LIMA:

REDUZO A PENA PECUNIÁRIA PARA 60 DIAS-MULTA (pouco
acima do mínimo legal).

3.5.2 Do valor do dia-multa

Os apelantes insurgem-se contra a fixação do valor do dia-
multa sem que tivesse sido observada a condição econômica de
cada um dos acusados.

Ocorre que o julgado considerou, a meu ver acertadamente,
no que tange à parte dos acusados, a circunstância de que ape-
nas valor ínfimo (menos de 10% do montante furtado) foi recupe-
rado.

Assim sendo, milhões de reais continuam ocultados pelos in-
tegrantes da organização criminosa, ora recorrentes. Não teria
sentido, portanto, considerar apenas a situação financeira decla-
rada oficialmente pelos acusados.
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Nessa linha de raciocínio, merece destaque as razões invoca-
das pela  Acusação nas contra-razões de fls. 4.590:

(...) Insurgem-se alguns dos recorrentes também contra a
pena de multa, entretanto, razão também aqui não lhes
assiste. Como é sabido, a aplicação da pena de multa
deve observar o critério bifásico: a fixação do número de
dias-multa, entre 10 e 360, e o valor do dia-multa, que varia
de um trigésimo do salário mínimo até cinco vezes o valor
desse, devendo-se observar a situação econômica dos
réus.
Com a prática do furto contra o Banco Central, os recor-
rentes beneficiaram-se com substancial parte daquele
montante, destacando-se que grande parte dos mais de
cento e sessenta milhões de reais ainda não foi recupera-
da. Assim, a situação financeira dos recorrentes deve ser
avaliada com base no proveito que obtiveram com o crime,
fato que confere respaldo às penas de multa aplicadas
pelo juiz.
Perto do proveito obtido por cada recorrente – de dois a
quatro milhões de reais, em média – os valores da pena de
multa aplicada a cada um deles mostra-se compatível com
o novo padrão de vida ilicitamente alcançado. Quanto ao
apelante Francisco Álvaro, participante apenas do delito
de “lavagem”, veja-se haver sido aplicada pena de multa
fixada com apenas 100 dias-multa, aplicando-se o valor do
dia-multa no seu mínimo. (...).

Na mesma senda, foi o entendimento do BACEN, assistente
da acusação (fl. 4.590). Confira-se:

(...) Com efeito, é certo que grande parte da quantia sub-
traída da caixa-forte desta Autarquia em Fortaleza não foi
recuperada, restando claro, assim, que os Apelantes ain-
da permanecem com seus patrimônios ilicitamente aumen-
tado, revelando que a situação econômica deles foi corre-
tamente analisada quando da prolação da sentença, ten-
do-se por base o proveito do crime, o que se pode compro-
var analisando-se o caso do apelante Francisco Álvaro de
Carvalho Lima, por ter participado apenas do crime de “la-
vagem de dinheiro” teve sua pena de multa estabelecida
em 100 dias-multa, fixando-se o valor do dia-multa no mí-
nimo legal (...).
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A sentença recorrida impôs os seguintes valores de dias-mul-
ta:

a) JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS: 1.080 dias-mul-
ta, fixando-se o valor unitário em cinco salários mínimos;

b) ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA: 2.260 dias-multa, sendo
2.160 no valor unitário de cinco salários mínimos e 100 dias-
multa no valor unitário de dez salários mínimos;

c) DAVI SILVANO DA SILVA: 2.160 dias-multa, no valor unitário
de cinco salários mínimos;

d) MARCOS DE FRANÇA: 2.260 dias-multa, sendo 2.160 no
valor unitário de cinco salários mínimos e 100 dias-multa no
valor unitário de dez salários mínimos;

e) FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI: 1.180 dias-multa, “sendo
1.080 calculados em dez salários mínimos” e 100 dias-mul-
ta no valor unitário de dez salários mínimos - fl. 3.957;

f) MARCOS RIBEIRO SUPPI: 1.180 dias-multa, sendo “1.080
calculados em dez salários mínimos” e 100 dias-multa no
valor unitário de dez salários mínimos - fl. 3.958;

g) DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ: 2.160 dias-multa, no
valor unitário de cinco salários mínimos;

h) PEDRO JOSÉ DA CRUZ: 2.160 dias-multa, no valor unitá-
rio de cinco salários mínimos;

i) FRANCISCO ÁLVARO DE CARVALHO LIMA: 100 dias-mul-
ta, calculados em dez salários mínimos.

Inicialmente, registro que possivelmente houve erro de digita-
ção, quando da fixação do valor da pena pecuniária em relação a
FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI (fl. 3.957) e a MARCOS SUPPI (fl.
3.958), tendo em vista que, em relação a todos os outros acusa-
dos, a majoração da pena até o dobro, com base no art. 60, § 1º,
do Código Penal, somente se deu em relação à parcela da pena
fixada em 100 dias-multa. O aspecto, contudo, é irrelevante, tendo
em vista a redução a ser feita a seguir.

Quanto ao apelante FRANCISCO ÁLVARO DE CARVALHO
LIMA, a sentença fixou o valor do dia-multa em dez salários míni-
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mos, quando o máximo legal é de cinco salários. Não houve se-
quer referência ao parágrafo primeiro do art. 60, que permitiria o
aumento até o triplo, quando a situação econômica do réu indicas-
se a sua ineficácia. Assim, dou parcial provimento ao seu recurso,
para reduzir o valor do dia-multa para três salários mínimos, tendo
em vista que a sentença não apresentou qualquer fundamento para
a exasperação acima do limite legal.

Com relação aos apelantes FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI e
MARCOS SUPPI, entendo que, pelas próprias circunstâncias em
que se deu o envolvimento nos crimes em apuração, é possível
que não tenham a disponibilidade do dinheiro furtado. Desse modo,
reduzo o valor do dia-multa em relação aos mesmos para 3 (três)
salários mínimos.

No que tange aos apelantes DEUSIMAR, PEDRO JOSÉ DA
CRUZ, JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS e DAVI SILVA-
NO DA SILVA, mantenho o valor do dia-multa em cinco salários
mínimos.

Quanto aos recorrentes MARCOS DE FRANÇA e ANTÔNIO
EDIMAR BEZERRA, cujas penas foram fixadas em 2.260 dias-
multa, sendo 2.160 no valor unitário de cinco salários mínimos e
100 dias-multa no valor unitário de dez salários mínimos, mante-
nho a aplicação da majoração até o dobro, como permitido no art.
60, § 1º, do Código Penal, tal como aplicada na sentença.

Frise-se que o julgado recorrido somente aplicou a circuns-
tância especial de aumento da pena pecuniária quanto aos crimes
de posse de arma de uso restrito, em relação a ANTÔNIO EDI-
MAR (ora reduzida para 50 dias-multa), e de uso de documento
falso, em relação a MARCOS DE FRANÇA (mantida em 100 dias-
multa).

Logo, somente no que tange àqueles delitos, é possível a fixa-
ção do valor do dia-multa em dez salários mínimos, sob pena de
ofensa ao princípio que veda a reforma em prejuízo da defesa.

Finalmente, registro que, nos termos da Lei de Execução Pe-
nal (Lei nº 7.210/84), artigos 164 e 169, o Juízo da Execução Pe-
nal, responsável pela prática de atos, não somente administrati-
vos, mas também jurisdicionais, poderá ajustar a forma do cum-
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primento da pena às condições do condenado, bem como poderá
verificar a sua situação econômica e possíveis alterações do seu
estado econômico a ensejar possível alteração do cumprimento
dessa mesma pena de multa.

CONCLUSÃO

Em conseqüência dos argumentos expostos, ficam as penas
corporais e pecuniárias assim estabelecidas de modo definitivo
em relação a cada acusado:

DEUSIMAR NEVES QUEIROZ: pena de 25 anos e 6 meses
de reclusão e pena pecuniária de 850 dias-multa, arbitrados em 5
salários mínimos;

PEDRO JOSÉ DA CRUZ: pena de 25 anos e 6 meses de
reclusão e pena pecuniária de 850 dias-multa, arbitrados em 5 sa-
lários mínimos;

DAVI SILVANO DA SILVA, vulgo “Véi Davi”: pena de 17 anos e
6 meses de reclusão e pena pecuniária de 570 dias-multa, arbitra-
dos em 5 salários mínimos;

MARCOS DE FRANÇA: pena de 21 anos e 6 meses de reclu-
são e pena pecuniária de 670 dias-multa, sendo 570 arbitrados em
5 salários mínimos e 100 dias-multa arbitrados em 10 salários
mínimos;

ANTÔNIO EDIMAR BEZERRA: pena de 20 anos e 6 meses
de reclusão e pena pecuniária de 620 dias-multa, sendo 570 arbi-
trados em 5 salários mínimos e 50 dias-multa arbitrados em 10
salários mínimos;

JOSÉ CHARLES MACHADO DE MORAIS: pena de 18 anos
e 10 meses de reclusão e pena pecuniária de 600 dias-multa, arbi-
trados em 5 salários mínimos;

MARCOS RIBEIRO SUPPI: pena 10 anos e 9 meses de re-
clusão e pena pecuniária de 180 dias-multa, arbitrados em 3 salá-
rios mínimos;

FLÁVIO AUGUSTO MATTIOLI: pena de 4 anos e 9 meses de
reclusão e pena pecuniária de 90 dias-multa, arbitrados em 3 salá-
rios mínimos.
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FRANCISCO ÁLVARO DE CARVALHO LIMA: pena de 03 anos
de reclusão, com substituição por prestação de serviço à comuni-
dade, a ser especificada pelo juízo da execução penal, e pena pe-
cuniária de 60 dias-multa, fixado o valor unitário de cada um deles
em 3 salários mínimos.

Em face dos fundamentos anteriormente expostos:

a) acolho a preliminar de não conhecimento da segunda ape-
lação ofertada pelo réu ANTÔNIO EDIMAR;

b) proclamo, de ofício, a ineficácia da sentença na parte em
que condenou, mas deixou de aplicar a pena respectiva, em rela-
ção aos crimes de uso de documento falso e contrabando imputa-
dos aos réus DAVI SILVANO E ANTÔNIO EDIMAR, tendo em vista
que não houve interposição de embargos de declaração, nem ape-
lação do MPF, de modo que não se pode agravar a situação dos
recorrentes, restando prejudicadas as apelações quanto àquele
aspecto;

c) dou provimento à apelação dos réus FRANCISCO DER-
MIVAL e JOSÉ ELIZOMARTE para, aplicando o princípio in dubio
pro reo, absolvê-los com base no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.690 de 9 de
junho de 2008;

d) dou parcial provimento às apelações de ANTÔNIO EDI-
MAR BEZERRA, MARCOS DE FRANÇA e DAVI SILVANO DA SIL-
VA, para excluir a dupla apenação, em concurso material, por duas
supostas condutas de lavagem de ativos;

e) dou parcial provimento às apelações dos réus MARCOS
DE FRANÇA, DEUSIMAR NEVES QUEIROZ, MARCOS RIBEIRO
SUPPI, ANTONIO EDIMAR BEZERRA, JOSÉ CHARLES MACHA-
DO DE MORAIS, PEDRO JOSE DA CRUZ e DAVI SILVANO DA
SILVA, para reduzir as penas privativas de liberdade e as multas
aplicadas;

f) dou parcial provimento à apelação do acusado FLÁVIO
AUGUSTO MATTIOLI para reduzir as penas aplicadas pelo crime
de ocultação de bens, direitos e valores, previsto na lei de lavagem
de dinheiro e para absolvê-lo dos crimes de uso de documento
falso e de formação de quadrilha.
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g) dou parcial provimento à apelação do acusado Francis-
co Álvaro de Carvalho Lima, para reduzir o valor do dia-multa para
três salários mínimos, tendo em vista que a sentença não apre-
sentou qualquer fundamento para a exasperação efetuada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

ANEXO: TABELA DE FIXAÇÃO DAS PENAS
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5.534-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO BAR-
ROS DIAS (CONVOCADO)

Apelante: SÉRGIO FERREIRA DE SOUSA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Adv./Proc.: DR. JOÃO FACUNDES GOMES NETO (APTE.)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APE-
LAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TEN-
TATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIA-
LIDADE COMPROVADA. AUTO DE APRESEN-
TAÇÃO E APREENSÃO DE “CHUPA-CABRA”,
BEM ASSIM DE OUTROS BENS. CONFISSÃO
DURANTE O INTERROGATÓRIO. TESTEMU-
NHAS ARROLADAS PELO PARQUET QUE
ATESTAM A AUTORIA CRIMINOSA. MANUTEN-
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ÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO CONHECIDO,
MAS IMPROVIDO.
- Trata-se de apelação criminal, interposta por
um dos réus contra a sentença a quo, que o con-
denou às penas de 10 (dez) meses de reclusão e
8 (oito) dias-multa, em regime aberto. Dita pena
restou substituída por 1 (uma) pena restritiva de
direito, consistente na prestação de serviços à
comunidade, em virtude de o mesmo, juntamen-
te com o outro réu, haver praticado o delito pre-
visto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, c/c o art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal. Segundo a de-
núncia, o apelante foi surpreendido em flagran-
te delito ao tentar, juntamente com o outro acu-
sado, no dia 22.10.2005, instalar em um dos cai-
xas eletrônicos da agência Centro da Caixa Eco-
nômica Federal em Sobral-CE, “um molde com
equipamento coletor de informações bancárias
dos cartões magnéticos inseridos”, conhecido
vulgarmente por “chupa-cabra”.
- Quanto à materialidade delitiva, esta restou
suficientemente comprovada, à vista do auto de
apresentação e apreensão do molde vulgarmen-
te conhecido por “chupa-cabra” que se encon-
trava em poder do apelante, preso em flagrante
delito, além de outros bens descritos no auto de
apreensão e apresentação situado à fl. 34, que
seriam utilizados para a prática delitiva.
- Quanto à autoria, o próprio recorrente a con-
fessou por ocasião de seu interrogatório (fls. 111-
114) e quando da oferta das razões de apelação,
destacando estar arrependido da empreitada cri-
minosa em que se metera.
- As testemunhas arroladas pelo Parquet, por seu
turno, confirmaram, em seus depoimentos, a
autoria delitiva do apelante, asseverando que o
mesmo faz parte de uma organização conhecida
como “os cartãozeiros”.
- Apelação criminal conhecida, mas improvida.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indi-
cadas, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, por unanimidade, conhecer, mas negar provimento ao
Apelo Criminal, na forma do relatório, voto e notas taquigráficas
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do pre-
sente julgado.

Recife, 23 de outubro de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO BARROS DIAS
- Relator Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
BARROS DIAS (Convocado):

Trata-se de apelação criminal, interposta por um dos réus con-
tra a sentença a quo, que o condenou às penas de 10 (dez) meses
de reclusão e 8 (oito) dias-multa, em regime aberto. Dita pena res-
tou substituída por 1 (uma) pena restritiva de direito, consistente
na prestação de serviços à comunidade, em virtude de o mesmo,
juntamente com o outro réu, haver praticado o delito previsto no
art. 155, § 4º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal. Segundo a denúncia, o apelante foi surpreendido em fla-
grante delito ao tentar, juntamente com o outro acusado, no dia
22.10.2005, instalar em um dos caixas eletrônicos da agência
Centro da Caixa Econômica Federal em Sobral-CE, “um molde
com equipamento coletor de informações bancárias dos cartões
magnéticos inseridos”, conhecido vulgarmente por “chupa-cabra”.

Nas razões de seu apelo (fls. 476-477), o recorrente Sérgio
Ferreira de Souza sustenta que: (a) em seu interrogatório, o mes-
mo confirmou a autoria dos fatos, contribuindo com a Justiça; (b)
O apelante mostrou-se arrependido pela tentativa criminal por ele
intentada, demonstrando não mais trilhar pela contravenção pe-
nal; (c) não houve prejuízo para as quase vítimas; (d) o apelante
possui atestados de bons antecedentes. Assim, requer seja refor-
mada a sentença de primeiro grau, com a sua absolvição.
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Foi ofertada contraminuta pelo Ministério Público Federal (fls.
527-531).

Instado, o membro do Ministério Público Federal que oficia
perante esta segunda instância opinou pelo conhecimento mas
improvimento da apelação criminal interposta pela Defesa. Tam-
bém pugnou pela inclusão do presente feito em pauta, com urgên-
cia, para que ocorra o julgamento do recurso interposto por Sérgio
Ferreira de Souza, dada a proximidade da extinção da punibili-
dade, pela prescrição, já em 24.10.2008.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
BARROS DIAS (Relator Convocado):

De início, deixo assentado que apenas apreciarei nesta
oportunidade o apelo do réu Sérgio Ferreira de Souza, sem
que tenha sido resolvida ainda a situação do outro réu, Firmi-
no Ferreira de Souza, o qual não apresentou recurso volun-
tário à sentença a quo até a presente data, deixando tal solu-
ção para depois do presente julgamento, dada a proximidade
do advento da prescrição do delito imputado ao primeiro de-
nunciado, já em 24.10.2008.

Reputando presentes os pressupostos de admissibilidade re-
cursal, conheço da apelação criminal interposta por Sérgio Ferrei-
ra de Souza.

Quanto à materialidade delitiva, esta restou suficientemente
comprovada, à vista do auto de apresentação e apreensão do molde
vulgarmente conhecido por “chupa-cabra” que se encontrava em
poder do apelante, preso em flagrante delito, além de outros
bens descritos no auto de apreensão e apresentação situado à fl.
34, que seriam utilizados para a prática delitiva.

Quanto à autoria, o próprio recorrente a confessou por oca-
sião de seu interrogatório (fls. 111-114) e quando da oferta das
razões de apelação, destacando estar arrependido da empreitada
criminosa em que se metera.
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As testemunhas José Maria de Sousa Lima e Cristiano Caval-
cante Maia, arroladas pelo Parquet, por seu turno, confirmaram,
em seus depoimentos, a autoria de Sérgio Ferreira de Souza, as-
severando que o mesmo faz parte de uma organização conhecida
como “os cartãozeiros”.

Sobre o tema, colho os seguintes precedentes da 3ª Turma
desta Corte, verbis:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA
O INSS (ART. 171, § 3º, DO CP) E FORMAÇÃO DE QUA-
DRILHA (ART. 288 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVA COMPROVADAS. PENA ADEQUADAMENTE
DOSADA. MANUTENÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO.
1. Restando sobejamente comprovadas a materiali-
dade dos delitos (estelionato e formação de quadri-
lha) e de suas respectivas autorias (através de minu-
ciosos depoimentos das testemunhas, inclusive de
policiais que realizaram o flagrante, bem como pela
confissão de uma das acusadas, que revelou deta-
lhes de toda ação criminosa, delatando os demais
co-autores), é de se manter a condenação, inclusive
na dosimetria estipulada em primeiro grau, que se mos-
trou ajustada à hipótese; 2. Apelação do Ministério Públi-
co e apelações dos réus improvidas. (TRF-5ª R. - ACR
2006.81.02.000538-4 - 3ª T. - CE - Rel. Des. Fed. Paulo
Roberto de Oliveira Lima - DJU 27.02.2008 - p. 1685) (gri-
fos nossos)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. LIBER-
DADE PROVISÓRIA INDEFERIDA. PACIENTES QUE
CONFESSARAM A PRÁTICA REITERADA DE SAQUES
COM CARTÕES ALHEIOS OU CLONADOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE OCUPAÇÃO PERMANENTE.
RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO DA CULPA. DENEGA-
ÇÃO DA ORDEM.
1. Pacientes que, além de residirem fora do distrito da
culpa, não comprovaram ocupação permanente, além do
que confessaram a contínua e reiterada prática de
efetuar saques com cartões alheios ou clonados, por
meio de aparelho eletrônico conhecido vulgarmente
como “Chupa Cabra”, tendo ainda afirmado que já ha-
viam praticado idênticos crimes em Recife, Maceió e Na-
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tal, razão pela qual se impõe a manutenção da prisão,
para evitar que, soltos, possam (em tese) voltar a delin-
qüir, o que concorreria para inviabilizar a aplicação da Lei
Penal, ou mesmo evadirem-se do distrito da culpa, o que
não seria conveniente para a instrução criminal. 2. Ordem
denegada. (TRF-5ª R. - HC 2006.05.00.008871-0 - 3ª T. -
RN - Rel. Des. Fed. Conv. Élio Siqueira - DJU 08.05.2006
- p. 1.408) (grifos nossos)

Isso posto, conheço, mas nego provimento ao apelo criminal
interposto por Sérgio Ferreira de Souza.

Após publicado o presente acórdão no Diário de Justiça, deve-
rão os autos retornarem a este Gabinete para a tomada de provi-
dências em relação ao outro réu, Firmino Ferreira de Souza, que
ainda não apresentou recurso voluntário à sentença a quo.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5.579-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON NOBRE
(CONVOCADO)

Apelante: CARLOS EDUARDO BECHARA MUSSI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advs./Procs.: DRS. CELSO COSME SALGADO E OUTRO (APTE.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EVASÃO DE
DIVISAS (ART. 22, LEI 7.492/86). LAVAGEM DE
DINHEIRO (ART. 1º, VI, DA LEI 9.613/98). PROVI-
MENTO PARCIAL.
- A prova dos autos é clara no sentido de que o
apelante, no ano de 1997, ao movimentar conta
bancária, remeteu ao exterior, de maneira irre-
gular, mais de setenta milhões de dólares.
- O vocábulo evasão, integrante do tipo do art.
22 da Lei 7.492/86, há de ser interpretado de
modo que seu significado corresponda às exi-
gências atuais da sociedade, representada pelo
domínio da informática, razão pela qual não deve
ficar restrito à saída física do numerário.
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- O magistrado, na fixação da pena de multa para
o delito tipificado no art. 22 da Lei 7.492/86, aten-
deu a sinais hábeis a demonstrar a capacidade
econômica do apelante, não havendo o excesso
apontado.
- Não se aplica a Lei 8.913/98, que instituiu o de-
lito de  lavagem de direito, quando o crime ante-
cedente (evasão de divisas) foi praticado antes
de sua vigência (nullun crimen sine praevia lege).
A questão gravita em torno da irretroatividade
da novatio legis incriminadora, sendo irrelevante
a circunstância de ser considerada permanente
a conduta tipificada no art. 1º da citada norma.
- Sendo atípica a conduta do agente, quanto ao
delito de lavagem de capitais, sua absolvição se
impõe, nos termos do art. 386, III, do CPP.
- Apelação parcialmente provida, apenas para
reconhecer a absolvição do acusado em relação
ao crime de lavagem de capitais, mantida a con-
denação por evasão de divisas.

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 parcial ao recurso, nos termos do relatório, do voto do
Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que pas-
sam a integrar o presente julgado.

Recife, 9 de setembro de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON NOBRE - Relator
Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON NO-
BRE (Convocado):

Não se conformando com a v. sentença de fls. 534-544, inte-
grada às fls. 553-554, a qual lhe condenou à expiação de pena de
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treze anos e quatro meses de reclusão pela suposta prática do
delito tipificado no art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei
7.492/86, combinado com o art. 1º, caput, VI, da Lei 9.613/98, Car-
los Eduardo Bechara Mussi interpõe apelação, alegando, em suma,
o seguinte: a) existência de erro material quanto ao somatório das
penas privativas de liberdade, o qual deverá corresponder a onze
anos e dois meses de reclusão; b) a consumação do delito do art.
22, parágrafo único, da Lei 7.492/86, pressupõe a saída física do
numerário; c) ausência de provas quanto à prática do crime do art.
22, parágrafo único, da Lei 7.492/86; d) violação à legalidade estri-
ta e à anterioridade da lei penal, porquanto a movimentação finan-
ceira constante do laudo pericial envolveu o período de abril de
1996 a dezembro de 1997, enquanto que a Lei 9.613/98 somente
entrou em vigor no ano seguinte, de modo que, neste particular, os
fatos são atípicos; e) violação à proporcionalidade quanto à dosi-
metria da pena, haja vista a ausência de motivação na fixação da
pena restritiva de liberdade e avaliação errônea de sua situação
econômica para fins de fixação da multa.

Em suas contra-razões, o Ministério Público argumentou que:
a) o apelante possui amplos poderes para administrar a conta nº
1406-6 em nome da NAGER FIDELITY S.A.; b) a saída eletrônica
de capital é capaz para configurar o delito do art. 22, parágrafo
único, da Lei 7.492/86; c) quanto ao delito do art. 1º, VI, da Lei
9.613/98, a ação de ocultação subsistiu no ano de 1998, razão
pela qual deve se afastar alegação de atipicidade; d) a aplicação
das penas foi correta e devidamente fundamentada.

A Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento
do recurso apenas para que seja sanado o erro material relativo ao
somatório das penas privativas de liberdade.

Eis o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON NO-
BRE (Relator Convocado):

Principio por analisar os argumentos da defesa quanto à au-
sência de provas do crime de evasão de divisas e de imprescindi-
bilidade, para a sua consumação, de saída física do numerário.
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Ao contrário do alegado nas razões de recurso, os autos con-
têm prova da prática delituosa na qual incidiu o apelante.

O laudo de exame documentoscópico (fls. 435-463) mostra,
quantum satis, haver sido a assinatura do apelante a mesma que
serviu para a abertura das contas e fichas de autógrafos.

Por sua vez, o depoimento de José Maria Rios Filho (fl. 479)
confirma a autoria dos fatos como sendo do apelante.

De outro lado, a documentação de fls. 61-78 do Apenso 01
indica, com precisão, de que através da conta nº 1406-6, de titula-
ridade da NAGER FIDELITY, houve, de forma ilegal, a remessa
para o exterior do equivalente a setenta e um milhões e seiscentos
mil de dólares, sem que, para tanto, fossem observadas as caute-
las previstas na legislação específica.

Rejeita-se, por outro lado, alegação segundo a qual o tipo do
art. 22, caput, da Lei 7.492/86, reclame, para sua configuração, a
saída física do numerário. A expressão evasão deve, em pleno
desenvolvimento da sociedade virtual, ter sentido atualizado, para
abranger a saída meramente contábil ou escritural. O núcleo do
verbo evadir não aponta na direção pretendida pelo apelante.

Nesse particular, eis o deliberado pelo Superior Tribunal de
Justiça no RHC 9.281-PR:

CRIMINAL. RHC. CRIME CONTRA O SISTEMA FINAN-
CEIRO NACIONAL. LEI 7.492/86. ART. 6º E 22. EFETU-
AR OPERAÇÃO DE CÂMBIO NÃO-AUTORIZADA E IN-
DUZIR EM ERRO REPARTIÇÃO PÚBLICA POR SONE-
GAR INFORMAÇÃO DA R. OPERAÇÃO. TRANCAMEN-
TO DA AÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DEFICIÊNCIA DA
PEÇA E PREJUÍZO À DEFESA NÃO-DEMONSTRADOS.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. TIPI-
CIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NA ESFERA ADMINISTRA-
TIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quan-
do demonstrada inequívoca deficiência a impedir a com-
preensão da acusação e em flagrante prejuízo à defesa do
réu.
II. A falta de justa causa para a ação penal só pode ser
reconhecida quando, de pronto, sem a necessidade de
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exame valorativo do conjunto fático ou probatório, eviden-
cia-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fun-
damentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibili-
dade, os quais devem ser demonstrados de plano.
III. As pessoas jurídicas que realizam operações de câm-
bio equiparam-se, pelo art. 1º, inc. I, da Lei nº 7.492/86, e
para os efeitos da lei, às instituições financeiras.
IV. O delito do art. 22 da Lei nº 7.492/86 configura crime
comum e sujeita todo agente que faça operação de câm-
bio não autorizada, visando à evasão de divisas.
V. A evasão não pressupõe, necessariamente, a saí-
da física do numerário, consistindo, de fato, no pre-
juízo às reservas cambiais brasileiras, independen-
temente de estar entrando ou saindo o dinheiro do
País.
VI. A declaração de nulidade do procedimento administra-
tivo – que não caracterizou ausência de responsabilidade,
não implica no reconhecimento da inexistência de fato tí-
pico, tendo em vista a independência das instâncias admi-
nistrativa, civil e penal.
VII. É descabida a alegada ocorrência da excludente do
exercício regular de um direito, se evidenciado que o pa-
ciente não poderia desconhecer as regras do procedimen-
to de comercialização da moeda.
VIII. Recurso desprovido.
(STJ, 5ª T., RHC 9281/PR, Rel. Min. GILSON DIPP, DJU
30/10/2000, p. 167. Grifos acrescidos).

No que concerne à condenação pela prática do delito de lava-
gem de capitais, entretanto, assiste razão ao apelante.

Com efeito, conquanto a evasão de divisas seja considerada
crime precedente para a lavagem de dinheiro, conforme preceitua
o art. 1º VI, da Lei 9.613/98, apenas a partir da vigência de tal nor-
ma, passou a ser típica a conduta de ocultar ou dissimular a natu-
reza, origem, localização, disposição, movimentação ou proprie-
dade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indireta-
mente, dos crimes citados no referido dispositivo, dentre os quais,
os delitos contra o sistema financeiro.

No caso dos autos, consoante atestam os documentos de fls.
54-78 do Apenso 01, a movimentação financeira ilícita, caracteri-
zadora do crime de evasão de divisas, ocorreu no ano de 1997,
fato não contestado pelo Ministério Público Federal.
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Dessa forma, embora evidenciado o crime previsto no art. 22
da Lei 7.492/86, não se pode imputar também ao agente conduta
típica inexistente ao tempo dos fatos, pois, segundo o velho broca-
do latino, nulum crimen sine prævia lege.

Ora, ao tempo em que o acusado procedeu à remessa ilegal
de numerário ao exterior não existia a figura típica da lavagem de
dinheiro, de forma que não se admite a aplicação retroativa da lei
que instituiu tal crime, em face do princípio da irretroatividade da lei
posterior mais severa, consagrado no art. 5º, XL, da Constituição
Federal.

Ressalte-se não ser suficiente para a configuração do delito
em questão a circunstância de não ter o agente, após a vigência
da Lei 9.613/98, comunicado à autoridade competente a evasão
de divisas, pois, do contrário, seria coagir o acusado a produzir
provas contra si próprio, o que não se coaduna com a ordem cons-
titucional vigente, em especial o princípio da não auto-incrimina-
ção.

Sendo assim, irrelevante o fato de a ocultação tratar-se de
crime permanente, conforme ressaltado pelo juízo a quo, porquanto
o que se discute é a impossibilidade da aplicação retroativa da lex
gravitor.

Sobre o tema, colaciono acórdão prolatado pelo egrégio Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região, em situação fática análoga à
dos presentes autos:

PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NA-
CIONAL. EVASÃO DE DIVISAS. LEI Nº 7.492/86. ART.
22, PARÁGRAFO ÚNICO. COMPRA DE IMÓVEIS RURAIS
NO EXTERIOR. DELITO CARACTERIZADO. LAVAGEM
DE DINHEIRO. ART. 1º DA LEI 9.613/98. NÃO-CONFIGU-
RAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS
GRAVOSA.
1. Embora o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da
Lei 9.613/98) na modalidade ‘ocultação de bens’, seja
de natureza permanente, a lei que instituiu o apon-
tado delito (novatio legis incriminadora) não pode
retroagir para alcançar fatos anteriores a sua vigên-
cia, quando a conduta era penalmente atípica.
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2. Havendo todas as operações descritas na exordial ocor-
rido no ano de 1996, impõe-se a absolvição do acusado,
sob pena de ofensa ao preceito insculpido no art. 5º, XL,
da Magna Carta.
3. Na hipótese sub judice, a prova dos autos é no sentido
de que o acusado remeteu valores ao exterior de forma
clandestina, adquirindo imóveis na República Oriental do
Uruguai.
4. Assim agindo, incorreu na prática do delito insculpido
no art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86, eis que houve
evasão de divisas, prejudicando as reservas nacionais.
(TRF4, 8ª T., ACR 2000.71.10.003347-0/RS, Rel. Des. Fe-
deral Élcio Pinheiro de Castro, de 10/01/2007. Grifos acres-
cidos).

Destaco, ainda, passagem do voto do eminente Relator, que
se amolda perfeitamente à hipótese em julgamento:

(...) Por outro lado, denota-se a verossimilhança da tese
referente à irretroatividade da lex gravitor.  Se é certo que o
referido tipo penal,nas condutas representadas pelos ver-
bos nucleares “ocultar” ou “dissimular”, pode ser conside-
rado de natureza “permanente”, não menos correto é que
tal ocultação ou dissimulação só passou a ser crime a
partir da entrada em vigor da Lei 9.613/98.
Na espécie, todas as operações noticiadas na exordial se
deram antes de março de 1998. O último fato descrito na
peça acusatória ocorreu no dia 17 de dezembro de 1996,
com a aquisição da área de terras nº 10.521.
Diante disso, na época da compra, embora já existisse o
crime antecedente, o ato de adquirir bens com dinheiro
proveniente do ilícito não configurava lavagem de dinheiro,
revelando-se penalmente atípico.  Portanto, o decreto con-
denatório ofende o preceito insculpido no art. 5º, XL, da
Magna Carta, bem como no art. 2º do Código Penal.
Assim, embora o referido crime seja de caráter “perma-
nente”, protraindo-se no tempo a sua consumação, tal en-
tendimento só é aplicável para os fatos ocorridos após a
vigência da Lei nº 9.613/98, sob pena de afronta ao princí-
pio constitucional da irretroatividade da norma penal mais
severa.
Com efeito, se antes da edição do apontado diploma legal
o fato era impunível, tendo em conta a garantia da não
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auto-incriminação (Nemo tenetur se detegere) seria absur-
do exigir do réu que, após o seu advento, fosse obrigado a
informar às autoridades sobre a existência dos imóveis
sob pena de incorrer na guerreada prática delitiva.  Logo, a
simples manutenção da situação preexistente, quando os
fatos não configuravam ilícito penal, não serve para carac-
terizar a “ocultação” de bens punida pela novel legislação.
Veja-se, a propósito, o Acórdão assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA REJEIÇÃO
PARCIAL DA DENÚNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO: ATI-
PICIDADE DA CONDUTA EM RESPEITO AOS PRINCÍ-
PIOS DA ANTERIORIDADE E DA LEGALIDADE. IMPRO-
VIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. (...) 1. Re-
curso contra decisão que rejeitou, parcialmente, denún-
cia no que se refere às imputações da prática de crime de
“lavagem de dinheiro” e receptação relacionados a fatos
a que se denominou “O escândalo dos precatórios”.
2. Fatos que, a princípio, poderiam se amoldar ao tipo
penal incriminador do art. 1º, § 1º, II, da Lei nº 9.613/98,
pois, em tese, teria ocorrido crime contra o Sistema Fi-
nanceiro Nacional antecedente ao delito de “lavagem de
dinheiro” e depois, para ocultar ou dissimular a origem
dos valores originários daquele crime, o numerário teria
sido transferido pelo seu fracionamento em valores me-
nores representados por títulos de crédito recebidos por
meio do depósito em contas bancárias, conferindo-se
então aparência de licitude à transação.
3. Todavia, no caso concreto, há a descrição de crimes
contra o Sistema Financeiro que teriam sido praticados
entre os anos de 1995 e 1997 e a transferência e recebi-
mento do produto da atividade delituosa em 1996. A Lei
nº 9.613/98, por sua vez, teve a sua vigência somente a
partir de 04 de março de 1998 e não há, na denúncia, a
notícia da prática de qualquer conduta descrita no artigo
1º, §1º, II, desta lei após a data de sua edição. Assim, a
conduta descrita seria atípica à luz da Lei nº 9.613/98
como decorrência dos princípios da legalidade e da an-
terioridade penal.
4. Entendimento de que depósitos bancários ocorreram
antes da entrada em vigor da Lei nº 9.613/98 e que a
“lavagem de dinheiro”, crime que se sustenta ser perma-
nente, teria continuado após o advento daquele diploma
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legal, não tem amparo legal e não há conduta desta
natureza descrita, de forma minudente e circunstancia-
da, na denúncia. A previsão de crime contra o Sistema
Financeiro como antecedente do delito de lavagem de
dinheiro só foi feita pelo legislador com o advento da Lei
nº 9.613/98, em 4 de março de 1998. Antes desta data,
não se podia incriminar os atos de ocultar ou dissimular
a origem de valor decorrente de crime contra o Sistema
Financeiro porque não havia previsão legal para isso e a
lei penal não pode vir a retroagir quando mais gravosa,
para incriminar conduta que antes era lícita (novatio le-
gis incriminadora).
5. Também não pode ser aceito o argumento de que,
praticado o crime contra o Sistema Financeiro Nacional
e a subseqüente ocultação ou dissimulação de seu pro-
duto antes e durante o advento da Lei nº 9.613/98, as
condutas atribuídas aos recorridos poderiam também ser
tipificadas neste último diploma legal. Primeiro porque a
denúncia não aponta a prática de condutas aptas a ocul-
tar e dissimular a origem de valores obtidos ilicitamente
após 04 de março de 1998, mencionando apenas con-
dutas supostamente praticadas em 1996. Por outro lado,
para a solução da questão é indiferente a natureza do
crime de “lavagem de dinheiro”: se instantânea ou per-
manente. Ainda que permanente, não havia previsão le-
gal incriminando a conduta antes do advento da Lei nº
9.613/98 e há no sistema penal brasileiro vedação à re-
troação da novatio legis incriminadora.
6. Por sua vez, os crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional, seja considerando-os instantâneos, permanen-
tes ou habituais, tiveram a sua consumação cessada
em dado momento, não existindo descrição na denún-
cia de que tal marco tenha ocorrido após 04 de março
de 1998, e o posterior aproveitamento pelos autores, para
qualquer finalidade, do produto daqueles delitos configu-
ra o que se denomina exaurimento do crime, situação
que não se confunde com a ação típica, esta, sim, apta
a ensejar eventual discussão sobre a aplicação da lei
penal no tempo. Por este fundamento, inclusive, fica afas-
tada a subsunção dos fatos considerados na denúncia
como “lavagem de dinheiro” também no tipo penal do
art. 180 do Código Penal.
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7. Diante do exposto, a decisão que rejeitou a denúncia
quanto à suposta prática do crime previsto no art. 1º,
§1º, II, da Lei nº 9.613/98 deve ser mantida.
8 a 10. omissis.
(TRF/3ª, Recurso Criminal nº 2003.61.18.1006508-5/SP,
1ª Turma, Rel. Des. Johonsom Di Salvo, julg. em 21/09/
04, public. no DJU em 15/10/2004, p. 301).

(...)

Portanto, no particular do delito de lavagem de dinheiro, deve a
sentença ser reformada, para o fim de absolver o acusado quanto
a tal crime, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo
Penal, uma vez que, à época dos fatos, a conduta era atípica.

Em razão disso, resta prejudicada a análise do alegado erro
material em que teria incorrido o magistrado a quo ao proceder ao
somatório das penas privativas de liberdade, uma vez que persis-
te unicamente a pena aplicada ao delito de evasão de divisas.

Por fim, quero agregar que não houve exacerbação quanto à
pena de multa, uma vez haver sido graduada de acordo com si-
nais exteriores de riqueza do apelante, ressaltando apenas que,
conforme já mencionado, subsiste apenas a multa imposta pela
prática do crime previsto no art. 22 da Lei 7.492/86 (200 salários
mínimos).

Digna de transcrição, passagem do parecer da Procuradoria
Regional da República, da lavra da Dra. Maria do Socorro Leite
Paiva, a qual ajunta, por empréstimo, à motivação que ora desen-
volvo:

Insurge-se o recorrente também contra a pena de multa,
entretanto razão não lhe assiste. Como é sabido, a aplica-
ção da pena de multa deve observar o critério bifásico:
fixação do número de dias-multa, entre 10 e 360, e o valor
do dia-multa, que varia de um trigésimo do salário mínimo
até dez vezes o valor desse, conforme determina o art. 33
da Lei n° 7.492/86, de acordo com a situação econômica
do réu.
O total dos valores movimentados (milhões de dólares) ali-
ado às informações sobre sua vida profissional (fls. 177/
179), revelam ser o apelante economicamente favorecido,
fato esse não contraditado e que confere respaldo às pe-
nas de multa aplicadas pelo juiz.
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A alegação de não possuir outros bens de sua titularidade
além daqueles elencados à fl. 582 não procede, pois às
fls. 208/213 do Inquérito há cópias de contratos sociais
das empresas Bechara e Restaura Investimentos e Parti-
cipações Ltda. e S&B Assessoria Empresarial Ltda. das
quais o apelante consta como sócio quotista. Além disso,
em sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Físi-
ca de 1997 (fls. 165/169 do Inquérito) há indicação de quo-
tas da empresa Servcred e dois imóveis como de sua pro-
priedade. O apelante ainda admitiu, em seu interrogatório
(policial),  residir em imóvel próprio (fl. 235), cujo valor atri-
buído supera o declarado perante a Receita. (Fl. 603).

Também nada a censurar quanto à individualização da pena, a
qual observou as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Com essas considerações, voto pelo provimento parcial do
recurso, para absolver o acusado do delito tipificado no art. 1º, VI,
da Lei 8.913/98, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo
Penal, excluindo da condenação as penas impostas pelo juízo a
quo em relação a tal crime.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5.884-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA
CARVALHO

Apelantes: MARIA ZILMA SERAFIM DE OLIVEIRA E EDSON
EDMUNDO DA SILVA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advs./Procs.: DRS. FRANCISCO LUIZ EUGÊNIO MOREIRA SIL-

VA (1º APTE.) E ORLANDO WAGNER GOMES PE-
REIRA (2º APTE.)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APE-
LAÇÕES. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁ-
RIA (LEI 8.137/90, ART. 1º, INCISO I) E FALSIDA-
DE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299).
- Preliminar de nulidade, ante o reconhecimento
de falsidade de documento coligido aos autos
do processo administrativo. Rejeição. Autoria e
materialidade incontestes.
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- Dosimetria irretocável.
- Eventual nulidade no procedimento adminis-
trativo não acarreta inépcia da denúncia, que está
amparada em outros meios de prova, suficien-
tes para a configuração dos crimes em tese (RHC
17.688/SP, Min. Laurita Vaz, decisão unânime da
Quinta Turma, em 12 de dezembro de 2006).
- Eventuais vícios no procedimento administra-
tivo fiscal são irrelevantes para o processo pe-
nal em que se apura a possível ocorrência de
crime contra a ordem tributária (EDRHC 14.459/
ES, Min. Gilson Dipp, decisão unânime da Quin-
ta Turma, em 16 de setembro de 2004).
- O robusto conjunto probatório coligido aos
autos comprova que os réus, livre e consciente-
mente, prestaram declaração falsa de imposto
de renda ao Fisco, ao omitir a compra de auto-
móvel (no caso da ré varoa), registrando-o em
nome do réu varão, que não possuía recursos
suficientes para a aquisição, causando ao erário
público prejuízos superiores a quarenta e cinco
mil reais.
- Por seu turno, o crime de falsidade ideológica
consumou-se ao providenciarem os réus o
emplacamento no DETRAN/PE e obterem a
emissão do CRLV em nome do apelante varão.
E, conquanto este delito tenha constituído meio
para a prática do crime contra a ordem tributá-
ria, não esgotou nele sua potencialidade lesiva,
justamente porque teve por sujeitos passivos o
DETRAN/PE e eventuais credores.
- Impossibilidade de aplicação da excludente da
coação moral irresistível, uma vez que, no mo-
mento da prática dos crimes, o recorrente varão
não mais poderia trabalhar para a varoa.
- O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-
base dentro dos limites legais, mas este poder
não é arbitrário, porque o caput do art. 59 do
Código Penal estabelece um rol de oito circuns-
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tâncias judiciais que devem orientar a indivi-
dualização da pena-base, de sorte que, quando
todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena
deve ser aplicada no mínimo cominado; entre-
tanto, basta que um deles não seja favorável para
que a pena não mais possa ficar no patamar mí-
nimo (STF, HC 76.196/GO, Rel. Min. Maurício
Corrêa, decisão da Segunda Turma, em 29 de
setembro de 1998, publicada no DJ de 15 de de-
zembro de 2000, p. 62).
- Apelos desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a egrégia Terceira Turma do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento
às apelações, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas
constantes dos autos.

Recife, 28 de agosto de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO
- Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOU-
ZA CARVALHO:

Apelações criminais desafiadas por Maria Zilma Serafim de
Oliveira e Edson Edmundo da Silva em contrariedade à sentença
da lavra da MMa Juíza Federal da 8ª Vara da Seção Judiciária de
Pernambuco, proferida nos autos da Ação Criminal 2006.83.
08.000533-2, instaurada no fito de investigar a prática dos ilícitos
previstos no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90 (crime contra a ordem
tributária) e art. 299 (falsidade ideológica), c/c. art. 61, inciso II,
alínea b, do Código Penal.

Narra a denúncia que a ré omitiu da declaração do Imposto de
Renda do exercício de 2002 a compra do automóvel Pajero Sport,
ano 1999, adquirido, em 10 de janeiro de 2001, à concessionária
Bonzão Import, pelo valor de setenta mil reais, simulando negócio
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jurídico como se o co-réu Edson Edmundo da Silva fosse o com-
prador do veículo, não obstante este não tivesse rendimentos sufi-
cientes para a aquisição.

Consta, outrossim, que o apelante varão confessou perante o
fisco haver “emprestado” seu nome e CPF para fraudar os regis-
tros do DETRAN/PE, com o fim de prejudicar direitos de terceiros.
E que os atos acoimados causaram ao erário público prejuízo da
ordem de quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e
setenta e nove centavos, valores atualizados até 30 de maio de
2005.

A sentença esgrimida condenou a ré à pena de quatro anos e
dez meses de reclusão, além de multa, no valor de 122,66 salá-
rios mínimos vigentes na época dos fatos. Quanto ao réu, comi-
nou a reprimenda em três anos e dois meses de reclusão, mais a
multa de 6,66 salários mínimos, substituindo a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, na modalidade de presta-
ção de serviços.

A recorrente, em suas razões, fls. 457-465, aduz restar inqui-
nado de nulidade o processo administrativo que resultou no crédi-
to tributário suso referido, porquanto tomou por base declaração
cuja falsidade foi comprovada através do Incidente 2006.83.08.
001187-3, mitigando, destarte, os cânones constitucionais do con-
traditório e ampla defesa. Assevera, ademais, inexistirem provas
para a prolação de veredicto condenatório. Por derradeiro, ataca a
dosimetria da pena, pugnando pela redução das sanções ao míni-
mo legal.

O apelante, por seu turno, às fls. 488-491, afirma ter agido sob
coação moral irresistível, invocando, destarte, excludente suprale-
gal de culpabilidade para instar pela absolvição.

Contra-razões apresentadas, às fls. 462-477 e 496-503.

Subiram os autos a esta instância revisora, donde foram ao
custos legis, que opinou pelo improvimento de ambos os apelos,
fls. 509-544.

É o relatório.

Encaminhar o feito ao douto Revisor, para os fins do art. 222
do RITRF-5ª Região.
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VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOU-
ZA CARVALHO (Relator):

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade aventada pela re-
corrente Maria Zilma Serafim de Oliveira, em decorrência da falsi-
dade de documento acostado aos autos do procedimento admi-
nistrativo na soleira da presente ação penal.

De fato, o Incidente de Falsidade 2006.83.08.001187-3 (em
apenso), após perícia grafotécnica, reconheceu a falsidade do do-
cumento outrora coligido à fl. 18 do procedimento administrativo
subjacente (volume 1), confirmando que não fora subscrito pela
ora apelante.

Isto, contudo, não torna írrita a ação penal.

Deveras, o referido incidente de falsidade foi julgado em mo-
mento oportuno, ou seja, ainda antes da apresentação das alega-
ções finais por ambas as partes. Ato contínuo, foi determinado seu
desentranhamento, razão pela qual o documento não foi utilizado
para embasar o veredicto condenatório ora hostilizado.

Outrossim, a exordial acusatória não se acha calcada única e
exclusivamente na mencionada prova ilícita, mas em outros ele-
mentos probatórios, sendo certo afirmar que, na esteira da juris-
prudência do colendo STJ, eventual nulidade no procedimento ad-
ministrativo não acarreta inépcia da denúncia, que está amparada
em outros meios de prova, suficientes para a configuração dos
crimes em tese (RHC 17.688/SP, Min. Laurita Vaz, decisão unâni-
me da Quinta Turma, em 12 de dezembro de 2006).

Não bastasse, ainda em conformidade com a jurisprudência
do colendo STJ, eventuais vícios no procedimento administrativo
fiscal são irrelevantes para o processo penal em que se apura a
possível ocorrência de crime contra a ordem tributária (EDRHC
14.459/ES, Min. Gilson Dipp, decisão unânime da Quinta Turma,
em 16 de setembro de 2004).

Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade.

Quanto ao mérito, os apelos não merecem prosperar, porquan-
to o farto conjunto probatório coligido aos autos comprova inequi-
vocamente a prática dos crimes descritos na exordial acusatória.
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Inexistem dúvidas de que os réus, em comum acordo, livre e
conscientemente, prestaram declaração falsa de Imposto de Ren-
da ao Fisco, ao omitir a compra do veículo Pajero Sport, no valor
de setenta mil reais, realizada por Maria Zilma Serafim de Oliveira,
registrando-o no nome do apelante Edson Edmundo da Silva, que
não possuía recursos financeiros para a aquisição, o que causou
ao erário público prejuízos superiores a quarenta e cinco mil reais.

Resta inequívoco o dolo com que se determinaram os recor-
rentes, ao, voluntariamente, omitir a compra do automóvel (no caso
de Maria Zilma Serafim de Oliveira, verdadeira adquirente), regis-
trá-lo no DETRAN/PE em nome de Edson Edmundo da Silva e,
por fim, apresentar à Receita declaração falsa (no caso de Edson
Edmundo da Silva, que apresentou variação patrimonial a desco-
berto).

Assim agindo, praticaram o crime previsto no art. 1º, inciso I,
da Lei 8.137/90 (I - omitir informação ou prestar declaração falsa
às autoridades fazendárias) e, também, o ilícito de falsidade ideo-
lógica (CP, art. 299), consumado ao providenciar o emplacamento
no DETRAN/PE e obter a emissão do CRLV em nome do apelante
varão, no fito de prejudicar eventuais direitos de terceiros.

A autoria e a materialidade dos delitos foi devidamente apura-
da através de representação fiscais para fins penais (volume 1),
que colheu vasta prova documental do ocorrido, a destacar os re-
cibos de compra e venda e as próprias declarações anuais de
Imposto de Renda.

Vale consignar, outrossim, que o recorrente varão confessou
a prática dos ilícitos em seu interrogatório, fl. 21, afirmando que
declarou o imposto do ano de 2001 e não declarou a aquisição do
carro, que apesar de ser uma pessoa adulta pensava que este ato
não trazia nenhuma conseqüência, pois para ele interrogando es-
tava prestando um favor a denunciada; que ele interrogando é uma
pessoa que não tem condições econômicas de possuir um veícu-
lo deste; que se soubesse que o que fez trazia estas complica-
ções não teria feito (...).

A indigitada confissão mostra-se em perfeita consonância com
a prova testemunhal coligida. Para isto, basta examinar o depoi-
mento prestado pela testemunha José Nilson de Sá, dono da Bon-
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zão Veículos, fls. 199-200, ao confirmar que ao entregar o veículo
Pajero Sport à ré Maria Zilma como pagamento por sua loja, a ré
pediu que a nota fosse passada em nome do réu Edson Edmundo
da Silva; que a ré lhe disse que “tinha outros rolos, que as pessoas
poderiam vir atrás e ela queria colocar no nome de outra pessoa”;
(...) que os “rolos”envolvendo a ré Maria Zilma eram não apenas
dívidas, envolvendo também cheques que a ré “pegava empres-
tado de terceiros para trocar”; que os donos dos cheques viviam
atrás da ré Maria Zilma querendo o cheque de volta; que alguns
mais agressivos queriam “pegar a ré”; que a ré passava esse che-
que para várias pessoas, inclusive alguns para o depoente; que
eram muitos cheques, inclusive alguns da mãe da ré e, com 99%
(noventa e nove por cento) de certeza, também do réu Edson (...).

Ou seja, tudo isto reforça a certeza de que, não somente os
crimes foram dolosos, como a recorrente varoa, ao passar o auto-
móvel para o nome do recorrente varão, tinha por fim último tirar
os bens de seu nome, com vista a frustrar possíveis execuções
judiciais.

Quanto ao crime de falsidade ideológica, conquanto tenha cons-
tituído meio para a prática do crime contra a ordem tributária, não
esgotou nele sua potencialidade lesiva, justamente porque teve por
sujeitos passivos o DETRAN/PE e eventuais credores.

Nesse passo, ambas as imputações reclamam sanções dis-
tintas, porquanto perpetradas através de ações diversas, imbuí-
das de desígnios autônomos, perfeitamente compatíveis entre si.

Por outro lado, não merece credibilidade a tese esposada pela
defesa do apelante Edson Edmundo da Silva em suas razões re-
cursais, fls. 488-491, no sentido de que teria agido por força de
coação moral irresistível, excludente supralegal da culpabilidade,
uma vez que trabalhava para a apelante varoa e não teria como
sustentar a família se perdesse o emprego.

Isso porque o robusto conjunto probatório elucida que, no mo-
mento da prática dos crimes, o recorrente já não tinha mais condi-
ção de se manter empregado, pois o veículo pajero fora adquirido
pela ré varoa justamente como parte do pagamento da compra da
empresa Zilma Pronta Entrega (Luciano Reis da Silva Ltda. - ME)
pela Bonzão Veículos, ainda em janeiro de 2001.
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Tal fato foi confirmado pelo testemunho prestado por José Nil-
son de Sá, supra reproduzido, e confessado pelo próprio Edson
Edmundo da Silva em seu interrogatório, à fl. 21, ao declarar que a
denunciada passou a loja para o dono da Bonzão Import; que esta,
na barganha, recebeu dois carros pela venda da pronta entrega,
sendo os carros 02 pageros, uma esport que foi faturada no nome
do interrogando (...).

A versão apresentada em juízo por Maria Zilma Serafim de
Oliveira corrobora esta certeza, fl. 36, ao esclarecer que até janei-
ro de 2001 tinha uma empresa de pronta entrega; que tinha dívida
com a empresa Bonzão Veículos, pois trocava cheques de clien-
tes com esta; que a dívida ficou muito alta; que passou a empresa
para a Bonzão Veículos, incluindo todo o estoque e bens físicos,
para pagamento das dívidas (...) que a Bonzão Veículos Ltda. ope-
rou a pronta-entrega por quatro anos, mas não sabe se ainda está
em funcionamento; que passou toda a mercadoria para o Bonzão
em janeiro de 2001 (...).

Por derradeiro, a sentença recorrida mostra-se irretocável tam-
bém no pertinente à dosimetria da pena.

A eminente Magistrada de primeiro grau laborou com inteiro
acerto ao cominar a pena-base no mínimo legal para o varão e
exacerbá-la em oito meses para a varoa, à  vista de sua inegável
má conduta social, que retrata uma prática constante de negócios
escusos envolvendo ocultação de patrimônio, fl. 442.

Nunca é demais lembrar que, à luz da remansosa jurispru-
dência da Suprema Corte, o juiz tem poder discricionário para fixar
a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbi-
trário, porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol
de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualiza-
ção da pena-base, de sorte que, quando todos os critérios são
favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado;
entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena
não mais possa ficar no patamar mínimo (STF, HC 76.196/GO,
Rel. Min. Maurício Corrêa, decisão da Segunda Turma, em 29 de
setembro de 1998, publicada no DJ de 15 de dezembro de 2000,
p. 62).
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Revela-se judicioso, da mesma forma, o acréscimo decorren-
te da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea b, do CP, em
razão de o crime de falsidade ideológica também ter sido pratica-
do no fito de assegurar a impunidade do crime contra a ordem
tributária.

Por fim, as demais cominações sequer merecem comentário
nesta seara.

Conseqüentemente, por todo o exposto, nego provimento às
apelações, para manter incólume o veredicto condenatório.

Após o trânsito em julgado, registrem-se os nomes dos réus
no rol do culpados.

Em momento oportuno, determine o MM. Juiz da Execução a
expedição  de guia de recolhimento em desfavor de Maria Zilma
Serafim de Oliveira, ou a recomende no lugar em que se encontra.

Observem-se as anotações e comunicações de praxe.

É como voto.

APELAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA Nº 95.161-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E RE-
FORMA AGRÁRIA - INCRA

Apelada: INDÚSTRIA DE AGUARDENTE ENGENHO CASTE-
LO LTDA.

Repte.: PROCURADORIA REPRESENTANTE DO INCRA
Advs./Procs.: DRS. RICARDO ARAUJO TORRES E OUTRO

(APDA.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATI-
VO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA
AÇÃO. VISTORIA PARA FINS DESAPROPRIA-
ÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÕES COLE-
TIVAS POR MOTIVOS AGRÁRIOS. ESBULHO.
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ART. 2º, § 3º, DA LEI 8629/93. MEDIDA PROVISÓ-
RIA 2183-56/2001. CCIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CONFIGURADA.
- A parte impetrante desistiu do pleito relativo a
guias arrecadação do ITR, tornando prejudicada
a preliminar de ilegitimidade – quanto a esse
ato – suscitada pela autoridade impetrada.
- É cabível mandamus visando à sustação da vis-
toria de imóvel rural invadido, quando a impe-
tração encontrar-se instruída com provas pré-
constituídas relativas ao esbulho possessório.
- O art. 2º, § 6º, da Lei nº 8.629/93, alterado pela
MP nº 2183-56/2001, veda, expressamente, a vis-
toria, avaliação ou desapropriação, nos dois anos
contados da desocupação de imóveis que tenham
sido objeto de esbulho ou invasão coletiva moti-
vada por conflito agrário ou fundiário, ou nos
quatro anos seguintes, em caso de reincidência.
- Manutenção da liminar que determinou a expe-
dição do Certificado de Cadastro de Imóvel Ru-
ral, haja vista a comprovação do pagamento do
ITR dos últimos cinco anos.
- O simples erro material não configura litigância
de má-fé.
- Precedentes do STF e deste Tribunal.
- Apelação e remessa oficial improvidas.

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 nos autos, que ficam fazen-
do parte integrante do presente julgado.

Recife, 5 de agosto de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO - Re-
lator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO:

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impe-
trado pela Indústria de Aguardente Engenho Castelo Ltda. contra
ato coator do Superintendente Regional de Pernambuco do Institu-
to Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA objetivando
a suspensão da vistoria para desapropriação para reforma agrária
do Engenho Atalia.

Alega o impetrante que a vistoria para fins de reforma agrária
não pode ser realizada no Engenho Atalia em virtude de ter sido,
recentemente, desocupado após esbulho possessório.

Deferida, em parte, a liminar determinando que o INCRA se
abstenha de realizar a vistoria e os atos subseqüentes (fls. 109/
110).

Ao prestar informações, o impetrado alegou, preliminarmente,
a inadequação da via eleita e a ilegitimidade da parte, e, no mérito,
que a lei deve ser interpretado sendo sua ratio legis, não devendo
ser aplicada quando a invasão ocupar área mínima (fls. 114/133).

O Ministério Público opinou pela concessão do mandamus. O
juiz sentenciante julgou procedente o pedido da inicial determinan-
do que o impetrado se abstenha de vistoriar o Engenho Atalaia e
expeça o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural.

Inconformado, apela o impetrado pela reforma integral da sen-
tença.

Apresentadas contra-razões.

Parecer do Ministério Publico, em que opina no sentido de ser
reconhecida a ausência do direito líquido e certo para o pedido
relacionado com a proibição da realização da vistoria e pela au-
sência superveniente do interesse de agir em relação ao pedido
de emissão da CCIR.

É o relatório.
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VOTO

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

Insurge-se o impetrado contra sentença da lavra do MM. Juiz
Federal substituto da 7ª Vara de Pernambuco, Dr. José Baptista de
Almeida Filho Neto, que concedeu o mandamus determinando que
o impetrado se abstenha de vistoriar o Engenho Atalaia e que ex-
peça o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural.

Preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, alegada
pelo impetrado, quanto à sua incompetência para o recolhimento
ou procedimentos administrativos para a obtenção das guias de
impostos, já foi devidamente afastada. Isso porque a impetrante
requereu, às fls.168 e 169, a desistência do pedido quanto à expe-
dição de documentos de arrecadação do Imposto Territorial Rural
- ITR, tendo sido deferida pelo juiz a quo.

Assim, em função da ilegitimidade ad causam ter sido susci-
tada exclusivamente quanto à expedição de documentos relativos
ao ITR, e deferido o pedido de desistência quanto ao pedido cons-
tante no item A.3 da exordial, não há nada a ser discutido quanto a
esta preliminar.

Entendo, igualmente, não assistir razão ao impetrado quanto
à suposta inadequação da via eleita por necessidade de dilação
probatória. De fato, por se tratar de um remédio constitucional, o
mandado de segurança tem natureza célere, destinado à guarda
de direito líquido e certo.

Ocorre, todavia, restar devidamente demonstrada nos autos a
invasão do Engenho Atalia em decorrência de conflito agrário no
período entre o dia 4 de abril de 2004 e o dia 2 de dezembro do
mesmo ano, conforme decisões proferidas em sede de ação de
reintegração de posse nº 14.745/04, fls.53/55, mandado de reinte-
gração de posse e auto de seu cumprimento, fls. 30/31, e demais
documentos de fls.43/46 e 56/66.

Portanto, diante das inúmeras provas apresentadas pelo im-
petrante a respeito do esbulho ocorrido no Engenho Atalaia, não há
que se questionar a utilização da via do mandado de segurança
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para fazer prevalecer seu direito líquido e certo, eis que desneces-
sária a alegada dilação probatória.

Afastadas as preliminares, passo ao exame de mérito.

A pretensão do impetrante encontra completo respaldo no art.
2º, § 6º, da Lei nº 8.629/93, com a redação determinada pela Medi-
da Provisória nº 2183-56/2001, que regulamenta os dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária e assim dispôs:

§ 6º O imóvel rural de domínio público ou particular objeto
de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito
agrário ou fundiário de caráter coletivo não será vistoriado,
avaliado ou desapropriado nos dois anos seguintes a sua
desocupação, ou no dobro desse prazo, em caso de rein-
cidência; e deverá ser apurada a responsabilidade civil e
administrativa de quem concorra com qualquer ato omissi-
vo ou comissivo que propicie o descumprimento. Portanto,
resta evidente a impossibilidade de um imóvel rural que
tenha sido objeto de esbulho ou invasão coletiva dessas
vedações.

A vedação legal é expressa quanto à impossibilidade de que
tais imóveis venham a se submeter a qualquer ato tendente ao
levantamento de dados e informações para fins de reforma agrá-
ria. E, na situação disposta nos autos, não paira mais qualquer
dúvida acerca do esbulho ocorrido na propriedade do impetrante,
conforme documentos antes mencionados, a exemplo da ação de
reintegração de posse por ele movida, o que inviabiliza a pretendi-
da vistoria.

É preciso destacar, ainda, o entendimento já firmado pelo Co-
lendo Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar na Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade nº 2213-0, cuja relatoria coube ao Mi-
nistro Celso de Mello, acerca da constitucionalidade da Medida
Provisória nº 2183-56/2001. Eis o inteiro teor da ementa e do acór-
dão proferidos nesse processo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. A QUES-
TÃO DO ABUSO PRESIDENCIAL NA EDIÇÃO DE MEDI-
DAS PROVISÓRIAS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIO-
NAIS DA URGÊNCIA E DA RELEVÂNCIA (CF, ART. 62,
CAPUT). REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE SUA
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PRIVADOS E DE PRÉDIOS PÚBLICOS. INADMISSIBILI-
DADE. ILICITUDE DO ESBULHO POSSESSÓRIO. LEGI-
TIMIDADE DA REAÇÃO ESTATAL AOS ATOS DE VIOLA-
ÇÃO POSSESSÓRIA. RECONHECIMENTO, EM JUÍZO
DE DELIBAÇÃO, DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DA
MP Nº 2.027-38/2000, REEDITADA, PELA ÚLTIMA VEZ,
COMO MP Nº 2.183-56/2001. INOCORRÊNCIA DE NOVA
HIPÓTESE DE INEXPROPRIABILIDADE DE IMÓVEIS
RURAIS. MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE DESTINA, TÃO-
SOMENTE, A INIBIR PRÁTICAS DE TRANSGRESSÃO À
AUTORIDADE DAS LEIS E À INTEGRIDADE DA CONS-
TITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITU-
CIONALIDADE INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA
QUANTO A UMA DAS NORMAS EM EXAME. INVIABILI-
DADE DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONSEQÜENTE
INCOGNOSCIBILIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA.
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR CONHECIDO EM PAR-
TE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS
CONSTITUCIONAIS (URGÊNCIA E PROVISÓRIAS).
- A edição de medidas provisórias, pelo Presidente da Re-
pública, para legitimar-se juridicamente, depende, dentre
outros requisitos, da estrita observância dos pressupos-
tos constitucionais da urgência e da relevância (CF, art.
62, caput).
- Os pressupostos da urgência e da relevância, embora
conceitos jurídicos relativamente indeterminados e fluidos,
mesmo expondo-se, inicialmente, à avaliação discricioná-
ria do Presidente da República, estão sujeitos, ainda que
excepcionalmente, ao controle do Poder Judiciário, por-
que compõem a própria estrutura constitucional que disci-
plina as medidas provisórias, qualificando-se como requi-
sitos legitimadores e juridicamente condicionantes do exer-
cício, pelo Chefe do Poder Executivo, da competência nor-
mativa primária que lhe foi outorgada, extraordinariamen-
te, pela Constituição da República. Doutrina. Preceden-
tes.
- A possibilidade de controle jurisdicional, mesmo sendo
excepcional, apóia-se na necessidade de impedir que o
Presidente da República, ao editar medidas provisórias,
incida em excesso de poder ou em situação de manifesto
abuso institucional, pois o sistema de limitação de pode-
res não permite que práticas governamentais abusivas ve-
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nham a prevalecer sobre os postulados constitucionais que
informam a concepção democrática de Poder e de Esta-
do, especialmente naquelas hipóteses em que se regis-
trar o exercício anômalo e arbitrário das funções estatais.
UTILIZAÇÃO ABUSIVA DE MEDIDAS PROVISÓRIAS.
INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES. COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO PRE-
SIDENTE DA REPÚBLICA. A crescente apropriação insti-
tucional do poder de legislar, por parte dos sucessivos Pre-
sidentes da República, tem despertado graves preocupa-
ções de ordem jurídica, em razão do fato de a utilização
excessiva das medidas provisórias causar profundas dis-
torções que se projetam no plano das relações políticas
entre os Poderes Executivo e Legislativo.
- Nada pode justificar a utilização abusiva de medidas pro-
visórias, sob pena de o Executivo – quando ausentes ra-
zões constitucionais de urgência, necessidade e relevân-
cia material –, investir-se, ilegitimamente, na mais rele-
vante função institucional que pertence ao Congresso Na-
cional, vindo a converter-se, no âmbito da comunidade
estatal, em instância hegemônica de poder, afetando, des-
se modo, com grave prejuízo para o regime das liberdades
públicas e sérios reflexos sobre o sistema de checks and
balances, a relação de equilíbrio que necessariamente deve
existir entre os Poderes da República.
- Cabe ao Poder Judiciário, no desempenho das funções
que lhe são inerentes, impedir que o exercício compulsivo
da competência extraordinária de editar medida provisória
culmine por introduzir, no processo institucional brasileiro,
em matéria legislativa, verdadeiro cesarismo governamen-
tal, provocando, assim, graves distorções no modelo polí-
tico e gerando sérias disfunções comprometedoras da in-
tegridade do princípio constitucional da separação de po-
deres. Configuração, na espécie, dos pressupostos cons-
titucionais legitimadores das medidas provisórias ora im-
pugnadas. Conseqüente reconhecimento da constitucio-
nalidade formal dos atos presidenciais em questão.
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. O CARÁTER
RELATIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. A FUNÇÃO
SOCIAL DA PROPRIEDADE. IMPORTÂNCIA DO PRO-
CESSO DE REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE
NEUTRALIZAR O ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICA-
DO CONTRA BENS PÚBLICOS E CONTRA A PROPRIE-
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DADE PRIVADA. A PRIMAZIA DAS LEIS E DA CONSTI-
TUIÇÃO DA REPÚBLICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO
DE DIREITO. O direito de propriedade não se reveste de
caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca
social, a significar que, descumprida a função social que
lhe é inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a interven-
ção estatal na esfera dominial privada, observados, contu-
do, para esse efeito, os limites, as formas e os procedi-
mentos fixados na própria Constituição da República. O
acesso à terra, a solução dos conflitos sociais, o aprovei-
tamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização
apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preserva-
ção do meio ambiente constituem elementos de realiza-
ção da função social da propriedade. A desapropriação,
nesse contexto – enquanto sanção constitucional imponí-
vel ao descumprimento da função social da propriedade –
reflete importante instrumento destinado a dar conseqüên-
cia aos compromissos assumidos pelo Estado na ordem
econômica e social.
- Incumbe, ao proprietário da terra, o dever jurídico-social
de cultivá-la e de explorá-la adequadamente, sob pena de
incidir nas disposições constitucionais e legais que sanci-
onam os senhores de imóveis ociosos, não cultivados e/
ou improdutivos, pois só se tem por atendida a função so-
cial que condiciona o exercício do direito de propriedade,
quando o titular do domínio cumprir a obrigação (1) de fa-
vorecer o bem-estar dos que na terra labutam; (2) de man-
ter níveis satisfatórios de produtividade; (3) de assegurar a
conservação dos recursos naturais; e (4) de observar as
disposições legais que regulam as justas relações de tra-
balho entre os que possuem o domínio e aqueles que cul-
tivam a propriedade. O ESBULHO POSSESSÓRIO, MES-
MO SE TRATANDO DE PROPRIEDADES ALEGADAMEN-
TE IMPRODUTIVAS, CONSTITUI ATO REVESTIDO DE ILI-
CITUDE JURÍDICA. Revela-se contrária ao Direito, porque
constitui atividade à margem da lei, sem qualquer vincula-
ção ao sistema jurídico, a conduta daqueles que – particu-
lares, movimentos ou organizações sociais – visam, pelo
emprego arbitrário da força e pela ocupação ilícita de pré-
dios públicos e de imóveis rurais, a constranger, de modo
autoritário, o Poder Público a promover ações expropriató-
rias, para efeito de execução do programa de reforma agrá-
ria.
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- O processo de reforma agrária, em uma sociedade estru-
turada em bases democráticas, não pode ser implementa-
do pelo uso arbitrário da força e pela prática de atos ilícitos
de violação possessória, ainda que se cuide de imóveis
alegadamente improdutivos, notadamente porque a Cons-
tituição da República – ao amparar o proprietário com a
cláusula de garantia do direito de propriedade (CF, art. 5º,
XXII) – proclama que “ninguém será privado (...) de seus
bens, sem o devido processo legal” (art. 5º, LIV).
- O respeito à lei e à autoridade da Constituição da Repú-
blica representa condição indispensável e necessária ao
exercício da liberdade e à prática responsável da cidada-
nia, nada podendo legitimar a ruptura da ordem jurídica,
quer por atuação de movimentos sociais (qualquer que seja
o perfil ideológico que ostentem), quer por iniciativa do Es-
tado, ainda que se trate da efetivação da reforma agrária,
pois, mesmo esta, depende, para viabilizar-se constitucio-
nalmente, da necessária observância dos princípios e di-
retrizes que estruturam o ordenamento positivo nacional.
- O esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito
civil, também pode configurar situação revestida de tipici-
dade penal, caracterizando-se, desse modo, como ato cri-
minoso (CP, art. 161, § 1º, II; Lei nº 4.947/66, art. 20).
- Os atos configuradores de violação possessória, além de
instaurarem situações impregnadas de inegável ilicitude
civil e penal, traduzem hipóteses caracterizadoras de for-
ça maior, aptas, quando concretamente ocorrentes, a infir-
mar a própria eficácia da declaração expropriatória. Prece-
dentes. O RESPEITO À LEI E A POSSIBILIDADE DE
ACESSO À JURISDIÇÃO DO ESTADO (ATÉ MESMO
PARA CONTESTAR A VALIDADE JURÍDICA DA PRÓPRIA
LEI) CONSTITUEM VALORES ESSENCIAIS E NECES-
SÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTI-
CA. A necessidade de respeito ao império da lei e a possi-
bilidade de invocação da tutela jurisdicional do Estado –
que constituem valores essenciais em uma sociedade de-
mocrática, estruturada sob a égide do princípio da liberda-
de – devem representar o sopro inspirador da harmonia
social, além de significar um veto permanente a qualquer
tipo de comportamento cuja motivação derive do intuito
deliberado de praticar gestos inaceitáveis de violência e de
ilicitude, como os atos de invasão da propriedade alheia e
de desrespeito à autoridade das leis da República. RECO-
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NHECIMENTO, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DA LEGITI-
MIDADE CONSTITUCIONAL DA MP Nº 2.027-38/2000, RE-
EDITADA, PELA ÚLTIMA VEZ, COMO MP Nº 2.183-56/
2001. Não é lícito ao Estado aceitar, passivamente, a im-
posição, por qualquer entidade ou movimento social orga-
nizado, de uma agenda político-social, quando caracteri-
zada por práticas ilegítimas de invasão de propriedades
rurais, em desafio inaceitável à integridade e à autoridade
da ordem jurídica.
- O Supremo Tribunal Federal não pode validar comporta-
mentos ilícitos. Não deve chancelar, jurisdicionalmente,
agressões inconstitucionais ao direito de propriedade e à
posse de terceiros. Não pode considerar, nem deve reco-
nhecer, por isso mesmo, invasões ilegais da propriedade
alheia ou atos de esbulho possessório como instrumentos
de legitimação da expropriação estatal de bens particula-
res, cuja submissão, a qualquer programa de reforma agrá-
ria, supõe, para regularmente efetivar-se, o estrito cumpri-
mento das formas e dos requisitos previstos nas leis e na
Constituição da República.
- As prescrições constantes da MP 2.027-38/2000, reedi-
tada, pela última vez, como MP nº 2.183-56/2001, preci-
samente porque têm por finalidade neutralizar abusos e
atos de violação possessória, praticados contra proprietá-
rios de imóveis rurais, não se mostram eivadas de incons-
titucionalidade (ao menos em juízo de estrita delibação),
pois visam, em última análise, a resguardar a integridade
de valores protegidos pela própria Constituição da Repú-
blica. O sistema constitucional não tolera a prática de atos
que, concretizadores de invasões fundiárias, culminam por
gerar – considerada a própria ilicitude dessa conduta –
grave situação de insegurança jurídica, de intranqüilidade
social e de instabilidade da ordem pública. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE E DEVER PROCES-
SUAL DE FUNDAMENTAR A IMPUGNAÇÃO.
- O Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua ati-
vidade jurisdicional, não está condicionado às razões de
ordem jurídica invocadas como suporte da pretensão de
inconstitucionalidade deduzida pelo autor da ação direta.
Tal circunstância, no entanto, não suprime, à parte, o de-
ver processual de motivar o pedido e de identificar, na Cons-
tituição, em obséquio ao princípio da especificação das
normas, os dispositivos alegadamente violados pelo ato
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normativo que pretende impugnar. Impõe-se, ao autor, no
processo de controle concentrado de constitucionalidade,
sob pena de não conhecimento (total ou parcial) da ação
direta, indicar as normas de referência – que, inscritas na
Constituição da República, revestem-se, por isso mesmo,
de parametricidade –, em ordem a viabilizar a aferição da
conformidade vertical dos atos normativos infraconstituci-
onais. Precedentes (RTJ 179/35-37, v.g.). (Grifamos).

Neste sentido é a orientação seguida por este Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE INCABIMEN-
TO DA VIA ELEITA REJEITADA. PROVA DA PROPRIE-
DADE DO IMÓVEL. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DO IN-
CRA. VISTORIA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INVASÕES COLETIVAS POR MOTI-
VOS AGRÁRIOS. ESBULHO. ART. 2º, PARÁGRAFO 3º,
DA LEI 8629/93. MEDIDA PROVISÓRIA 2183-56/2001.
 Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato
praticado pelo Superintendente do INCRA da Paraíba, que
determinou a realização de vistoria em imóvel rural que
sofrera invasões pelo MST a partir do ano de 2001.
- Há, nos autos, provas suficientes de que as terras per-
tencentes à Fazenda São José vêm sofrendo, desde os
idos de 2001, invasões motivadas por conflitos de nature-
za agrária de caráter coletivo. São provas desses fatos as
inúmeras fotografias juntadas ao processo pelo impetran-
te, as matérias jornalísticas informando a respeito da in-
tenção do INCRA de desapropriar o imóvel em comento,
as certidões emitidas pela Polícia Civil, os laudos de exa-
me do corpo de delito e, principalmente, as cópias da ação
de reintegração de posse movida pelo impetrante contra
os invasores, da qual resultou inúmeros mandados limina-
res de reintegração de posse, alguns de revigoramento de
liminar.
- Diante das inúmeras provas apresentadas pelo impetran-
te a respeito do esbulho ocorrido na Fazenda São José,
não há que se questionar a utilização da via do mandado
de segurança para fazer prevalecer seu direito líquido e
certo, eis que desnecessária a alegada dilação probatória.
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- Também não há que se questionar acerca da legitimida-
de ativa do impetrante para a causa, eis que é o próprio
Edital de Notificação para fins de levantamento preliminar
de dados e informações do imóvel rural em foco, assinado
pelo Superintendente Regional do INCRA/PB, que indica o
impetrante, MARCOS ANTONIO MOTA BARBOSA, como
seu proprietário.
- O art. 2º, parágrafo 6º, da Lei nº 8.629/93, com a redação
determinada pela MP nº 2183-56/2001, cria uma vedação
expressa a que imóveis que tenham sido objeto de esbu-
lho ou invasão coletiva motivada por conflito agrário ou fun-
diário possam ser passíveis de vistoria, avaliação ou desa-
propriação nos dois anos que se seguirem à desocupação
ou nos quatro anos seguintes, em caso de reincidência.
- “O objetivo imediato do PARÁGRAFO 6º não é reconhe-
cer por presunção a produtividade do imóvel rural invadido,
mas, sim, ratificar e enfatizar que a legitimidade da inter-
venção na esfera dominial privada pertence somente ao
Estado, observados, para esse efeito, os limites, as for-
mas e os procedimentos fixados na própria Constituição
da República” (fl. 374 - sentença).
- Não se pode olvidar o entendimento firmado pelo colendo
Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 2213-0, cuja relatoria
coube ao Ministro Celso de Mello, acerca da constitucio-
nalidade da Medida Provisória nº 2183-56/2001.
- “(...) O Supremo Tribunal Federal não pode validar com-
portamentos ilícitos. Não deve chancelar, jurisdicionalmen-
te, agressões inconstitucionais ao direito de propriedade e
à posse de terceiros. Não pode considerar, nem deve re-
conhecer, por isso mesmo, invasões ilegais da proprieda-
de alheia ou atos de esbulho possessório como instru-
mentos de legitimação da expropriação estatal de bens
particulares, cuja submissão, a qualquer programa de re-
forma agrária, supõe, para regularmente efetivar-se, o es-
trito cumprimento das formas e dos requisitos previstos
nas leis e na Constituição da República.
- As prescrições constantes da MP 2.027-38/2000, reedi-
tada, pela última vez, como MP nº 2.183-56/2001, preci-
samente porque têm por finalidade neutralizar abusos e
atos de violação possessória, praticados contra proprietá-
rios de imóveis rurais, não se mostram eivadas de incons-
titucionalidade (ao menos em juízo de estrita delibação),
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pois visam, em última análise, a resguardar a integridade
de valores protegidos pela própria Constituição da Repú-
blica. O sistema constitucional não tolera a prática de atos,
que, concretizadores de invasões fundiárias, culminam por
gerar – considerada a própria ilicitude dessa conduta –
grave situação de insegurança jurídica, de intranqüilidade
social e de instabilidade da ordem pública. (...)”. (Trecho
do acórdão proferido na Medida Cautelar na Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 2213-0). Apelação e remessa
obrigatória improvidas.
(Tribunal Regional Federal - 5ª Região; AMS 88.599/PB,
Órgão Julgador: Primeira Turma, unânime, Relator Desem-
bargador Federal José Maria Lucena, DJ 19/04/2007)

Ante a vedação imposta pelo art. 2º, § 6º, da Lei nº 8629/93,
com a redação implementada pela Medida Provisória nº 2183-56/
2001, e diante de todas as provas acostadas aos autos, não vis-
lumbro possibilidade de legitimar a vistoria do Engenho Atalia. Con-
siderando que a desocupação final do imóvel em questão ocorreu
em 2 de dezembro de 2004, vedada está a possibilidade de o IN-
CRA proceder à vistoria do imóvel rural até 2 de dezembro de 2006.

Como bem destacou o impetrado, a norma do art. 2º, § 6º, da
Lei nº 8.629/93 deve ser interpretada segundo mens legis genéri-
ca, no sentido de que a vedação somente incide nos casos em
que o esbulho tenha dado causa a danos que diminuam a produti-
vidade da propriedade. Segundo informe do Batalhão de Choque
da Polícia Militar, fls. 43/46, ao tempo da reintegração de posse, a
área invadida se encontrava ocupada por mais de 350 pessoas.
Vale-se ressaltar, ainda, que a invasão ocorreu na área central da
propriedade, de modo a prejudicar a regular administração desta.

Da análise da sentença prolatada na Ação de Reintegração de
Posse nº 14.745/04, às fls. 53/55, observa-se que na área invadida
havia plantações de cana-de-açúcar e que os invasores estavam
promovendo o desmatamento da plantação. Diante do exposto,
entendo que a vedação contida no art. 2º, § 6º, da Lei nº 8.629/93
deve ser aplicada ao caso em questão.

Em relação à expedição da Certidão de Cadastro de Imóvel
Rural - CCIR, entendo que não merece reforma a determinação
do juízo a quo. De fato, a expedição da referida certidão é condicio-
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nada ao pagamento do imposto sobre propriedade rural, ITR, dos
últimos 5 anos.

Conforme se aufere dos autos, resta devidamente comprova-
do, às fls. 230/266, o adimplemento das referidas prestações pela
impetrante, estando, dessa forma, preenchido o requisito neces-
sário para a expedição do CCIR. A conduta procrastinatória do IN-
CRA para a expedição o CCIR era danosa ao impetrante, posto
que a certidão constitui requisito essencial para qualquer transa-
ção de imóveis. Deve-se, assim, ser mantida a sentença na parte
em que tange à expedição do CCIR.

Não é de se olvidar que a situação já é fato consumado, tendo
em vista que o CCIR já foi expedido quando do cumprimento da
sentença (fl. 334). Afinal, por uma questão fática não há como re-
verter a situação consolidada com o decurso do tempo.

Nesse sentido, trago à colação as seguintes ementas de jul-
gamento:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SE-
GURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. MERCADO-
RIA EXPORTADA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSI-
VA. NÃO ACOLHIMENTO.LIMINAR SATISFATIVA. PER-
DA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO FATO
CONSUMADO. APLICAÇÃO.
(...)
- A liminar, determinando a liberação das referidas merca-
dorias, foi deferida há mais de três anos (31/08/01).
- Aplicação, à espécie, da teoria do fato consumado, a
qual pressupõe uma situação consolidada e irreversível no
tempo, sem que dela resulte prejuízos a terceiros.
-Na hipótese dos autos, a Fazenda Nacional não apontou
nenhuma conduta ilegal da impetrante que comprometes-
se de maneira indubitável o seu direito à liberação da mer-
cadoria, restringindo-se a afirmar que o procedimento de
conferência da mercadoria a ser exportada não ocorrera
de imediato em virtude de a mercadoria ter adentrado na
alfândega após o horário de funcionamento regulamentar
da Unidade Fazendária.
- Atingido o objetivo almejado pela liminar, sem qualquer
evidência de ilegalidade, não há outro caminho a ser traça-
do a não ser o da confirmação da segurança concedida.
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- Preliminar rejeitada.
- Apelação e remessa oficial não providas.
(TRF - 5ª Região, AMS 85.612/CE, 1ª Turma, decisão: 20/
01/2005, DJU: 14/03/2005, página: 778, nº: 49, Desem-
bargador Federal José Maria Lucena).

Também não merece guarida a pretensão do impetrante quan-
to à revogação da liminar, por restar claramente configurado o fu-
mus boni juris e o periculum in mora, ainda mais após a confirma-
ção do direito do impetrante.

O CCIR, como já foi explicitado anteriormente, é requisito es-
sencial para a concretização de qualquer transação de imóveis,
de forma que a não expedição constitui impedimento ao exercício
do direito de disposição dos bens. O fumus boni juris encontra-se,
por sua vez, devidamente comprovado nos autos e confirmado
por tudo que foi exposto neste voto.

Não vislumbro, ainda, qualquer interesse do impetrado em re-
vogar a decisão liminar uma vez que o cumprimento não lhe cau-
sará, em absoluto, nenhum dano.

Por fim, entendo não assistir razão ao impetrante quanto ao
pedido de condenação do impetrado por litigância de má-fé em
função de alegada dedução de pretensão contra fatos incontrover-
sos. Pelo conjunto dos documentos e petições acostadas aos
autos, entendo que a afirmação, por parte do impetrado, de que a
invasão do Engenho Atalia tenha durado apenas 2 dias, tenha re-
sultado de mero erro de digitação uma vez que a real duração da
invasão foi de 8 meses e 2 dias.

Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial.

É como voto.
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EMBARGOS DE DECLARÇÃO NOS EMBARGOS
INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL N° 3.900-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Embargantes: HERCÍLIO GONÇALVES FIALHO FILHO E MINIS-

TÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Embargado: JUSTIÇA PÚBLICA
Adv./Proc.: DR. PAULO DE TARSO ALMEIDA SAIHG (1° EMBTE.)

EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DA
OMISSÃO AOS PONTOS ARGÜÍDOS. DECISÃO
NOS EMBARGOS INFRINGENTES NOS LIMITES
QUE LHE FOI POSTO. ART. 619, CPP. PRESSU-
POSTOS. AUSÊNCIA.
- Os embargos de declaração têm cabimento
quando, especificamente, houver na decisão
qualquer contradição, omissão ou obscuridade
a ser suprida, e, ainda, em hipótese de atender à
correção de casual erro material, ou, excepcio-
nalmente, por evidente vício no julgamento hos-
tilizado.
- O caso revela a intenção de rediscutir a matéria
antes apreciada e decidida nos embargos
infringentes. Não se coaduna a este desiderato a
natureza dos embargos de declaração.
- Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, decide o Pleno do egrégio Tribunal Regional Federal da
5ª Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de
declaração nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas
constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Recife, 15 de outubro de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

O Ministério Público embarga de declaração em embargos
infringentes, requerendo que o Pleno se manifeste no que se refe-
re à realização de perícia contábil, e assim se provar as alegadas
necessidades financeiras do apelado e também para “fins de pro-
var a presença da ‘inexegibilidade de conduta diversa’, apta a afas-
tar a culpabilidade do réu”, que teriam sido omissos no acórdão.

É o breve relatório.

VOTO

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

Os embargos de declaração têm cabimento enquanto, espe-
cificamente, houver na decisão qualquer contradição, omissão ou
obscuridade a ser suprida, e, ainda, em hipótese de atender à cor-
reção de casual erro material, ou, excepcionalmente, por evidente
vício no decisum hostilizado. Objetivam, pois, integrar a decisão e
aclarar o convencimento judicial sobre a questão que lhe é pro-
posta.

Quando o art. 619 do CPP autoriza a interposição de embar-
gos, o faz se “houver na sentença ambigüidade, obscuridade, con-
tradição ou omissão”. Não é o caso, uma vez que o acórdão em-
bargado não se omitiu em nenhum ponto sobre o qual devia pro-
nunciar-se, decidindo o recurso de apelação nos limites em que
lhe foi posto. Senão vejamos o que foi dito no referido acórdão:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉ-
BITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CP. INEXEGIBI-
LIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO. EMBAR-
GOS INFRINGENTES PROVIDOS.
1. Caracterizada a inexegibilidade de conduta diversa, em
razão da crise financeira enfrentada pela empresa vincula-
da ao embargante, comprovada por depoimentos de teste-
munhas e documentos coligidos aos autos (balanços pa-
trimonais, declarações de imposto de renda e, ainda, notí-
cias veiculadas em jornais locais).
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2. Absolvição do embargante. Aplicabilidade do artigo 386,
III, do CPP.
3. Embargos infringentes providos.

O que ensejaria o cabimento dos embargos seria omissão
quanto à matéria em debate. Não dos argumentos. “Nos embar-
gos de declaração o órgão julgador não está obrigado a respon-
der: – ‘a questionário sobre meros pontos de fato’ (RTJ 103/269).
No mesmo sentido: STJ-3ªT. AC 4-SP – Edcl. Rel. Min. Gueiros
Leite, j. 24.04.90, rejeitaram os embs., v.u., DJU 26.05.1990, p.
4.730”, in Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, 38ª ed.,
atual. até 16 de fevereiro de 2006. São Paulo. Saraiva, 2006, p.
657.

No campo doutrinário, colho, ainda, a lição de José Frederico
Marques, in Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, 3º vol., 2ª
parte, nº 632:

O acórdão conterá “obscuridade” quando ambíguo e de
entendimento impossível, ante os termos e enunciados
equívocos que contém. Registra-se a dúvida quando o acór-
dão provoca perplexidade para a compreensão do que foi
decidido, ante a redação que se lhe deu: os argumentos
usados, ou o entrosamento dos períodos, levam a hesitar-
se para a compreensão do que deveria ter ficado resolvido
ou solucionado.

Não procede a irresignação da ilustre Procuradora Regional,
em seu arrazoado dos declaratórios.

Primeiramente, faço recordar que o Juiz da 4ª Vara Federal de
Pernambuco, ao proferir a sentença condenatória, recorrida uni-
camente pela defesa, entendeu por bem aplicar a Súmula 68 do
TRF da 4ª Região, por cuja dicção “a prova de dificuldades finan-
ceira, e conseqüentemente inexigibilidade de conduta diversa de
outra conduta, nos crimes de omissão no recolhimento de contri-
buições previdenciárias, pode ser feita através de documentos,
sendo desnecessária a realização de perícia”. Em sua livre con-
vicção, já afastara o juízo a quo a necessidade da perícia.

Assim, em face da condenação, a sua defesa interpôs a ape-
lação, que, como já antes visto, foi parcialmente provida pela 2ª
Turma. Depois, foram interpostos embargos infringentes, para que,
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a prevalecer o voto divergente, do Desembargador Federal Paulo
Roberto de Oliveira Lima, fosse a sentença condenatória reforma-
da. E assim sucedeu, quando do julgamento plenário, em que fora
dado o pretendido efeito modificador ao julgado da 2ª Turma desta
Corte.

Volto a discutir a matéria objeto dos embargos declaratórios.

Propriamente, a questão relativa à prova dos autos foi discuti-
da, como se observa, em particular, das notas taquigráficas que
compõem o julgado dos infringentes, como também o foi quando
do julgamento da apelação criminal. Basta ver que, no julgamento
dos embargos infringentes, o Desembargador Luiz Alberto Gurgel
de Faria restou vencido, que se posicionava no sentido de consi-
derar a necessidade de realização de perícia para demonstrar a
dificuldade financeira da empresa-embargante.

Ao acolher a tese da defesa, de que foi demonstrada a alega-
da crise financeira da empresa gerenciada pelo acusado, à toda
evidência, manteve o Plenário o entendimento de afastar a neces-
sidade de realização da perícia contábil. E o fez por bem, com
base em documentação coligida aos autos, cujo posicionamento
encontra-se gizado, de todo expresso, no corpo da ementa do acór-
dão proferido nos embargos infringentes.

Entendo, destarte, que não houve omissão do acórdão, que,
por maioria, deu provimento aos embargos infringentes interpos-
tos.

Na verdade, o caso revela ser a intenção do representante
ministerial rediscutir a matéria antes apreciada e decidida nos
embargos infringentes. Com efeito, não se coaduna a este deside-
rato a natureza dos embargos de declaração. Sem ter havido, no
acórdão embargado, qualquer um dos pressupostos (ambigüida-
de, obscuridade, contradição ou omissão) do art. 619 do CPP, é
incabível o recurso de embargos de declaração.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declara-
ção.

É como voto.
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HABEAS CORPUS Nº 3.301-CE

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CARO-
LINA LINS PEREIRA (CONVOCADA)

Impetrante: JOSÉ BENEDITO NEVES
Impetrado: JUÍZO DA 11ª VARA FEDERAL DO CEARÁ
Paciente: CHRISTOPHER GEOFFREY DOUGLAS HOOPER

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ESPE-
CIALIZAÇÃO DA 11ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ. RESOLUÇÃO Nº 10-A
DO TRF 5ª REGIÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
CRIMES SOCIETÁRIOS PRATICADOS CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LAVAGEM
DE DINHEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. DESCRI-
ÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA DOS SÓCIOS E
DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO. TRANCA-
MENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
- O paciente foi denunciado pela suposta prática
dos delitos previstos nos arts. 22 da Lei n º 7.492/
86 (evasão de divisas), 1º da Lei nº 9.613/98 (lava-
gem de dinheiro), arts. 288 (quadrilha ou bando)
e 299 (falsidade ideológica) do Código Penal.
- A Resolução n° 10-A/2003, do TRF da 5ª Região,
que determinou a especialização da 11ª Vara Fe-
deral da Seção Judiciária do Ceará para proces-
sar e julgar crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional e lavagem de dinheiro, foi considerada
constitucional pelo colendo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do HC nº 88.660/CE, rela-
tado pela Ministra Carmem Lúcia, na sessão do
dia 15.05.2008, por não ofender os princípios do
juiz natural e da reserva legal, porque não fora
criada uma nova vara federal, e sim especializa-
da uma já existente, a fim de racionalizar os tra-
balhos e possibilitar uma melhor prestação juris-
dicional.
- A exposição do fato criminoso em todas as suas
circunstâncias, além de ser imposição legal es-
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tampada no art. 41 do CPB, constitui garantia
constitucional do devido processo legal, mor-
mente no tocante ao exercício do direito do con-
traditório e da ampla defesa em favor daquele a
quem se imputa uma infração penal.
 A denúncia traçou os limites objetivos da ação
penal, afirmando que a circunstância de alguém
ser sócio de uma firma ou sociedade comercial
é só um prius a recomendar a investigação so-
bre a possível autoria de um ilícito, demonstran-
do a existência de um liame entre o fato tido por
delituoso e a conduta do ora paciente, que figu-
ra nos atos constitutivos da firma ou sociedade.
- Laudo pericial atesta intensa movimentação nas
contas da empresa, da qual o paciente é sócio-
diretor, com o repasse de grande volume de di-
nheiro de mais de 132 (cento e trinta e duas) con-
tas para as Ilhas Antíguas, notório paraíso fiscal,
durante os anos de 1997/1999.
- A transferência de milhões de dólares para o
Exterior sem a declaração de imposto de renda
e outros tributos na conta da empresa no ex-
Banco do Estado do Paraná - BANESTADO, em
New York/EUA e seu posterior ingresso no terri-
tório nacional, nas 123 agências bancárias que a
empresa possuía no País desde o ano de 1995,
até o mês de março de 1999, pode incidir nas
condutas típicas incriminadas na Lei nº 9.613/98,
promulgada em 03 de março de 1998.
- Inocorrência da prescrição em abstrato no to-
cante à conduta prevista no art. 288 do Código
Penal.
- Denúncia que não descreve os atos praticados
pelo paciente que poderiam configurar o crime
previsto no art. 299 do CP, não indicando sequer
se a falsificação ocorrera em documento públi-
co ou particular, prejudicando a defesa e impos-
sibilitando a análise da prescrição, sendo, por-
tanto, inepta.
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- Paciente que não demonstrou, de plano, a
alegada não autoria do ilícito penal-tributário.
Porque o habeas corpus não comporta dilação
probatória, é incabível o trancamento da ação
penal, à míngua de prova pré-constituída para
descaracterizar a conduta havida por ilícita.
- Ordem concedida, em parte mínima, apenas
para trancar a ação penal quanto ao crime pre-
visto no art. 299 do CP, por inépcia da denúncia.

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, conceder, em
parte, a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório, voto da
Desembargadora Relatora Convocada e notas taquigráficas cons-
tantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado.

Custas, como a lei.

Recife, 7 de agosto de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS
PEREIRA - Relatora Convocada

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CARO-
LINA LINS PEREIRA (Convocada):

Habeas corpus impetrado por José Benedito Neves e outros,
com pedido liminar, em favor de Christopher Geoffrey Douglas
Hooper, objetivando o trancamento da Ação Penal n° 2007.81.00.
015145-4, na qual o Ministério Público Federal o denuncia pela
suposta prática dos delitos previstos nos arts. 22 da Lei nº 7.492/
86 (evasão de divisas), 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinhei-
ro), arts. 288 (quadrilha ou bando) e 299 (falsidade ideológica) do
Código Penal, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da
11ª Vara Federal do Ceará.

Sustenta o impetrante, inicialmente, a ausência de justa cau-
sa para o prosseguimento da ação penal, alegando a nulidade desta
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em face da violação ao princípio do juiz natural, porque a ação não
fora distribuída livremente, de acordo com as normas de organiza-
ção judiciária, e sim encaminhada para a vara especializada em
crimes de sistema financeiro, de acordo com a Resolução nº 10-A/
2003 deste TRF 5ª Região, em desrespeito ao art. 564, I, do Códi-
go de Processo Penal.

No mérito, requer o trancamento da ação penal, inicialmente,
porque inepta, em tese, a denúncia, pois ela não indicaria de forma
clara e/ou individualizada qual ou quais seriam as condutas típicas
atribuídas ao ora paciente que indicassem no período de 28.11.95
a 02.01.1996, as operações financeiras realizadas pelo BANQUE
DE CRÉDIT COMERCIAL LIMITED, afirmando que o fato de ele,
paciente, ser sócio da empresa, figurar nos cartões de autógrafos
perante a instituição financeira e exercer cargo de diretor da off
shore não o torna agente de qualquer delito, especialmente quan-
do inexistem, em tese, provas que o vinculem a quaisquer opera-
ções financeiras.

Alega, ainda, que os fatos imputados ao paciente que, em tese,
configurariam o suposto crime de lavagem de dinheiro teriam ocor-
rido antes da vigência da Lei nº 9.613/98, de forma que a lei não
poderia retroagir para prejudicá-lo. Afirma que teria ocorrido a pres-
crição punitiva em abstrato referente aos crimes previstos no art.
288 e 299 do CP.

Pede, ainda, alternativamente, a anulação do r. despacho de
recebimento da denúncia, pelo reconhecimento de violação ao prin-
cípio constitucional do juiz natural, com redistribuição livre dos au-
tos a qualquer das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária
do Ceará; ou o trancamento parcial da ação penal quanto ao delito
tipificado no artigo 1º da Lei 9.613/98, quer pela ausência de indi-
cação do inciso supostamente violado, quer pela violação ao prin-
cípio da anterioridade da lei penal; ou, ainda, o trancamento parcial
da ação penal quanto ao crime de quadrilha ou bando (art. 288 do
CP) e falsidade ideológica (art. 299 do CPP), e do artigo 22 da Lei
nº 7.492/86 e art. 1º da Lei 9.613/98,  pelo reconhecimento da ex-
tinção da punibilidade decorrente da prescrição da pretensão puni-
tiva - (cf. fls. 1.176).
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O eminente Desembargador Federal Geraldo Apoliano, anali-
sando o pedido liminar e considerando que todos os pedidos estão
ligados ao mérito do habeas corpus, solicitou ao Juízo processan-
te o oferecimento das informações - fl. 1.176.

Em suas informações, a autoridade dita coatora esclarece que
o paciente fora denunciado, juntamente com outras pessoas, como
incurso nas penas dos delitos previstos nos arts. 22 da Lei n º
7.492/86 (evasão de divisas), 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de
dinheiro), arts. 288 (quadrilha ou bando) e 299 (falsidade ideológi-
ca) do Código Penal, tendo a denúncia sido recebida no dia
11.06.2007, porque lastreada em vastos elementos probatórios (um
inquérito com três volumes, um apenso e vasta documentação).

Afirma que o ora paciente, residente no Uruguai, fora interro-
gado, mediante carta rogatória, recebida e juntada em 19.06.2008,
aguardando-se apenas a tradução do seu interrogatório.

Sustenta a inexistência de ofensa ao princípio do Juiz Natural,
porque o colendo STF, no julgamento do HC nº 88.660/CE, deci-
diu, especificamente, pela competência da 11ª Vara Federal do
Ceará, em face da atribuição que tem o Poder Judiciário para a
dispor sobre a especialização de varas.

No que tange à inépcia da denúncia, esclarece que os réus se
defendem dos fatos narrados na denúncia, sendo indiferente capi-
tulação jurídica da inicial acusatória, nada impedindo que a ação
penal se desenvolva regularmente, porque ao juiz compete a cor-
reta adequação jurídica dos fatos narrados na denúncia.

Alega que a inicial é suficientemente clara ao descrever os
fatos atribuídos, dentre os réus, ao ora paciente, afirmando que se
encontram presentes nos autos as descrições das condutas dos
réus que se enquadram, em tese, no crime de evasão de divisas.
Afirma que a denúncia trata de crimes econômicos, praticados in-
variavelmente às ocultas para burlar os órgãos de fiscalização, e
indica de forma clara e específica os possíveis sujeitos ativos do
crime, os meios empregados para sua prática, a conduta delituo-
sa, o tempo dos fatos criminosos e o dano causado (prejuízo de
mais de US$ 78,8 milhões de dólares norte-americanos em pre-
juízo do sistema financeiro nacional).
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Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, esclarece que não
há vislumbre da suposta atipicidade da conduta do paciente, por-
que “não constitui óbice o aspecto temporal consignado na impe-
tração”, uma vez que a denúncia menciona a remessa de divisas
para uma conta da Agência do BANESTADO em Nova York/EUA,
sendo os valores nela mantidos até 1999, quando já estava em
vigor a Lei nº 9.613/1998, ressaltando que o referido crime é per-
manente, porque envolve a ocultação e dissimulação dos bens,
direitos e valores - fl. 1.184.

Alfim, afirma que “a lavagem de dinheiro pode ocorrer em rela-
ção aos crimes antecedentes praticados antes da vigência da Lei
9.613/1998 desde que a “ocultação” ou a “dissimulação” tenha
ocorrido já na vigência da mencionada lei” - fl. 1.185.

Indeferi a medida liminar - fls. 1.208/1.211.

Parecer da presentação da Procuradoria Regional da Repú-
blica, opinando pela concessão da ordem de habeas corpus, ape-
nas para extinguir a punibilidade do crime previsto no art. 299 do
CP, argumentando, em preliminar, que a especialização de Vara
Federal para o processamento e o julgamento de crimes pratica-
dos contra o Sistema Financeiro Nacional não ofende os princí-
pios da reserva legal, da Separação de Poderes e do Juiz Natural.

Com relação ao mérito, afirma que o trancamento da ação
penal constitui medida excepcional, e o impetrante não teria trazi-
do elementos que comprovassem a atipicidade da conduta, a inci-
dência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indí-
cios de materialidade e de autoria do delito. Esclarece que, em se
tratando de crimes societários, é dispensável a descrição minu-
ciosa e individualizada da conduta de cada acusado, ressaltando
que, em se tratando do crime de lavagem de dinheiro, basta para a
aptidão da denúncia os indícios de que o paciente teria “branquea-
do” o capital proveniente de atividades ilícitas. Alfim, argumenta
que configura-se possível apurar o crime de lavagem de dinheiro
se, após o branqueamento inicial, realizado antes da égide da Lei
nº 9.613/98, outras negociações são realizadas pelo paciente, já
sob a incidência da prefalada lei, são destinadas a disfarçar a ori-
gem criminosa do patrimônio, esclarecendo que o sistema pro-
cessual penal não adotou a prescrição antecipada, devendo pros-
seguir a ação quanto aos outros crimes - fls. 1.246/1.264.
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É o relatório.

Dispensada a revisão. Em mesa para julgamento.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CARO-
LINA LINS PEREIRA (Relatora Convocada):

Averbando acendrada vênia aos que perfilham entendimentos
dissonantes, tenho que o habeas corpus deva ser denegado. Jus-
tifico.

No presente caso, o paciente foi denunciado pela suposta prá-
tica do delitos previstos nos arts. 22 da Lei nº 7.492/86 (evasão de
divisas), 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro), arts. 288 (qua-
drilha ou bando) e 299 (falsidade ideológica) do Código Penal.

A distribuição ou redistribuição dos autos para vara especi-
alizada não viola o princípio do Juiz Natural.

A Resolução n° 10-A, do TRF da 5ª Região, de 2003, determi-
nou a especialização da 11ª Vara da Seção Judiciária do Ceará em
matéria criminal para processar e julgar crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional, de forma privativa.

A questão da legalidade da referida Resolução foi analisada
pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº
88.660/CE, relatado pela Ministra Carmem Lúcia, na sessão do
dia 15.05.2008, que julgou constitucional a transferência de pro-
cessos penais referentes a crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional para a vara especializada criada na Seção Judiciária do
Ceará, no caso, a 11ª Vara Federal, em face da Resolução 10-A
deste Tribunal.

Na ocasião, o Pretório Excelso decidiu que o Poder Judiciário
pode dispor sobre a especialização de varas e que a Resolução
10-A do TRF apenas redistribuiu a competência entre órgãos já
criados por lei, reorganizando internamente as varas, afirmando
que a especialização de vara federal para julgamento de crimes
contra o Sistema Financeiro, por meio de Resolução, não ofende
os princípios do Juiz Natural e da Reserva Legal, porque não fora
criada uma nova vara federal e sim, especializado uma já existen-
te, a fim de racionalizar os trabalhos e permitir uma prestação mais
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célere da jurisdição, de forma que não há violação ao princípio do
Juiz Natural.

Este Tribunal, inclusive, já se manifestou neste mesmo senti-
do, no julgamento do Conflito de Competência nº 891/CE, verbis:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO POSITIVO DE COM-
PETÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JUL-
GAR, NO ESTADO DO CEARÁ, OS CRIMES PRATICA-
DOS CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E
OS DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREI-
TOS E VALORES. VARA ESPECIALIZADA.
1. Em consonância com a Resolução nº 314, de 12 de
maio de 2003, do Conselho da Justiça Federal (CJF) e a
Resolução nº 10-A, de 11 de junho de 2003, deste Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, a competência exclusiva
para processar e julgar os crimes praticados contra o Sis-
tema Financeiro Nacional e os crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores, no Estado do Ceará,
é da 11ª Vara daquela Seccional.
2. Precedente deste Tribunal (CC nº 900-CE, Pleno, Rel.
Des. Federal Convocado Ivan Lira de Carvalho, julg.
29.09.2004, publ. DJU 09.11.2004)
3. Conflito julgado procedente, para declarar competente o
Juízo da 11ª Vara da Seção judiciária do Ceará.
(CC nº 891-CE, Pleno, Rel. Des. Federal Francisco Caval-
canti, julg. 20.10.2004, publ. 03.01.2005, pág. 113)

No cenário penal contemporâneo, os chamados crimes so-
cietários são, em análise última, ilícitos praticados (ou possíveis
de serem) pelos sócios, no exercício das respectivas funções que
exerçam dentro da empresa.

A partir dessa premissa, e sem perder de vista o fato de que o
ordenamento jurídico em vigor não reconhece a sujeição ativa das
pessoas jurídicas (ao menos não nos delitos econômicos), o Su-
perior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que é
prescindível a pormenorização da conduta dos indivíduos, que, na
qualidade de sócios, respondam pelos atos da empresa.

As disposições do artigo 41 do CPP hão de ser observadas
em relação a qualquer delito, pois constituem garantia constitucio-
nal do devido processo legal, máxime no tocante ao exercício do
contraditório e da ampla defesa, o que vale, inclusive, para os cha-
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mados crimes societários, nos quais a aplicação da lei penal se
dá em face dos sócios, levando-se em consideração a divisão do
trabalho no seio da corporação, e não, sobre a pessoa jurídica,
como alguns autores defendem, para os quais o ente seria o pró-
prio sujeito ativo do ilícito penal em virtude da chamada responsa-
bilidade social.

Em face disso, o fato de alguém ser sócio de um empreendi-
mento comercial, industrial, ou de serviços, é apenas um prius
que pode concorrer para que se dê início a uma investigação acer-
ca da autoria de um eventual ilícito penal, sendo que a prova da
autoria exigirá a constatação da existência de um liame entre o
fato havido por delituoso e a conduta daquele que figure no estatu-
to ou contrato social, como responsável pela prática dos atos even-
tualmente írritos, sob o aspecto estritamente penal.

No caso concreto, a despeito dos aparentes senões da de-
núncia, dois fatos afiguram-se-me relevantes: o primeiro é o de
que o paciente, a teor do contido à fl. 997, figurava nos cartões de
autógrafos da Empresa BANQUE DE CREDIT COMERCIAL LTDA.,
com sede nas Ilhas Antíguas, notório paraíso fiscal, sendo indica-
dos como diretor no contrato da empresa, detendo, por isso, po-
deres para realizar as movimentações bancárias da empresa e,
de acordo com o Ofício do Banco Central trazido pela autoridade
dita coatora o chamado Banque de Credit Comercial Ltda. não
consta nem constou entre as instituições financeiras autorizadas
a funcionar pelo Banco Central - fl. 1.186.

O segundo fato é que não obstante ser o paciente sócio-dire-
tor da instituição sempre se valia do nome de terceiro (Jorge Balbi-
no) para a efetivação dos negócios, indivíduo este que, de acordo
com a denúncia, era usado sem a sua ciência para a formação de
empresas fantasmas e para a realização de operações financei-
ras, motivo pelo qual não fora denunciado - fl. 997.

Portanto, em uma visão preliminar, há indícios suficientes de
materialidade e da autoria dos crimes e da participação do pacien-
te nos arrolados na denúncia, de forma que afasto a preliminar de
inépcia da denúncia pela alegação de ausência de descrição fáti-
ca típica.
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Também se não me afigura a atipicidade de crime de evasão
de divisas.

O art. 22 da Lei nº 7.492/86 assim dispõe:

Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com
o fim de promover evasão de divisas do País:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer
título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda
ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não
declarados à repartição federal competente.

Segundo a denúncia, “o Laudo nº 675/02, elaborado pela Polí-
cia Federal do Paraná, identificou intensa movimentação de várias
contas, incluindo a Conta nº 391-0, e o fluxo dos recursos das 132
contas, conforme as fls. 116/474 - Apenso I, no ano de 1997, ob-
servando o laudo que a mega investigação ainda podia se esten-
der aos exercícios de 1998 e 1999, visto que a agência do BANES-
TADO/NY só encerrou suas atividades em 03/1999 - fl. 477. A in-
vestigação contou com a cooperação internacional - MILAT (Trata-
do de Assistência Legal Mútua)” - fl. 994.

Embora a denúncia não descreva detalhadamente a atividade
do paciente, há indícios de que ele, como diretor da empresa e,
portanto, habilitado para realizar operações financeiras, tenha par-
ticipado do delito, especialmente quando consta no BANESTADO
seus cartões de autógrafos nas contas da empresa fictícia para a
realização de operações. Ressalte-se que os crimes econômicos,
sobretudo os praticados via meios eletrônicos de forma internaci-
onal, são praticados de forma oculta, com grande sofisticação e
aparência de legalidade, a fim de burlar a fiscalização fazendária.

Portanto, afigura-me haver justa causa para o prosseguimen-
to da ação penal, em face da existência concreta de indícios que
apontem para a perspectiva de que o ato ilícito, de fato, ocorreu, e
de que o paciente, possa ser o seu autor ou, ao menos participado
dele, junto com os outros denunciados, não restando provada, de
plano, a atipicidade do crime previsto no art. 22 da Lei nº 7.492/86.

Diz o impetrante, com relação ao crime de lavagem de dinhei-
ro, que os fatos imputados ao paciente como delituosos teriam
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ocorrido antes da vigência da Lei nº 9.613/98, de forma que a lei
não poderia retroagir para prejudicá-lo.

A Lei nº 9.613/98, promulgada em 03 de março de 1998, en-
trou em vigor da data de sua publicação.

De acordo com a denúncia, os valores decorrentes da evasão
de divisas, oriundas da lavagem de dinheiro relativo à prática de
crimes contra o sistema financeiro nacional, especialmente quan-
to à transferência de milhões de dólares para o Exterior sem a
declaração de imposto de renda e outros tributos ficaram na conta
da empresa no do ex-Banco do Estado do Paraná - BANESTADO,
em New York/EUA, desde a sua abertura, em 1995, até o mês de
março de 1999, sendo que nos anos de 1997 e 1998 foi constata-
da intensa movimentação bancária, quando, então a referida insti-
tuição bancária fora extinta - fls. 994/955.

Portanto, pelo menos durante um razoável período, a conduta
do ora paciente pode incidir nas condutas típicas incriminadas na
Lei nº 9.613/98, promulgada em 3 de março de 1998.

Não assiste razão ao paciente quanto à suposta prescrição
antecipada dos delitos do art. 22 da Lei nº 7.492/86 e do art. 1º da
Lei nº 9.613/98, afirmando ele que, caso sobrevenha condenação,
a pena não seria superior a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, e, ten-
do-se passado quase dez anos entre a data do fato e a data do
recebimento da denúncia, extinta estaria a punibilidade pela pres-
crição da pena em concreto.

Razão não assiste ao paciente. Não há como afirmar que a
pena a ser aplicada ao agente seja a pena mínima prevista em lei,
uma vez que não se pode excluir da apreciação do juízo de primei-
ro grau o processo criminal. Sequer há elementos nos autos que
indiquem que o paciente é primário e de bons antecedentes, como
ele continuamente alega.

Além disso, a chamada prescrição em perspectiva, ou pres-
crição virtual, não tem acolhida no nosso direito. Desta forma não
pode ser utilizada como fundamento para a extinção da punibilida-
de do paciente.

Nesse sentido, inclina-se a jurisprudência deste Tribunal, ver-
bis:
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PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ESTELIONATO.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDEN-
CIÁRIO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRA-
ZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTI-
VA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO
DO RECURSO.
- Em se tratando do agente que recebe indevidamente be-
nefício previdenciário, têm-se que o marco inicial para a
contagem do prazo prescricional é a data do último recebi-
mento indevido.
- A prescrição em perspectiva, também chamada de
prescrição antecipada, não tem previsão legal, não
podendo ser usada como fundamento para extinguir
a punibilidade ao agente.
- Recurso provido.
(Quinta Turma, RSE nº 1.048/CE, Rel. Des. Federal Láza-
ro Guimarães, julg. 01.04.2008, publ. DJU 27.05.2008, pág.
99)

Não assiste, nesta análise inicial, razão ao paciente quanto à
suposta prescrição dos crimes previstos no art. 288 (quadrilha ou
bando) do Código Penal.

Quanto à suposta prescrição do crime de quadrilha ou bando
previsto no art. 288 do CP, não há indícios nos autos de extinção
das atividades da empresa da qual fazem parte os denunciados,
entre eles paciente, uma vez que o BANQUE DE CRÉDIT CO-
MERCIAL LIMITED, ainda funciona nas Antíguas, notório paraíso
fiscal, com negócios em território nacional. Desta forma, não ces-
sando a prática delituosa, não se iniciou o prazo prescricional rela-
tivo ao crime previsto no art. 288 do CP.

Com relação ao crime de falsidade ideológica, entende a dou-
ta Procuradoria da República que o delito estaria prescrito, porque
a falsificação a que se refere a denúncia diz respeito a documento
particular, ocorrida entre os anos de 1995 a 1997, e como a pena
máxima cominada pelo delito é de 3 (três) anos de reclusão, pres-
crevendo em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, I, do Código
Penal.

No entanto, a denúncia, na forma em que está redigida, ape-
nas afirma que Jorge Balbino teve seus documentos utilizados pelos
denunciados, destinando-os, em seguida, para a formação do qua-
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dro societário da empresa, falsificando também a sua assinatura
em vários documentos, sem o seu conhecimento, valendo-se de
sua condição de importador de obras de arte.

A denúncia apenas afirma que fora falsificada a assinatura de
Jorge Balbino quando da importação de obras de arte para a espo-
sa de um dos denunciados sem, no entanto, indicar em que tipo
de documento fora realizada a falsificação, se público ou particu-
lar.

Ausente a indicação do tipo de documento (se público ou par-
ticular) que fora ideologicamente falsificado, clara está a inépcia
de denúncia, uma vez que os elementos trazidos pelo MPF impos-
sibilitam a própria defesa do réu (que se defende dos fatos narra-
dos na inicial acusatória), bem como a análise da prescrição em
abstrato ou de outros aspectos relativos à materialidade e da auto-
ria do delito, razão pela qual é inepta a denúncia quanto ao crime
previsto no art. 299 do CP.

Ressalte-se que a concessão do habeas corpus com relação
ao referido artigo nenhum prejuízo causará à acusação, porque a
denúncia pode ser aditada, obedecendo-se aos requisitos do art.
41 do CPP.

Ao meu ver, os fatos narrados constituem crime, ao menos
em tese; a cabal apuração de sua ocorrência deverá ser objeto da
instrução criminal, e a punibilidade não se mostra extinta, pela pres-
crição ou por outra causa.

Existindo indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem
como a descrição básica da conduta do denunciado, ora paciente,
de forma a permitir a sua defesa dos fatos, tem-se como correto o
recebimento da denúncia e, conseqüentemente, o prosseguimen-
to da persecução penal.

Quanto à justa causa para a persecução penal, percebe-se
que, pelo menos em tese, os delitos podem ter ocorrido. Conso-
ante iterativa jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, o
ato judicial de recebimento de denúncia não carece de extensa e
detalhada fundamentação. Basta que a petição inicial da ação pe-
nal de iniciativa pública atenda aos requisitos do artigo 41 do Códi-
go de Processo Penal, e que não se mostre presente nenhuma



383

das causas de rejeição do artigo 43 do mesmo diploma normativo,
para que ela deva ser recebida pelo órgão jurisdicional.

Os argumentos apresentados neste habeas corpus não se
revelam aptos, nesta via processual, a obstar o prosseguimento
da ação penal.

Os fatos narrados constituem crimes, ao menos em tese, e a
cabal apuração de sua ocorrência deverá ser objeto da instrução
criminal, e a punibilidade não se mostra extinta pela prescrição ou
por outra causa.

Existindo indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem
como a descrição básica da conduta dos denunciados, de forma a
permitir a sua defesa dos fatos, tem-se como correto o recebi-
mento da denúncia e, conseqüentemente, o prosseguimento da
persecução penal.

Corroborando todo o exposto, trago à baila entendimento es-
posado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. TRAN-
CAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXAME APROFUNDADO
DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INQUÉRITO POLI-
CIAL. PRESCINDIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES. INÉPCIA DA DENÚN-
CIA. INOCORRÊNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO PENAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.
1. Não é compatível com a via estreita do habeas corpus o
exame de alegações que demandem necessariamente o
exame aprofundado das provas.
2. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte de
que o ajuizamento de ação penal prescinde da prévia ins-
tauração de inquérito policial, bastando que haja outros
elementos de prova suficientes para embasá-la.
3. Havendo indícios de que se exigia a realização de
licitação para a prática do ato objeto do convênio
firmado pelo recorrente, revela-se prematuro o tran-
camento da ação penal na via eleita.
4. Não é inepta a denúncia que narra a prática de conduta
que se subsume ao delito previsto no art. 89 da Lei nº
8.666/93, em conformidade com o art. 41 do Código de
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Processo Penal, revelando-se suficiente ao exercício do
direito de defesa.
5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (Desta-
quei)
(STJ – Superior Tribunal de Justiça, RHC - 19.585/DF, Sexta
Turma, decisão: 24/05/2007, DJ, data: 06/08/2007, pági-
na: 693, Relator Paulo Gallotti).

Por fim, destaque-se que a análise mais aprofundada das de-
mais alegativas trazidas pelo impetrante dependem de apreciação
de questões fático-probatórias.

Do aresto adrede transcrito e da vasta jurisprudência dos tri-
bunais pátrios, infere-se que, pela estreita via do habeas corpus,
não é possível qualquer aprofundamento no tocante ao exame das
provas, máxime quando os fatos, em tese, figuram ser típicos, e
haja indício, tal como ocorre aqui, de que o paciente possa dele
ser mesmo o autor.

Esforçado nestas razões, concedo, em parte, a ordem de ha-
beas corpus, apenas para excluir o crime previsto no art. 299 do
CP, pela inépcia de denúncia quanto a ele.

É como voto.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 102.006-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO
MOREIRA

Impetrante: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS (RÉU PRESO)
Impetrante: JUÍZO DA 8ª VARA FEDERAL DE ALAGOAS
Adv./Proc.: DR. FABIANO DE AMORIM M. JATOBA (IMPTTE.)

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. INDE-
FERIMENTO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ES-
PECIAL A ADVOGADO. RECEBIMENTO DO
MANDADO DE SEGURANÇA COMO HABEAS
CORPUS. REFORMA DA DECISÃO SINGULAR.
POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO A SALA DE
ESTADO-MAIOR. PRERROGATIVA PROFISSIO-
NAL ASSEGURADA PELA LEI Nº 8.906/94 (ES-
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TATUTO DA ADVOCACIA - ARTIGO 7º, V). PEDI-
DO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.
- A jurisprudência do STF, v.g., Plenário, RE nº
69.974-RJ, Relator Ministro Barros Monteiro,
DJU, 06.12.74; STF, 1ª Turma, RE nº 84.181, Mi-
nistro Antônio Neder, DJU 25.04.77) admite a uti-
lização de mandado de segurança contra ato
jurisdicional em matéria penal em duas hipóte-
ses: a) quando não sujeito o ato a recurso pró-
prio; b) quando, mesmo havendo recurso pró-
prio, em face da ausência de efeito suspensivo a
este e da iminência de dano irreparável ou de
difícil reparação à parte impetrante, restar a ação
mandamental como única via hábil a sanar, de
forma temporalmente adequada, ilegalidade per-
petrada por autoridade judicial.
- A liberdade de ir e vir do impetrante foi o bem
jurídico atingido pelo ato judicial apontado como
coator e  evidenciado que ainda não resta cessa-
da a causa determinante da coação – a liberdade
de ir e vir – seja pela vigência do decreto preven-
tivo, seja pela instauração da ação pena. Ainda
que o impetrante tenha se valido do remédio
constitucional inadequado, nada impede que o
Tribunal conheça de um pelo outro ou vice-ver-
sa, assegurando a regularidade procedimental
- A prerrogativa da prisão especial estava regu-
lamentada pelo Decreto nº 38.016, de 05.10.55,
revogado pela Lei nº 10.258 de 11.07.2001, que
reduziu os benefícios da prisão especial ao re-
colhimento em local distinto da prisão comum
ou em cela distinta do próprio estabelecimento
penal comum, a teor do que dispõe o artigo 295,
VII, e §§ 1º a 5º do CPP.
- Ocorre que, na hipótese, trata-se de advogado
preso  e inúmeros diplomas legais estabelecem
prisão especial a determinados cidadãos que
exercem permanentes ou temporárias funções
específicas e a profissionais de diversas catego-
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rias. Têm-se assim, v.g., os dirigentes sindicais
(Lei nº 2.860/56), os professores do ensino de 1º
e 2º graus (Lei nº 7.172/83), o Promotor Público
(art. 20, VII, da Lei Orgânica do Ministério Públi-
co), o Magistrado (Lei Orgânica da Magistratura,
art. 33, III) e ainda todos os mencionados no cita-
do artigo 295 do CPP, gozam do direito de antes
do trânsito em julgado da sentença condenatória,
serem recolhidos à prisão especial.
- O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94, em
norma não derrogada pela Lei nº 10.258/2001(que
alterou o art.295 do CPP) garante ao advogado,
enquanto não transitar em julgado a sentença
penal que o condenou, o direito de “não ser re-
colhido preso senão em sala de Estado-Maior e,
na sua falta, em prisão domiciliar (art.7º, inciso
V). Precedentes.
- Mandado de Segurança recebido como habeas
corpus. Concessão da ordem.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, receber o mandado de segu-
rança como habeas corpus e conceder a ordem, nos termos do
voto do relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constan-
tes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente jul-
gado.

Recife, 2 de setembro de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREI-
RA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIA-
LHO MOREIRA:

Cuida a hipótese de ação mandamental, em matéria criminal,
com pedido liminar, impetrado pelos advogados Fabiano de Amo-
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rim Jatobá, OAB/AL nº 5.675 e outros, contra decisão do Exmo.
Juiz Substituto da 8ª Vara Federal/Alagoas (Arapiraca), que não
concedeu ao impetrante, Sr. MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS,
brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/AL nº 2.567,  o direito
de cumprir a custódia cautelar, decretada com esteio no artigo 312
do CPP, em regime de prisão especial (Estatuto dos Advogados -
Lei nº 8.906/94, art.7º, inciso V), nos autos da ação penal onde se
apura, crimes, em tese, de fraudes em processos licitatórios e em
execução de obras públicas.

A denúncia foi ofertada com base em inquérito policial que de-
flagrou a denominada “operação carranca”, onde a investigação
policial foi fundada em dados concretos, tais como relatórios da
Controladoria Geral da União e escutas telefônicas, embasando-
se em elementos indiciários de práticas de crimes, em tese, de
diversas naturezas praticados com vista à frustração do caráter
competitivo do procedimento licitatório e de fraudar licitação, alte-
rando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria forneci-
da, crime, em tese, capitulados nos artigos 90 e 96, IV, da Lei das
licitações – Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Objetiva-se no presente writ a suspensão liminar da decisão
proferida pelo eminente Juiz de primeiro grau, que negou o pedido
de prisão especial. Pugna, ainda, pelo recolhimento do impetrante
em sala de Estado Maior (artigo 7º, V, da Lei nº 8.906/94).

Alternativamente, pleiteiam, na hipótese de não se deferir a
prisão especial, a custódia em prisão domiciliar (artigo 1º da Lei nº
5.256/67).

Informações prestadas pela autoridade impetrada, o Exmo. Sr.
Juiz Federal Substituto da 8ª Vara/AL, em Arapiraca (fls.52/58)

Em decisão da minha lavra, fls. 70/75, deferi o pedido liminar.

Parecer Ministerial, ofertado pela Exma. Procuradora da Re-
pública, Dra. Eliane Recena, fls. 79/89, que opinou, preliminarmante,
pelo recebimento do presente mandado de segurança como ha-
beas corpus, pela aplicação do princípio da instrumentalidade das
formas e, no mérito, pelo indeferimento do writ.

É o que havia de relevante para relatar.
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VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIA-
LHO MOREIRA (Relator):

O impetrante colima, em sede de mandado de segurança,
suspensão liminar da decisão proferida pelo eminente Juiz de pri-
meiro grau, que negou o pedido de prisão especial. Pugna, ainda,
pelo recolhimento do impetrante em sala de Estado Maior (artigo
7º, V, da Lei nº 8.906/94).

O Exmo. Juiz Substituto da 8ª Vara Federal/Alagoas (Arapira-
ca) não concedeu ao impetrante, Sr. MARCOS ANTÔNIO DOS
SANTOS, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/AL nº 2.567,
o direito de cumprir a custódia cautelar, decretada com esteio no
artigo 312 do CPP, em regime de prisão especial (Estatuto dos
Advogados - Lei nº 8.906/94, art.7º, inciso V), nos autos da ação
penal onde se apuram crimes, em tese, de fraudes em processos
licitatórios e em execução de obras públicas.

A denúncia foi ofertada com base em inquérito policial que de-
flagrou a denominada “operação carranca”, onde a investigação
policial foi fundada em dados concretos, tais como relatórios da
Controladoria Geral da União e escutas telefônicas, embasando-
se em elementos indiciários de práticas de crimes, em tese, de
diversas naturezas praticados com vista à frustração do caráter
competitivo do procedimento licitatório e de fraudar licitação, alte-
rando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria forneci-
da, crime, em tese, capitulados nos artigos 90 e 96, IV da Lei das
licitações – Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Passo à análise da preliminar aduzida pelo Ministério Público
Federal no seu Parecer Ministerial de fls. 79/89:

A Exma. Procuradora da República, Dra. Eliane Recena, opi-
nou, preliminarmente, pelo recebimento do presente mandamus
como habeas corpus, pela aplicação do princípio da instrumentali-
dade das formas, por entender que seria a liberdade de ir e vir do
impetrante o bem jurídico atingido pela ato judicial apontado como
coator.

No que pertine ao cabimento do mandado de segurança, na
seara penal, à ausência de recurso específico, a exemplo do agra-
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vo de instrumento, no âmbito daquele direito processual, é perfei-
tamente cabível a utilização do mandamus, para amparar direito
líquido e certo, sempre que se vislumbrar na hipótese dano imi-
nente irreparável ou de difícil reparação, sendo, pois, medida ur-
gente, que, dentro de tal enfoque, distingue-se da ação de habeas
corpus, no quanto, esta, mesmo que sua utilização dê-se a título
de recurso inominado, existe para proteger o direito de locomo-
ção, não amparado pela via mandamental.

Indiscutivelmente, a regra que há de reger a utilização do man-
dado de segurança em matéria penal deve ser pautada cum gra-
num salis, assim como no processo civil, donde, tem-se como
admissível sua utilização, em tese, à inexistência de recurso pró-
prio, ou, ainda que existente tal recurso, à necessidade de um pro-
vimento urgente, de modo a preservar o direito líquido e certo do
impetrante de um irreparável prejuízo.

No caso ora em exame a pretensão mandamental deduzida
pelo impetrante é a suspensão do ato judicial apontado como coa-
tor, que teria sido o indeferimento pelo Eminente Juiz Federal de
primeiro grau do direito de o impetrante cumprir a custódia caute-
lar, decretada com esteio no artigo 312 do CPP, em regime de
prisão especial (Estatuto dos Advogados – Lei nº 8.906/94, art.7º,
inciso V), nos autos da ação penal onde se apura, crimes, em
tese, de fraudes em processos licitatórios e em execução de obras
públicas.

A decisão a quo não se enquadra em nenhuma das hipóteses
legais de cabimento de recurso em sentido estrito (artigo 581 do
CPP) ou de apelação (artigo 593 do CPP).

A jurisprudência do STF, v.g., Plenário, RE nº 69.974-RJ, Rela-
tor Ministro Barros Monteiro, DJU, 06.12.74; STF, 1ª Turma, RE nº
84.181, Ministro Antônio Neder, DJU 25.04.77) admite a utilização
de mandado de segurança contra ato jurisdicional em matéria pe-
nal em duas hipóteses: 1) quando não sujeito o ato a recurso pró-
prio; 2) quando, mesmo havendo recurso próprio, em face da au-
sência de efeito suspensivo a este e da iminência de dano irrepa-
rável ou de difícil reparação à parte impetrante, restar a ação man-
damental como única via hábil a sanar, de forma temporalmente
adequada, ilegalidade perpetrada por autoridade judicial.
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In casu, a liberdade de ir e vir do impetrante foi o bem jurídico
atingido pelo ato judicial apontado como coator e  evidenciado que
ainda não resta cessada a causa determinante da coação – a li-
berdade de ir e vir – seja pela vigência do decreto preventivo, seja
pela instauração da ação penal, que como todo processo-crime
ofende não só o status libertatis, como o status dignitatis do indiví-
duo, este, inclusive, realçado na CF, em seu artigo 5º, inciso LIV,

É consabido que a finalidade precípua do habeas corpus con-
siste em fazer cessar o constrangimento ilegal ou a ameaça de
ilegal constrangimento à liberdade de ir e vir. Diz-se que a coação
é ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver
preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem orde-
nar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver
cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém
admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; quan-
do o processo for manifestamente nulo ou quando extinta a punibi-
lidade (art. 648, CPP).

A despeito disso, mesmo se considerando que a liberdade de
ir e vir do impetrante foi o bem jurídico atingido pelo ato judicial
apontado como coator e  evidenciado que ainda não resta cessa-
da a causa determinante da coação – a liberdade de ir e vir – seja
pela vigência do decreto preventivo, seja pela instauração da ação
penal, ainda que o impetrante tenha se valido do remedido consti-
tucional inadequado, nada impede que o Tribunal conheça de um
pelo outro ou vice-versa, assegurando a regularidade procedimen-
tal (RJTACRIM-SP 2/217-Juiz: Haroldo Luz – Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo).

Por tais considerações, acolho a preliminar argüida pelo Mi-
nistério Público Federal em seu parecer  e recebo o mandado de
segurança como habeas corpus do writ em sua inteireza.

Passo ao mérito:

Tenho como razões de decidir a embasar o mérito, agora do
presente habeas corpus os fundamentos deduzidos na decisão
liminar, que ora transcrevo:

(...) De uma leitura dos autos, o impetrante foi preso pre-
ventivamente, a teor do artigo 312 do CPP, pelos fatos a
que se referem à prática de crime, em tese, de fraudes em
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licitações, desvio de dinheiro público, relacionados à de-
nominada “operação carranca”.
Afigura-se-me oportuno transcrever excertos das informa-
ções trazidas pelo eminente magistrado de primeiro grau,
às fls.52/56, in verbis:

Como visto, o impetrante já teve oportunidade de estar
preso em estabelecimento integrante do sistema prisio-
nal do Estado de Alagoas (Presídio Baldomero Caval-
cante). Todavia, foram encontrados em sua cela objetos
e arquivos que davam conta da continuidade, pelo réu,
de suas atividades ilícitas mesmo estando preso, razão
pela qual foi transferido para a custódia da Polícia Fede-
ral em Maceió.
Segundo a decisão atacada, tal fato constituiu, por si
só, fundamento mais que suficiente para o recolhimento
do impetrante em uma das celas da Polícia Federal, a
fim de evitar que a liberdade recebida pelo preso quando
se seu recolhimento no presídio estadual pudesse inter-
ferir na apuração das provas, perpetuar as fraudes de
que é acusado e, quiçá, furtar-se futuramente à aplica-
ção da lei penal, dado não serem raras as fugas de es-
tabelecimentos prisionais neste Estado (...)
Por sua vez, da decisão atacada (fls. 654/656 dos autos
da Ação Penal Pública nº 2008.80.01.000072-4), extrai-
se o seguinte excerto: “Em um dos arquivos recupera-
dos, gravado na pasta Marcos Santos/Dados de Aplica-
tivos/Microsoft Office/Recente/Declaração de Obra 11-
02-08 evidencia-se que o arquivo foi criado em 07 de
fevereiro de 2008, às 16:44:09 horas, momento em que
o requerente se encontrava preso. Ademais, verifica-se
que se trata de material referente a licitação que envol-
via o montante de R$ 903.825,00. A existência de outros
arquivos pessoais, a exemplo do seu pedido de revoga-
ção de prisão preventiva, evidencia que os dados real-
mente pertenciam a Marcos Santos. Desse modo, em
uma análise preliminar, constata-se que o preso vinha
continuando na prática ilícita, o que justifica ainda mais
a manutenção de sua prisão e a denegação de sua trans-
ferência para o presídio estadual (...).
Hoje a custódia da Polícia Federal se encontra com mais
presos que a capacidade de suas celas, mas tal se deve
à existência, naquele recinto, de presos ali recolhidos
segundo decisões proferidas por Juízes Estaduais, ha-
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vendo, portanto, uso inadequado das instalações do ór-
gão policial federal, as quais devem ser destinadas, pri-
mordialmente, ao cumprimento das decisões judiciais
federais, em face de a Polícia Federal ter o munus de
exercer, com exclusividade, as funções de polícia judi-
ciária federal. (...)

No que diz respeito à pretensão do impetrante em ser re-
colhido em prisão especial, frisou o eminente magistrado
de primeiro grau (fls. 56), in verbis:

(...) Além disso, desconhece este magistrado, no siste-
ma prisional alagoano, ambiente que propicie as condi-
ções de visita, liberdade de recreação, convivência e de
uso de bens particulares pretendida pelo impetrante  Além
disso, desde a Lei nº 10.258/01, que alterou o art.295
do CPP, a prisão especial deixou de ter os requisitos
elencados no Decreto nº 38.016/55, elencado na peça
exordial do mandado de segurança, para ater-se tão
somente ao que impõe o Código de Processo Penal
quando diz em síntese, que “A prisão especial, prevista
neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamen-
te, no recolhimento em local distinto da prisão comum
(art. 295, § 1º), que, “Não havendo estabelecimento es-
pecífico para o preso especial este será recolhido em
cela distinta do mesmo estabelecimento” (§ 2º), que “A
cela especial poderá consistir em alojamento coletivo[...]”
(§ 3º) e que “Os demais direitos e deveres do preso es-
pecial serão os mesmos do preso comum” (§ 5º).(...)

Despiciendo afirmar-se que a presunção de inocência, ele-
vada à categoria de dogma constitucional, determina seja
observada a condição de inocente do réu até final senten-
ça condenatória, seja qual for o delito imputado.
Isso não quer significar que abolida restaram a prisão em
flagrante e a preventiva, que servem ao processo (e não à
Justiça) e tem natureza exclusivamente cautelar-proces-
sual. Tutelam, por si sós, dentro do seu caráter de extre-
ma excepcionalidade, a regularidade e a eficácia da ativi-
dade processual, resguardando a instrução e a efetividade
do exercício jurisdicional.
Os documentos acostados à exordial (fls.18 e 20) com-
provam que o impetrante é diplomado em curso superior –
Bacharel em Direito e inscrito na Ordem dos Advogados
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do Brasil Seccional de Alagoas sob o nº 2.567, e está
recolhido na carceragem da Polícia Federal em Maceió.
A prerrogativa da prisão especial estava regulamentada pelo
Decreto nº 38.016, de 05.10.55, revogado pela Lei nº 10.258
de 11.07.2001, que reduziu os benefícios da prisão espe-
cial ao recolhimento em local distinto da prisão comum ou
em cela distinta do próprio estabelecimento penal comum,
a teor do que dispõe o artigo 295, VII e §§ 1º a 5º do CPP.
Ocorre que, na hipótese, trata-se de advogado preso e inú-
meros diplomas legais estabelecem prisão especial a de-
terminados cidadãos que exercem permanentes ou tem-
porárias funções específicas e a profissionais de diversas
categorias. Têm-se assim, v.g., os dirigentes sindicais (Lei
nº 2.860/56), os professores do ensino de 1º e 2º graus
(Lei nº 7.172/83), o Promotor Público (art.20, VII, da Lei
Orgânica do Ministério Público), o Magistrado (Lei Orgâni-
ca da Magistratura, art. 33, III) e ainda todos os menciona-
dos no citado artigo 295 do CPP, gozam do direito de an-
tes do trânsito em julgado da sentença condenatória, se-
rem recolhidos à prisão especial.
Por força do artigo 7º, inciso V da Lei nº 8.906/94 (Estatu-
to da Ordem dos Advogados do Brasil), a prisão provisória
de qualquer advogado, regularmente inscrito nos quadros
da OAB deve ser cumprida em sala de Estado-Maior, por-
quanto prerrogativa da classe, e não em sala especial de
estabelecimento prisional comum, tal como ocorre em re-
lação aos demais diplomados por curso superior.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADI’s 1.105/
DF e 1.127/DF, entendeu, com exceção da expressão “as-
sim reconhecidas pela OAB”, constitucional o dispositivo
do artigo 7º, V da Lei 8906/04, consoante consta no Infor-
mativo nº 427:

ADI e Lei 8.906/94-3
Relativamente ao inciso IV do art. 7º da lei, julgou-se
improcedente o pedido, consignando a valia do auto de
prisão em flagrante, caso a OAB,devidamente comuni-
cada, não se faça presente em tempo razoável.
Quanto ao inciso V do art. 7º da lei (“não ser recolhido
preso, antes de sentença transitada em julgado, senão
em sala de Estado Maior, com instalações e comodida-
des condignas, assim reconhecidas pela
OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar;” ), preliminar-
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mente, rejeitou-se, por maioria, a alegação de que a ação
estaria prejudicada com o advento da Lei 10.258/2001,
que alterou o art. 295 do CPP, que trata de prisão espe-
cial. Vencidos, no ponto, os Ministros Joaquim Barbosa
e Cezar Peluso que acolhiam a alegação. No mérito,
também por maioria, vencidos os Ministros Marco Auré-
lio, Eros Grau e Carlos Britto, declarou-se a inconstitu-
cionalidade da expressão “assim reconhecidas pela
OAB”, por se considerar que administração de estabe-
lecimentos prisionais constitui prerrogativa indelegável
do Estado.
(ADI 1105/DF e ADI 1127/DF, Rel. orig. Min. Marco Auré-
lio, Rel. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski,
17.5.2006).

Caso a hipótese tão somente de prisão especial em esta-
belecimento prisional comum, tal como ocorre em relação
aos demais diplomados por curso superior, não haveria,
em princípio, na decisão de primeiro grau ilegalidade algu-
ma, na medida que a prisão especial, deixou de ter os
requisitos postos no Decreto nº 38.016, de 05.10.55, revo-
gado pela Lei nº 10.258 de 11.07.2001, que, ao alterar o
artigo 295 do CPP, reduziu os benefícios de tal prisão ao
recolhimento em local distinto da prisão comum (artigo
295, § 1º ) ou em cela distinta do próprio estabelecimento
penal comum (artigo 295,§ 2º); que a cela especial poderá
consistir em alojamento coletivo (artigo 295, § 3º) e que os
demais direitos e deveres do preso especial serão os mes-
mos do preso comum (§ 5º).
Entretanto, a prerrogativa do advogado, regularmente ins-
crito na OAB, de não ser recolhido preso, senão em sala
de Estado-Maior e, na sua falta, em prisão domiciliar, se-
gundo entendimento firmado pelo STF, nos autos do HC nº
88.702/SP, é qualificável como direito público subjetivo que
não pode ser desrespeitada pelo Poder Público e por seus
agentes, muito embora cesse tal direito com o trânsito em
julgado da condenação penal. Confira-se:

ADVOGADO. CONDENAÇÃO PENAL MERAMENTE
RECORRÍVEL. PRISÃO CAUTELAR. RECOLHIMENTO
A”SALA DE ESTADO-MAIOR” ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRERRO-
GATIVA PROFISSIONAL ASSEGURADA PELA LEI Nº
8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA, ART. 7º, V). INE-
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XISTÊNCIA, NO LOCAL DO RECOLHIMENTO PRISIO-
NAL, DE DEPENDÊNCIA QUE SE QUALIFIQUE COMO
“SALA DE ESTADO-MAIOR” HIPÓTESE EM QUE SE
ASSEGURA, AO ADVOGADO, O RECOLHIMENTO
“EM PRISÃO DOMICILIAR” (ESTATUTO DA ADVOCA-
CIA, ART. 7º, V, IN FINE). SUPERVENIÊNCIA DA LEI
Nº 10.258/2001. INAPLICABILIDADE DESSE NOVO DI-
PLOMA LEGISLATIVO AOS ADVOGADOS. EXISTÊN-
CIA, NO CASO,DE ANTINOMIA SOLÚVEL. SUPERA-
ÇÃO DA SITUAÇÃO DE CONFLITO MEDIANTE UTILI-
ZAÇÃO DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. PREVA-
LÊNCIA DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. CONFIRMA-
ÇÃO DAS MEDIDAS LIMINARES ANTERIORMENTE
DEFERIDAS. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFE-
RIDO.
- O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), em norma
não derrogada pela Lei nº 10.258/2001 (que alterou o
art. 295 do CPP), garante, ao Advogado, enquanto não
transitar em julgado a sentença penal que o condenou,
o direito de “não ser recolhido preso (...), senão em sala
de Estado-Maior (...) e, na sua falta, em prisão domici-
liar” (art. 7º, inciso V).
- Trata-se de prerrogativa de índole profissional – qualifi-
cável como direito público subjetivo do Advogado regu-
larmente inscrito na OAB – que não pode ser desrespei-
tada pelo Poder Público e por seus agentes, muito em-
bora cesse com o trânsito em julgado da condenação
penal.
Doutrina. Jurisprudência. Essa prerrogativa profissional,
contudo, não
poderá ser invocada pelo Advogado, se cancelada a sua
inscrição (Lei nº 8.906/94, art. 11) ou, então, se suspen-
so, preventivamente, o exercício de sua atividade profis-
sional, por órgão disciplinar competente (Lei nº 8.906/
94, art. 70, § 3º).
- A inexistência, na comarca ou nas Seções e Subse-
ções Judiciárias, de estabelecimento adequado ao re-
colhimento prisional do Advogado confere-lhe, antes de
consumado o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória, o direito de beneficiar-se do regime de pri-
são domiciliar (RTJ 169/271-274 - RTJ 184/640), não lhe
sendo aplicável, considerado o princípio da especialida-
de, a Lei nº 10.258/2001.
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- Existe, entre o art. 7º, inciso V, do Estatuto da Advoca-
cia (norma anterior especial) e a Lei nº 10.258/2001 (nor-
ma posterior geral), que alterou o art. 295 do CPP, situ-
ação reveladora de típica antinomia de segundo grau,
eminentemente solúvel, porque superável pela aplicação
do critério da especialidade (lex posterior generalis non
derogat priori speciali), cuja incidência, no caso, tem a
virtude de preservar a essencial coerência, integridade e
unidade sistêmica do ordenamento positivo (RTJ 172/
226-227), permitindo, assim, que coexistam, de modo
harmonioso, normas em relação de (aparente) conflito.
Doutrina.Conseqüente subsistência, na espécie, não
obstante o advento da Lei nº 10.258/2001, da norma ins-
crita no inciso V do art. 7º do Estatuto da Advocacia,
ressalvada, unicamente, por inconstitucional (ADI 1.127/
DF), a expressão “assim reconhecidas pela OAB” cons-
tante de referido preceito normativo.
- Concessão, no entanto, de ofício, e em maior exten-
são, da ordem de habeas corpus, para assegurar, aos
pacientes, o direito de aguardar, em liberdade, o julga-
mento definitivo da causa penal, eis que precariamente
motivada a decisão que lhes decretou a prisão cautelar.
(STF - HC 88.702/SP - Rel. Min. Celso de Mello - Se-
gunda Turma - Pub. no DJ em 24.11.2006, p. 89).

Ante tais motivos, mesmo considerando que pesa o fato
de que os indícios veementes de crimes, em tese, perpe-
trados não ferem tão-somente a res publica, mas a própria
ordem pública, mas considerando cuidar a hipótese de um
advogado, que tem a prerrogativa de prisão em Sala de
Estado-Maior, ex vi do inciso V do artigo 7º da Lei 8.906/
94, prerrogativa essa que não se reduz à prisão especial
de que cuida o artigo 295 do CPP, não obstante os escla-
recimentos expostos nas informações prestadas pelo emi-
nente magistrado de primeiro grau, DEFIRO A LIMINAR
para determinar que o Eminente Magistrado de primeiro
grau providencia a transferência do impetrante  para sala
de uma das unidades militares do Estado de Alagoas, com
a ressalva de atentar-se ao disposto no artigo 295 do CPP
e artigo 7º, V, da Lei nº 8.906/94, bem como o fato de o
juiz de primeiro grau, caso seja a hipótese, no curso da
instrução criminal, verificadas as condições pessoais do
preso, decida ou não pela possibilidade de nova transfe-



397

rência ou prisão domiciliar, se for a hipótese, nos termos
da legislação processual vigente (...).

A corroborar o entendimento esposado na decisão que deferiu
o pedido liminar, segue um precedente recente sobre a matéria.
Confira-se:

EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADVOGADO. PRERROGATI-
VA PROFISSIONAL DE RECOLHIMENTO EM SALA DE
ESTADO MAIOR. AFRONTA AO DECIDIDO NO JULGA-
MENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE N° 1.127.
1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n° 1.127, este Supremo Tribunal reconheceu a constitu-
cionalidade do art. 7º, inc. V, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto
da Advocacia), declarando, apenas, a inconstitucionalida-
de da expressão “assim reconhecidas pela OAB”.
2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Fede-
ral no sentido de que há de ser deferida a prisão domiciliar
aos advogados onde não exista na localidade sala com as
características daquela prevista no art. 7º, inc. V, da Lei n°
8.906/94, enquanto não transitada em julgado a sentença
penal condenatória. Precedentes. 3. Reclamação julgada
procedente.
(STF - RCL 5.212/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, jul-
gamento: 27/03/2008, órgão julgador: Tribunal Pleno)

Esforçado em tais razões, recebo o mandado de segurança
como habeas corpus e concedo a ordem para, confirmando os
termos da liminar anteriormente deferida, determinar que o emi-
nente Magistrado de primeiro grau providencie a transferência do
impetrante para sala de uma das unidades militares do Estado de
Alagoas, com a ressalva de atentar-se ao disposto no artigo 295
do CPP e artigo 7º, V, da Lei nº 8.906/94, bem como o fato de o juiz
de primeiro grau, caso seja a hipótese, no curso da instrução cri-
minal, verificadas as condições pessoais do preso, decida ou não
pela possibilidade de nova transferência ou prisão domiciliar, se
for a hipótese, nos termos da legislação processual vigente.

É como voto.
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REMESSA EX OFFICIO NA AÇÃO CÍVEL Nº 398.910-RN

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL AMANDA LUCENA
(CONVOCADA)

Parte Autora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Parte Ré: MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN
Remetente: JUÍZO DA 9ª VARA FEDERAL DO RIO GRANDE DO

NORTE
Advs./Procs.: DRS. FRANCISCO JOÃO DE OLIVEIRA NETO E

OUTROS (PARTE A) E ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA
(PARTE R)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SER-
VIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INSTITUI-
ÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇOS CONSTANTE DA
LISTA DO DECRETO-LEI N.º 406/68 (C/C LC N.º
56/87). ITENS 95 E 96. TAXATIVIDADE, MAS COM
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECEITAS DE-
CORRENTES DE OPERAÇÕES DE INTERME-
DIAÇÃO FINANCEIRA, E NÃO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTER-
PRETAÇÃO EXTENSIVA NO CASO.
- O imposto sobre serviços de qualquer nature-
za - ISS incide sobre os serviços expressamente
listados pelo Decreto-lei n.º 406/68, na redação
mais atual da Lei Complementar n.º 56/87, cujo
rol é taxativo, contudo admite interpretação ex-
tensiva de cada um dos seus itens, que repre-
sentam gêneros de serviços dos quais podem-
se extrair várias espécies. Precedentes do STF e
do STJ.
- No caso das instituições financeiras, constam
dos itens 95 e 96 do Decreto-lei n.º 406/68 (c/c LC
n.º 56/87) os serviços que são tributados pelo ISS,
os quais pertinem àqueles prestados pelos ban-
cos aos clientes relativos a títulos, cheques, ex-
tratos, cartões, carnês, pagamentos.
- No caso das receitas oriundas de operações
como “Taxa de Abertura de Crédito” - TAC, “Co-
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missão de Permanência”, “Comissão sobre Adi-
antamentos a Depositantes e Excesso sobre Li-
mite”, “Rendas de Taxação em Contas Paralisa-
das”, “Outras Receitas Operacionais” e “Recei-
tas Eventuais”, que se referem a empréstimos,
juros ou depósitos, não há correspondência com
os itens do Decreto-lei acima especificados, por-
tanto não cabe na hipótese a interpretação ex-
tensiva, sobre elas não incidindo o ISS.
- Remessa oficial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à remessa
oficial, nos termos do voto da relatora, na forma do relatório e no-
tas taquigráficas constantes nos autos, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.

Recife, 7 de outubro de 2008 (data do julgamento).

DESEMBARGADORA FEDERAL AMANDA LUCENA  - Relato-
ra Convocada

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL AMANDA LU-
CENA (Convocada):

Trata-se de remessa oficial da sentença de fls. 410/413, por
meio da qual foi julgada procedente a pretensão da embargante
Caixa Econômica Federal - CEF, contrária aos interesses credití-
cios do Município de Caicó (embargado).

Referida sentença considerou que somente os serviços ta-
xativamente previstos na lista do Decreto-Lei nº 406/68 seriam pas-
síveis de tributação pelo ISS, entre eles não se incluindo aqueles
mencionados especificadamente pela CEF. Assim, em nome dos
princípios da legalidade e tipicidade tributárias, deveria ser revista
a autuação fiscal e dela excluída qualquer valor de ISS incidente
sobre as operações bancárias listadas pela embargante.
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Não houve interposição de recurso voluntário por qualquer das
partes.

Considerando a determinação de reexame necessário, vieram
os autos a este Juízo ad quem.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL AMANDA LU-
CENA (Relatora Convocada):

O cerne da questão recursal cinge-se à averiguação da inci-
dência de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
sobre determinados valores auferidos pelas instituições financei-
ras, os quais, segundo a embargante, não decorrem de prestação
de serviços, mas sim de intermediação financeira, de modo que
não deveriam ser tributados pelo ISS (inclusive porque não figu-
ram na lista de serviços do Decreto-Lei nº 406/68), e sim pelo IOF.

Estando devidamente garantido o Juízo, por depósito do valor
integral da dívida exeqüenda e tendo sido opostos tempestivamen-
te os embargos em apreço, estão satisfeitos os seus requisitos de
admissibilidade.

Quanto ao seu mérito, cumpre analisar a natureza das recei-
tas auferidas pelas instituições financeiras, indicadas pela embar-
gante, decorrentes de (I) “Taxa de Abertura de Crédito” - TAC, (II)
“Comissão de Permanência”, (III) “Comissão sobre Adiantamen-
tos a Depositantes e Excesso sobre Limite”, (IV) “Rendas de Taxa-
ção em Contas Paralisadas”, (V) “Outras Receitas Operacionais”
e (VI) “Receitas Eventuais”.

Essas receitas foram contabilmente classificadas sob rubri-
cas que se iniciam pela numeração 7.19.

A propósito desse assunto, cumpre de logo registrar que a
contabilidade das instituições financeiras é regida por ditames do
Banco Central do Brasil, o qual, por delegação do Conselho Mone-
tário Nacional – a quem compete, conforme Lei nº 4.595/64, esta-
belecer normas de contabilidade para as instituições do Sistema
Financeiro Nacional – implantou o COSIF - Plano de Contas das
Instituições do SFN.
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O COSIF apresenta os critérios e procedimentos contábeis a
serem observados pelas instituições financeiras, bem como a es-
trutura de contas e modelos de documentos nele previstos, en-
contrando-se dividido em três capítulos: (I) no capítulo 1 (NOR-
MAS BÁSICAS), estão consolidados os princípios, critérios e pro-
cedimentos contábeis que devem ser utilizados por todas as insti-
tuições integrantes do sistema financeiro; (II) no capítulo 2 (ELEN-
CO DE CONTAS), são apresentadas as contas integrantes do plano
contábil e respectivas funções; e (III) no capítulo 3 (DOCUMEN-
TOS), são apresentados os modelos de documentos de natureza
contábil que devem ser elaborados por todas as instituições inte-
grantes do sistema financeiro.

Segundo esse plano de contas, pois, é possível identificar com
precisão que valores devem ser enquadrados como rendas ou
receitas e em que subtítulos.

Pois bem.

Como já antecipado acima, as receitas de ora se trata inte-
gram o grupo contábil de receitas cuja rubrica se inicia pela nume-
ração 7.19.

Da análise do COSIF, verifica-se que se enquadram, em ge-
ral, na rubrica 7.11 todos aqueles valores auferidos pelas institui-
ções financeiras e que devem ser tributados pelo IOF, porquanto
constituem fato gerador deste, nos termos do art. 63, I, do CTN, e
do art. 3º, do Decreto nº 2.219/97, verbis: “O fato gerador do IOF é
a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obri-
gação, ou sua colocação à disposição do interessado”.

Daí surge a relevante indagação: as receitas acima especifi-
cadas, cuja tributação pelo ISS foi questionada pela embargante,
são classificadas na rubrica 7.19, e não 7.11, daí devendo-se ana-
lisar se, de fato, constituem base de cálculo para o IOF, ou se o
seriam para o ISS.

Argumenta o Município embargado que não se tem como dis-
sociar a natureza de prestação de serviços de atividades interme-
diárias desenvolvidas pelas instituições financeiras na captação e
fornecimento de recursos financeiros, de modo que, mesmo na
intermediação financeira, estariam a prestar serviços tributáveis
pelo ISS.
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Não discorda o embargado, ademais, do argumento principal
invocado pela sentença em análise, de que a lista de serviços tri-
butáveis pelo ISS, prevista no Decreto-Lei nº 406/68, com as alte-
rações do Decreto-Lei nº 834/69 e da Lei Complementar n.º 56/87,
é taxativa, pois essa constatação já foi feita pelo próprio Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Dissente, ape-
nas, de não ter sido feito o enquadramento das receitas aci-
ma listadas em itens da referida lista, que admitiriam inter-
pretação mais alargada.

Eis a primeira análise a ser feita para se chegar, ao final, à
conclusão quanto à incidência ou não de ISS sobre as receitas ora
em apreço:

A DESPEITO DA TAXATIVIDADE DA LISTA DE SERVIÇOS
DO DECRETO-LEI N.º 406/68, ADMITE CADA UM DOS ITENS
ALI LISTADOS INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA?

Nesse sentido, cumpre de logo esclarecer que, no julgamento
do RE n.º 75.952, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em 29/
10/1973, sob a relatoria do Ministro THOMPSON FLORES, apreci-
ando-se a matéria, já se asseverara que “a lista a que se referem
o art. 24, II, da Constituição, e art. 8º do decreto-lei n.º 83/69 é
taxativa, embora cada item da relação comporte interpretação
ampla e analógica”.

Defendendo esse mesmo entendimento, era a lição doutriná-
ria do saudoso tributarista Aliomar Baleeiro:

Na opinião geral, a lista a que se referem o art. 24, II, da
CF, e o art. 8º do Dec.-Lei nº 834/69, é taxativa: tributáveis
serão só os serviços nela mencionados,  embora cada
item dessa lista comporte interpretação ampla e analógi-
ca. Respondendo á consulta do Dr. Whitaker Sales, em
15-08-73, RUBENS G. SOUZA discordou dessa opinião
nossa, afirmando que são incompatíveis taxatividade e
analogia. A analogia, no caso, tem sido admitida pelo STF
(p. ex., RE 75.952, THOMPSON, RTJ, 68/198).
Além disso, a lista, não raro, permite a analogia, por asse-
melhação, incluindo nos itens as cláusulas “congêneres”
(nºs 34, 26, 20, 39, etc.), “e serviços correlatos” (nº 36), “e
operações similares” (n.º 47) etc.. Gêneros compreenden-
do várias espécies.
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RUI BARBOSA NOGUEIRA já assinalou essa circunstân-
cia que tem alcance na interpretação.
Decerto, o art. 97 do CTN, não tolera analogia para defini-
ção do fato gerador. Não se pode incluir na lista categoria
que nela inexiste. Mas o que existe pode ser interpretado
amplamente. (...).
A lei complementar pode ser mais ou menos compreensi-
va e pode designar gêneros, dos quais o intérprete extrai
as espécies.
(...).
(In Direito Tributário Brasileiro, 10ª ed. revista e atualizada
por Flávio Bauer Novelli, Rio de Janeiro: Forense, 1996,
págs. 297/298).

Em precedentes mais recentes, verifica-se que o Superior Tri-
bunal de Justiça continua adotando essa mesma tese, como se
confere a seguir:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. LIS-
TA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. POSSIBILIDADE.
1. Embora taxativa, em sua enumeração, a lista de servi-
ços admite interpretação extensiva, dentro de cada item,
para permitir a incidência do ISS sobre serviços correlatos
àqueles previstos expressamente. Precedentes do STF e
desta Corte.
2. Esse entendimento não ofende a regra do art. 108, § 1º,
do CTN, que veda o emprego da analogia para a cobrança
de tributo não previsto em lei. Na hipótese, não se cuida
de analogia, mas de recurso à interpretação extensiva, de
resto autorizada pela própria norma de tributação, já que
muitos dos itens da lista de serviços apresentam expres-
sões do tipo “congêneres”, “semelhantes”, “qualquer natu-
reza”, “qualquer espécie”, dentre outras tantas.
3. Não se pode confundir analogia com interpretação ana-
lógica ou extensiva. A analogia é técnica de integração,
vale dizer, recurso de que se vale o operador do direito
diante de uma lacuna no ordenamento jurídico. Já a inter-
pretação, seja ela extensiva ou analógica, objetiva desven-
dar o sentido e o alcance da norma, para então definir-lhe,
com certeza, a sua extensão. A norma existe, sendo o
método interpretativo necessário, apenas, para precisar-
lhe os contornos.
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4. A revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido
sobre a natureza dos serviços e sua inclusão no item 46
da Lista do ISSQN demandaria reexame fático-probatório,
o que é vedado nesta Corte de Justiça.
5. Recursos especiais não conhecidos.
(STJ - REsp 586739. Processo: 200301394043 UF: MG
Órgão Julgador: Segunda Turma, data da decisão: 23/08/
2005. Fonte DJ, data: 19/09/2005, página 262 RDDT, vol.:
00123, pág. 233, Relator Castro Meira, decisão por unani-
midade). Realces não constantes no original.

EMENTA: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTA-
ÇÃO DE RODOVIA. VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI Nº 406/
68. ISS. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
I - Não se discute que a lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/
68 dos serviços sujeitos à incidência do ISS é taxativa.
Todavia, aos itens previstos na lista do Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza compreende-se interpretação
extensiva de molde a se concluir pela inclusão do serviço
de pavimentação no gênero “construção civil”. Preceden-
te: REsp nº 804.389/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
DJ de 20.04.2007.
II - Recurso especial improvido.
(STJ - REsp 1.001.331. Processo: 200702528149 UF: RS
Órgão Julgador: Primeira Turma, data da decisão: 19/02/
2008, fonte DJ, data: 07/04/2008, pág.: 1. Relator  Fran-
cisco Falcão, decisão por unanimidade). Realces não cons-
tantes no original.

Como se vê, a lista de serviços prevista no Decreto-Lei n.º
406/68, com as redações conferidas pelo Decreto-Lei nº 834/69 e
pela Lei Complementar n.º 56/87, é efetivamente taxativa, com-
portando, contudo, interpretação extensiva.

Justifica-se essa interpretação extensiva pelo fato de não se
pretender engessar o enquadramento dos serviços apenas pela
nomenclatura que lhe é dada, sendo necessário, ademais, aten-
der-se a própria evolução dos serviços, que passam a ser mais ou
menos específicos, não havendo como, paralelamente, ocorrer a
atualização da lista com a mesma agilidade.

Tratando, especificamente, dos serviços bancários, é de en-
fatizar-se que, com mais razão, os tempos modernos impõem uma
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gama de serviços novos que podem ou não estar incluídos entre
aqueles relacionados na lista multicitada.

Fixada essa primeira premissa relevante da taxatividade da
lista, a qual comporta, contudo, interpretação extensiva, deve-se
analisar se as receitas questionadas na presente ação se origi-
nam daqueles serviços já listados ou não, partindo-se para buscar
resposta à seguinte indagação:

ORIGINAM-SE AS RECEITAS QUESTIONADAS NESTA
DEMANDA DE SERVIÇOS QUE CONSTITUEM MERAS ESPÉ-
CIES DOS GÊNEROS LISTADOS NO DECRETO-LEI N.º 406/
68, EM SUA REDAÇÃO MAIS ATUAL (LC Nº 56/87)?

Compulsando-se os itens da lista de serviços, já na redação
mais recente, verifica-se, entre eles, os a seguir transcritos, que
guardam relação com as atividades das instituições financeiras:

95. Cobranças e recebimentos por conta de terceiros,
inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação
de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção
de títulos vencidos, fornecimento de posição de cobrança
ou recebimento e outros serviços correlatos da cobran-
ça ou recebimento (este item abrange também os servi-
ços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central);
96. Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo
Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emis-
são de cheques administrativos; transferência de fun-
dos; devolução de cheques; sustação de pagamento de
cheques; ordens de pagamentos e de créditos, por qual-
quer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos;
consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por
conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabeleci-
mento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de co-
fres; fornecimento de segunda via de avisos de lança-
mento de extratos de contas; emissão de carnês (neste
item não está abrangido o ressarcimento, a instituições
financeiras, de gastos com portes do Correio, telegramas,
telex e teleprocessamento, necessários a prestação dos
serviços).

Como se vê, no próprio item 95 há uma abertura para a inter-
pretação extensiva, na medida em que se faz expressa referência
a “outros serviços correlatos” com os de cobrança e recebimento.
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Ainda que no item 96 não conste essa referência extensiva, é
possível, também, seguindo os precedentes jurisprudenciais e
doutrinários acima trazidos a lume, interpretar o conceito de cada
um daqueles serviços ali previstos e verificar-se se os ora questi-
onados a eles se assemelham.

De seu turno, as receitas bancárias ora em foco podem ser
conceituadas da seguinte forma:

(I) a “Taxa de Abertura de Crédito” - TAC é cobrada na
concessão de empréstimos para assegurar retorno mais
rápido da operação, diminuindo-lhe o risco e aumentando
sua rentabilidade;
(II) a “Comissão de Permanência” tem a mesma natureza
de juros compensatórios;
(III) a “Comissão sobre Adiantamentos a Depositantes e
Excesso sobre Limite” corresponde a juros de acatamen-
to de cheques emitidos sem provisão de fundos pelo cor-
rentista;
(IV) as “Rendas de Taxação em Contas Paralisadas” con-
sistem em pequenos saldos residuais de contas encerra-
das, transferidos para uma conta única por técnica contá-
bil e para reduzir custos operacionais (dinheiro de cor-
rentista);
(V) “Receitas Operacionais” e “Receitas Eventuais”: não
foram especificadas uma a uma.

É possível, diante dessa conceituação, enquadrar referidas
receitas naqueles itens da lista do Decreto-lei n.º 406/98, com as
alterações do Decreto-lei n.º 834/69 e da Lei Complementar n.º 56/
87?

A resposta deve ser negativa.

Com efeito, extraindo-se o cerne dos serviços listados nos
itens 95 e 96 retro transcritos, verifica-se que se referem àqueles
prestados aos clientes, pertinentes a títulos, cheques, extra-
tos, cartões, carnês, pagamentos, que evidentemente não têm
relação com empréstimos, juros, ou depósitos (como o são os
ora versados nesta demanda).

Com efeito, os serviços arrolados nos itens acima transcritos
do Decreto-Lei nº 406/68, com as alterações do Decreto-Lei nº
834/69 e da Lei Complementar nº 56/87, não podem ser conside-
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rados gêneros dos quais são espécies os prestados nas opera-
ções bancárias acima relacionadas e conceituadas, de modo que
pretender enquadrá-las naqueles itens da lista seria empregar-lhes
extensão não reconhecida pela lei e pela jurisprudência pátria. Seria,
na verdade, a aplicação do instituto da analogia, e não meramente
da interpretação extensiva, o que já se viu acima ser vedado.

Corroborando, essa conclusão, curioso é notar que, ainda na
década de 70, o mestre Aliomar Baleeiro assim se manifestou na
mesma obra antes citada, ao tratar precisamente da equivalência
dos serviços bancários listados no anexo do Decreto-Lei nº 406/
68 com o restante dos serviços bancários ali não expressamente
referidos:

A lista limitativa, que integra o Decreto-Lei nº  834/69, não
contemplou os serviços prestados por Bancos a seus cli-
entes (exceto os de cobrança previstos no item 62 daque-
la lista), como (...), etc. Não incidirá, pois, o imposto so-
bre essas atividades, embora nada impeça que lei com-
plementar venha a incluí-las no campo do imposto de ser-
viços. Mas tal lei não poderá sujeitar Bancos ao imposto
por suas operações de crédito, tais como o recebimento
de depósitos, descontos, câmbio, empréstimos, pres-
tações de fianças, etc., porque isso é objeto de impos-
to federal específico - do art. 21, VI, da C;F. (...). (ob. cit.,
págs. 305/306).

E prosseguia o referido doutrinador advertindo o seguinte: “com
a tendência de os bancos, a exemplo do que ocorre nos EUA,
prestarem diversos serviços à clientela e ao público, muitas serão
as dúvidas do cabimento do ISS ou do Imposto de Operações de
Crédito, Câmbio, etc., já que há, quase sempre, um misto de con-
fiança na procura dos estabelecimentos bancários para aqueles
misteres”.

Diante desse quadro, pode-se concluir que, não constituindo
as receitas decorrentes das atividades bancárias ora questiona-
das espécies dos gêneros de serviços listados no Decreto-Lei nº
406/68, já com a redação da LC nº 56/87, não há como conferir-se
aos itens 95 e 96 da lista daquele diploma legal interpretação ex-
tensiva para abarcar as receitas questionadas neste caso.
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Para corroborar a conclusão ora esposada, trazem-se à cola-
ção recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça a res-
peito da matéria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRA-
VO REGIMENTAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA - ISS. INSTITUIÇÃO FINANCEI-
RA. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE NA LISTA DE
SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI Nº 406/68. ANA-
LOGIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTEN-
SIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 07 DO STJ.
1. A lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/68, para
fins de incidência do ISS sobre serviços bancários, é taxa-
tiva, admitindo-se, contudo, uma leitura extensiva de cada
item, a fim de enquadrar-se serviços idênticos aos expres-
samente previstos (Precedentes do STF: RE 361.829/RJ,
publicado no DJ de 24.02.2006; e RE 75.952/SP, publica-
do no DJ de 02.10.1974. Precedentes do STJ: AgRg no Ag
770.170/SC, publicado no DJ de 26.10.2006; AgRg no Ag
577.068/GO, publicado no DJ de 28.08.2006; REsp
711.758/GO, desta relatoria, Primeira Turma, publicado no
DJ de 20.03.2006; REsp 611.983/SC, publicado no DJ de
29.08.2005; e AgRg no Ag 639.029/MG, publicado no DJ
de 18.04.2005).
2. O Imposto sobre Serviços é regido pelo DL 406/68, pos-
suindo, como fato gerador, a prestação de serviço cons-
tante na lista anexa ao referido diploma legal, por empresa
ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento
fixo.
3. Acórdão regional que assentou que: “(...) o Código Tri-
butário Municipal está em consonância com o Decreto Lei
406/68 aqui referido, afigurando-se correta a tributação dos
serviços bancários, não sendo admissível a pretensão de
que a lei deva contemplar os nomes e as expressões con-
tábeis utilizados pelas instituições bancárias  para efeito
de incidência tributária. Como bem salientado pelo Minis-
tério Público a respeito, “... a realidade é dinâmica, bas-
tando que o legislador conste os gêneros dos quais o in-
térprete extrai as espécies. Idêntico entendimento aplica-
se às denominações dadas pelos prestadores, ao próprio
serviço ou à conta que registra o recebimento do preço
pago pelo mesmo, pois, o importante é a natureza do que
representa, ou seja, o serviço efetivamente prestado.” Mui-
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to embora seja taxativa a lista de serviços do Decreto Lei
834/69, cada um dos itens admite interpretação extensiva
ou analógica, abrangendo serviços congêneres ou correla-
tos incluídos no mesmo gênero”.
4. A sentença, por sua vez, consignou que, verbis: “A peti-
ção inicial argumenta que o Município cobra ISS de forma
diversa do Decreto Lei 406/68 e da Lei Complementar 56/
87. No entanto, não indica qual o serviço está sendo gra-
vado de forma diversa do elenco taxativo das leis acima
mencionadas. Desta forma, o embargante não cumpriu o
artigo 333, I, do Código de Processo Civil, pois não apon-
tou os fatos geradores que o Código Tributário do Municí-
pio de Três Rios elenca que não encontram correlação no
Decreto-Lei 406/68 e na Lei Complementar 56/87. Além do
mais, deve ser ressaltado que a lista não precisa relacio-
nar, literalmente, todas as atividades bancárias, contendo
todos os nomes e expressões contábeis, pois como se
verifica, a embargante apenas deu nomes diferentes às
atividades que presta, mas na essência, como bem apre-
sentado na impugnação do Município, são enquadráveis
na lista de serviços”.
5. Deveras, o exame do enquadramento das atividades de-
sempenhadas pela instituição bancária na Lista de Servi-
ços anexa ao Decreto-Lei nº 406/68 demanda o reexame
do conteúdo fático probatório dos autos, insindicável ante
a incidência da Súmula 7/STJ (Precedentes do STJ: AgRg
no Ag 770.170/SC, publicado no DJ de 26.10.2006; REsp
445.137/MG, publicado no DJ de 01.09.2006; REsp
615.996/SC, publicado no DJ de 25.05.2006; e REsp
693.259/MG, desta relatoria, publicado no DJ de 24. 10.2005).
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ – Agravo Regimental no Recurso Especial 855.323,
processo: 200601153032, UF: RJ Órgão Julgador: Primei-
ra Turma, data da decisão: 11/09/2007. Fonte DJ, data:
15/10/2007, pág. 239, Relator Luiz Fux, decisão por una-
nimidade). Realces não constantes no original.

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISS. INCIDÊNCIA. LISTA DE
SERVIÇOS BANCÁRIOS ANEXA AO DECRETO-LEI N.º
406/68. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS DE
ASSESSORIA, EXPEDIENTE, CONTROLE E PROCES-
SAMENTO DE DADOS. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDEN-
TES.
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1. A lista de serviços bancários que acompanha o
Decreto-Lei nº 406/68, com as alterações do Decreto-
lei nº 834/69 é exaustiva e não exemplificativa, não
admitindo a analogia, objetivando alcançar hipóte-
ses de incidência diversas das ali consignadas.
2. “Os serviços de datilografia, estenografia, secretaria, ex-
pediente etc. prestados pelos bancos não possuem cará-
ter autônomo, pois inserem-se no elenco das operações
bancarias originárias, executadas, de forma acessória, no
propósito de viabilizar o desempenho das atividades-fim
inerentes as instituições financeiras”.
3. Agravo regimental provido, para conhecer do agravo de
instrumento e negar seguimento ao recurso especial (art.
544, § 3º, c/c art. 557, caput, do CPC).
(AGA nº 461.727, 1ª Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, deci-
são unânime, publicada no DJ de 04.08.2003).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECUR-
SO ESPECIAL. ALÍNEA A. MENÇÃO GENÉRICA À LEI
CONSIDERADA VIOLADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMU-
LA N.º 284 DO STF. DISSENSO PRETORIANO DEMONS-
TRADO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DECRETOS-LEI
N.os 406/68 E 864/69. LISTAGEM ANEXA. TAXATIVIDA-
DE.
1. A simples menção genérica da Lei que se considera
violada não é suficiente para delimitar a controvérsia. Inci-
dência da Súmula nº 284 do STF.
2. A jurisprudência dominante das Turmas integrantes da
Egrégia Primeira Seção tem se inclinado no sentido da
não-incidência do ISS nos serviços bancários, em face da
impossibilidade de interpretação analógica da listagem
anexa ao Decreto-Lei nº 406/68.
3. Agravo regimental improvido.
(AGRESP nº 73.913, 2ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz,
decisão unânime, publicada no DJ de 14.04.2003)

Também o Tribunal Regional Federal da 4ª Região traz pre-
cedente sob a mesma orientação, que se amolda como luva à
mão ao presente caso:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ISSQN.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LISTA DE SERVIÇOS. TAXA-
TIVIDADE. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Apenas as atividades constantes da Lista de Serviços
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anexa ao Decreto-Lei nº 406/68 ensejam o pagamento do
imposto sobre serviços de competência dos municípios.
2. Cuidando-se de lista exaustiva e não exemplificativa,
não se admite a analogia, objetivando alcançar hipóteses
de incidência diversas das ali consignadas. Precedentes
do egrégio STJ.
3. Nenhum dos serviços arrolados na lei federal de regên-
cia integra o rol das atividades descritas pelo Município
como hipóteses de incidência do ISSQN, quais sejam, ju-
ros e comissões sobre adiantamentos a depositantes, taxa
de administração e abertura, taxa de administração e aber-
tura acima de 29 dias, taxa sobre  operações de crédito
(SFH), multas e penalidades sobre operações de  crédito
e multas e penalidades sobre operações de crédito acima
de  29 dias, comissões em adiantamento a depositantes e
excesso sobre  limites, rendas e taxação de contas para-
lisadas, manutenção de  contas inativas, receita e partici-
pação “rede shop”, receita sobre  fatura de cartão de crédi-
to.
4. O Município está isento do pagamento das custas na
Justiça Federal (art. 4º, I, Lei nº 9.289/96), mas aquelas
adiantadas pela parte vencedora devem ser ressarcidas,
integrando o montante da condenação (art. 14, § 4º, da Lei
nº 9.289/96).
5. Honorários advocatícios mantidos em 10% do valor atri-
buído à causa, em consonância com o disposto no art. 20,
§ 4º, do CPC e com os precedentes desta Turma”.
(AC 200372020033523/SC, órgão julgador: Segunda Tur-
ma, data da decisão: 19/10/2004, fonte DJ  09/12/2004,
pág. 631, Relator Dirceu de Almeida Soares, decisão unâ-
nime). Realces não constantes no original.

Dessarte, verifica-se que não são passíveis de tributação pelo
ISS as operações bancárias acima especificadas (“Taxa de Aber-
tura de Crédito” - TAC, “Comissão de Permanência”, “Comissão
sobre Adiantamentos a Depositantes e Excesso sobre Limite”,
“Rendas de Taxação em Contas Paralisadas”, “Outras Receitas
Operacionais” e “Receitas Eventuais”).

Analisando-se o auto de infração lavrado no presente caso (fls.
54/55), não se observa referência expressa a essas receitas como
integrantes da base de cálculo do ISS, contudo essa inclusão foi
questionada pela embargante e foi admitida pela embargada (fls.



412

85/92), razão pela qual se deve considerar que efetivamente inte-
graram a aludida base de cálculo.

Posto isso, deve ser mantida integralmente a sentença prola-
tada pelo Juízo a quo, negando-se provimento à remessa oficial.

É como voto.
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