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AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.070-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO

Autora: UNIÃO
Ré: COMPANHIA GERAL DE MELHORAMENTOS EM

PERNAMBUCO

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS V E IX,
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTA-
DO. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
ART. 170 DA CF. FIXAÇÃO DOS PREÇOS DO
AÇÚCAR E DO ÁLCOOL ABAIXO DOS CUSTOS
DE PRODUÇÃO APURADOS PELA FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS. CRITÉRIOS DA LEI Nº 4870/
95. DESRESPEITO. PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- A intervenção estatal no domínio econômico,
mediante o controle da produção e das exporta-
ções, instrumentalizado através do congelamen-
to de preços, não pode servir de empecilho ao
exercício da atividade econômica, com desres-
peito ao princípio da livre iniciativa, do art. 170
da CF/88. Precedente do STF (RE 422.941/DF, Rel.
Min. Carlos Velloso, DJ 16.12.2005).
- Quando a União, através do extinto IAA, fixou
os preços dos produtos do setor sucroalcooleiro
em níveis inferiores aos custos de produção le-
vantados pela FGV, contrariou as disposições da
Lei nº 4.870/65, causando, com isso, dano patri-
monial às empresas atingidas, indenizável nos
termos do 37, § 6º, da CF/88.
- Inocorrência de afronta a literal disposição de
lei e de erro de fato por parte do acórdão que,
diante da existência do dano, bem assim do nexo
de causalidade, julgou devida a reparação por
parte do Poder Público, para que o valor do dano,
resultante da diferença entre o preço que deve-
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ria ter sido praticado pelos critérios técnico le-
gais, e o que foi imposto à recorrida, fosse apu-
rado em liquidação, obedecendo-se às conclu-
sões do laudo pericial, tudo devidamente atuali-
zado.
- Ação rescisória que se julga improcedente. Pre-
judicado o agravo regimental.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, por unanimidade, julgar improcedente a ação rescisória,
prejudicado o agravo regimental, nos termos do voto do Relator,
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes nos autos,
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 15 de dezembro de 2010 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO:

Trata-se de ação rescisória ajuizada pela UNIÃO, com fulcro
no art. 485, V e IX, do CPC, para desconstituir o acórdão proferido
pela eg. Quarta Turma na AC nº. 384.093/PE, que condenou a pos-
tulante a indenizar a COMPANHIA GERAL DE MELHORAMENTOS
pela diferença apurada entre os preços fixados pelo Governo Fe-
deral e os que foram objeto de estimativas da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) e do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA).

Confira-se a ementa do julgado, da lavra da eminente Desemb.
Federal Margarida Cantarelli:

ADMINISTRATIVO. DANOS. EXISTÊNCIA. RESPONSA-
BILIDADE CIVIL DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º, DA CF/
88. FIXAÇÃO DOS PREÇOS DO AÇÚCAR E DO ÁL-
COOL. CRITÉRIO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO. APU-
RAÇÃO DE CUSTOS FEITA PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO
VARGAS. LEI Nº 4.870/1965. INTERVENÇÃO DO ESTA-
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DO NA ECONOMIA. PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO. PRECE-
DENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁ-
RIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Apelação em que se requer indenização, a título de com-
posição de prejuízos causados, em decorrência dos atos
de fixação do preço do açúcar e álcool, em valores abaixo
do custo de produção em desconformidade com previsão
legal, sob o argumento de que a União é responsável pelo
fato de ter fixado, preços deficitários para o açúcar e o
álcool, em conflito com os dados reais calculados pela
Fundação Getúlio Vargas e, portanto, com ilícito abando-
no dos critérios estabelecidos pela Lei nº 4.870/65, que
manda fixar tais preços de acordo com os custos de pro-
dução.
II. A Lei nº 4.870/1965, determina o modo como deveria ser
procedida a pesquisa para obter o levantamento dos cus-
tos de produção do setor. Para tanto, foi contratada a Fun-
dação Getúlio Vargas para efetuar os referidos levantamen-
tos.
III. Nos períodos de congelamento de preços, aplicam-se
as normas impositivas do congelamento, mas, no caso
em apreço, deveria ter-se como parâmetro os preços apu-
rados pela Fundação Getúlio Vargas, e não os preços de-
fasados pretendidos pelo Governo.
IV. A intervenção estatal na economia, mediante regula-
mentação e regulação de setores econômicos, faz-se com
respeito aos princípios e fundamentos da Ordem Econô-
mica, devendo ser respeitado o princípio da livre iniciativa,
nos termos do artigo 170 da Constituição Federal. Prece-
dentes do STF (RE 422.941-2 Distrito Federal, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ 16.12.2005).
V. Quando a União Federal, através do Instituto do Açúcar
e do Álcool, fixou os preços dos produtos do setor sucro-
alcooleiro em níveis inferiores aos custos de produção le-
vantados pela Fundação Getúlio Vargas, contrariou as dis-
posições da Lei nº 4.870/65 e, por isso, deve responder
pelos danos causados aos particulares, sem prejuízo da
competente ação de regresso contra os agentes públicos
responsáveis, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Consti-
tuição Federal, nos limites da prova pericial constante dos
autos.
VI. Comprovados os danos, mediante laudo pericial, bem
como o nexo causal decorrente da imposição de prática



16

de preços em níveis inferiores ao que se tinha direito de
praticar, resta patente a responsabilidade da União pela
indenização devida.
VII. A prescrição é quinquenal nos termos do Decreto nº
20.910/32, no que tange aos prejuízos apurados no lustro
anterior à propositura da ação.
VIII. Honorários advocatícios fixados no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), nos termos do artigo 20, § 3º, do CPC.
IX. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Para a autora, o v. aresto teria violado disposição literal dos
artigos 1º, 9º, 10 e 11 da Lei nº 4.870/65, do artigo 37, § 6º, da CF/
88, do art. 107 da EC/69, além de ter incorrido em erro na aprecia-
ção dos trabalhos técnicos elaborados pela FGV e pela perícia ju-
dicial.

O pedido de concessão de medida liminar, por meio do qual
se buscava suspender a execução do acórdão rescindendo, res-
tou indeferido (fls. 527-529), decisão essa que desafiou agravo
regimental proposto pela União, ainda não apreciado pelo Pleno.

A parte ré ofereceu resposta à ação (fls. 577-609), suscitando,
preliminarmente, o não conhecimento da ação com base em vio-
lação a literal texto de lei, dada a incidência da Súmula nº 343 do
STF, tampouco com sustentáculo em erro de fato, em face do óbi-
ce contido no § 2º do inciso IX do art. 485. No mérito, sustentou a
improcedência do pleito rescisório.

A União pronunciou-se pela rejeição das preliminares suscita-
das na contestação (fls. 1068-1078).

Parecer do Ministério Público Federal opinando pela improce-
dência da ação rescisória, julgando-se prejudicado o agravo regi-
mental (fls. 1081-1084).

É o relatório.

Ao eminente Revisor.

VOTO

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

Egrégio Plenário.
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A parte ré invoca a Súmula 343 do STF, sob a alegação de que
esta rescisória trata de questão controvertida nos Tribunais. Con-
tudo, o referido verbete sumular não incide em discussões de ca-
ráter constitucional, como a do reconhecimento da responsabili-
dade civil do Estado em virtude de sua intervenção no domínio
econômico do setor sucroalcooleiro, através do controle da produ-
ção e das exportações.

Desse modo, é cabível, em tese, a rescisória, com base em
violação a literal disposição dos artigos 1º, 9º, 10 e 11 da Lei nº
4.870/65, do artigo 37, § 6º, da CF/88, e do art. 107 da EC/69.

Para a União, inexiste na Lei nº 4.870/65 qualquer determina-
ção para que os valores de custeio levantados pela FGV fossem
rigorosamente considerados para a fixação dos preços de cana,
açúcar e álcool, tão somente que era preciso “tê-los em vista”, a
fim de que o Poder Público, atento a outros fatores, especialmente
à luz do interesse público, fixasse aqueles preços.

Não procedem, porém, as alegações da inicial.

Primeiro, porque a solução do aresto vergastado reproduz
entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, de que o Estado responde pelos prejuízos advindos da
imposição de preços pelo antigo Instituto do Açúcar e do Álcool
(IAA) em patamares inferiores aos custos de produção do setor
sucroalcooleiro, em violação dos critérios previstos no diploma de
regência, consoante apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A orientação daquele Tribunal Superior sedimentou-se na es-
teira da posição firmada pelo Excelso Pretório no julgamento do
RE 422.941/DF, em 06 de dezembro de 2005, relator o Ministro
CARLOS VELLOSO, assim ementado:

CONSTITUCIONAL. ECONÔMICO. INTERVENÇÃO ESTA-
TAL NA ECONOMIA: REGULAMENTAÇÃO E REGULA-
ÇÃO DE SETORES ECONÔMICOS: NORMAS DE INTER-
VENÇÃO. LIBERDADE DE INICIATIVA. CF, ART. 1º, IV;
ART. 170. CF, ART. 37, § 6º.
I - A intervenção estatal na economia, mediante re-
gulamentação e regulação de setores econômicos,
faz-se com respeito aos princípios e fundamentos da
Ordem Econômica. CF, art. 170. O princípio da livre
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iniciativa é fundamento da República e da Ordem
econômica: CF, art. 1º, IV; art. 170.
II - Fixação de preços em valores abaixo da realida-
de e em desconformidade com a legislação aplicá-
vel ao setor: empecilho ao livre exercício da ativida-
de econômica, com desrespeito ao princípio da livre
iniciativa.
III - Contrato celebrado com instituição privada para o esta-
belecimento de levantamentos que serviriam de embasa-
mento para a fixação dos preços, nos termos da lei. Toda-
via, a fixação dos preços acabou realizada em valores infe-
riores. Essa conduta gerou danos patrimoniais ao agente
econômico, vale dizer, à recorrente: obrigação de indeni-
zar por parte do poder público. CF, art. 37, § 6º.
IV - Prejuízos apurados na instância ordinária, inclusive
mediante perícia técnica.
V - RE conhecido e provido. – Destaquei.

A tese autoral reflete o pensamento expresso no Recurso Es-
pecial nº 79.937/DF, da lavra da Ministra NANCY ANDRIGHI (DJ de
10.09.2001), hoje superado na jurisprudência do STJ, segundo o
qual o levantamento de preços opera-se por mecanismos eleitos
discricionariamente pelo Poder Público, que decorrem do seu po-
der de intervenção nas atividades econômicas.

Data vênia da ilustre Ministra, entendo que a intervenção no
domínio econômico, mesmo quando feita licitamente, tem que res-
peitar certos parâmetros – claramente desrespeitados pela Admi-
nistração no caso específico da regulação dos preços do setor
sucroalcooleiro, conforme reconheceu o STF na mencionada de-
cisão do RE 422.941/DF.

Aliás, tive oportunidade de defender esse ponto de vista inclu-
sive no julgamento do acórdão contra o qual se insurge a União
neste processo, como integrante da colenda Quarta Turma, oca-
sião em que referendei o voto da eminente relatora, a Desemb.
MARGARIDA CANTARELLI, pelo provimento da apelação do parti-
cular.

Ressaltei, então, o fato de que no próprio aresto do Supremo
(RE 422.941) invoca-se um precedente específico, o Recurso Ex-
traordinário nº 368.558/DF, também relatado pelo Ministro CAR-
LOS VELLOSO, no qual o acórdão recorrido era uma decisão do
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nosso coirmão Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em cuja
ementa se diz de modo bastante franco que “o Estado não tem
direito de intervir no domínio econômico para fazer as empresas
quebrarem”.

Com efeito, mesmo com todas as peculiaridades do art. 170
da Constituição Federal de 1988, não se pode extrair dele outra
coisa senão essa de que a fixação de preços, quando ela é legal-
mente permitida, não pode dar ao Estado, a quem compete tal
prerrogativa, uma autonomia tão ampla a ponto de inviabilizar uma
atividade econômica lícita e necessária à economia e ao desen-
volvimento nacionais.

Na espécie, mediante contrato celebrado entre o IAA (Instituto
do Açúcar e do Álcool) e a FGV, atribuiu-se a esta última a respon-
sabilidade pelo levantamento dos custos de produção da cana e
do açúcar, nos termos do art. 9º da Lei 4.870/65. O preço da tone-
lada de cana fornecida às usinas, conforme o disposto no art. 10
do mesmo diploma legal, deveria ser fixado, para cada Estado, por
ocasião do Plano de Safra, com base na apuração dos custos de
produção recém mencionados.

O IAA, porém, contrariando o critério legal, fixou os preços dos
produtos do setor sucroalcooleiro em níveis insuficientes para co-
brir os custos de produção apurados pela FGV, acarretando, por
conseguinte, prejuízos indenizáveis aos integrantes daquele setor
produtivo.

Nesse quadro, não há espaço para taxar de teratológica a po-
sição da Turma que, diante da existência do dano, bem assim do
nexo de causalidade, julgou devida a reparação por parte do Poder
Público, para que o valor do dano, resultante da diferença entre o
preço que deveria ter sido praticado pelos critérios técnico legais,
e o que foi imposto à recorrida, fosse apurado em liquidação, obe-
decendo-se às conclusões do laudo pericial, tudo devidamente
atualizado.

Na realidade, evidenciado que o Estado desbordou dos lindes
da sua possibilidade de intervenção, malferiria os arts. 9º, 10 e 11
da Lei 4.870/65 o acórdão que deixasse de reconhecer o direito
das empresas à indenização pelos prejuízos angariados em virtu-
de da defasagem dos preços impostos ao setor.
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Corroborando todo o exposto, confiram-se a ementa dos se-
guintes precedentes do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSA-
BILIDADE CIVIL DO ESTADO. SETOR SUCRO ALCOO-
LEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇO ABAIXO DO CUSTO PRO-
DUTIVO. PREJUÍZOS. INDENIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS
DEVIDAS. PRECEDENTES.
1. O artigo 557, § 1º, do Código de Processo Civil permite
a retratação da decisão monocrática.
2. É pacífico o entendimento na linha da responsabi-
lidade civil da União (então IAA) decorrente da fixa-
ção de preços do setor sulcroalcooleiro abaixo do
preço de custo, em desacordo com os valores encon-
trados pela Fundação Getúlio Vargas. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (2ª Turma, AgRg no AgRg
no REsp 753163 / DF, Rel. Min CASTRO MEIRA, DJe de
27/04/2009).

SETOR SUCROALCOOLEIRO. CONTROLE DE PREÇOS
PELO ESTADO. PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO. CABIMEN-
TO. PRECEDENTES.
I - A questão não envolve o reexame do conjunto probató-
rio, mas sim a interpretação das normas legais atinentes
ao setor sucro-alcooleiro, in casu, a Lei nº 4.870/1965,
particularmente os artigos 9º a 13 do diploma legal, para
que se defina se a União estava ou não obrigada a obser-
var os valores encontrados pela FGV.
II - “Viola os arts. 9º, 10 e 11 da Lei 4.870/65 acórdão
que não reconhece o direito à indenização à usina
do setor sucro-alcooleiro que teve prejuízos diante
da adoção, pela Administração, dos preços indica-
dos pelo Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA e não
daqueles oriundos da Fundação Getúlio Vargas -
FGV”. (REsp nº 675.273/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON,
DJ de 02.08.2006, p. 254).
III - Precedentes: REsp nº 845.424/DF, Rel. Min. DENISE
ARRUDA, DJ de 07.11.2006; REsp nº 746.301/DF, Rel.
Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 23.05.2006 e RE nº
422.941/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de
24.03.2006.
IV - Agravo regimental improvido. (1ª Turma, AgRg no REsp
735032 / PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe de 10/
05/2007) – destaquei.
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Registro, finalmente, que não será possível conhecer-se da
ação com base em erro de fato, hipótese que rende ensejo à des-
constituição do julgado somente quando o acórdão admite fato ine-
xistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, cir-
cunstância ausente quando o decisum rescindendo claramente
se pronuncia sobre a questão e demonstra os fatos da causa, com
base, inclusive, na prova pericial produzida (art. 485, IX, § § 1º e 2º,
do CPC).

Para não restar qualquer dúvida acerca do efetivo pronuncia-
mento do órgão julgador acerca do fato tido por inexistente pela
União, transcrevo o trecho do voto condutor (fls. 188-189) onde se
apurou a ocorrência do dano pecuniário e do nexo causal justifica-
dores da responsabilidade civil estatal, nos termos do art. 37, § 6º,
da CF, verbis:

Segundo a perícia judicial, levou-se em consideração
os fatores de produção do setor, procedendo a levanta-
mento de campo por região produtora, conforme preconi-
zado por técnicos da Fundação Getúlio Vargas, a qual
mantém contrato com o IAA para a realização de estudos
sobre custos de produção de cana e de produção de açú-
car, desde 31/10/74.

A perícia respondeu ao quesito 14 esclarecendo que:
“Nas planilhas que se referem aos demonstrativos das de-
fasagens entre o preço de venda fixado pelo Governo e os
custos levantados pela FGV, constatamos que o valor fi-
xado para as vendas do açúcar e do álcool, eram inferio-
res aos custos, gerando consequentemente diminuição dos
fatores de produção”.

Diante das informações do perito, o Estado fixou os
preços do setor sucroalcooleiro abaixo do preço de custo
de produção, portanto, contrariando a Lei 4.870/1965.

O dano patrimonial sofrido pela autora está configurado
no resultado entre o preço que deveria ter sido praticado
pelo critério legal e o efetivamente praticado pela Autora,
de acordo com a fixação determinada pelo IAA, com base
nos atos administrativos que substituem a resultante da
livre ação das forças de mercado e abaixo dos de custos
levantados pela FGV.

Quanto ao dano, o laudo pericial atestou que o preço
praticado pela autora, segundo a tabela do IAA implicou
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em resultado menor do que ela teria se acaso aplicados
os preços apurados pela FGV.

A par de desatender o comando normativo atinente à
fixação de preços, é indubitável que a União deu causa à
quebra do equilíbrio econômico-financeiro norteador das
relações entre o Estado e a livre iniciativa, em que pese a
limitação própria desse setor.

O nexo de causalidade entre o ato praticado pela União
e o prejuízo sofrido pela autora encontra-se evidenciado
pelo fato de que, à ré cabia a fixação dos preços, segundo
os ditames legais.

Fixando-os à revelia dos mandamentos pertinentes,
abaixo do preço de custo, acarretou indevidamente um dano
à autora.

Ademais, melhor sorte não assistiria à União ainda que se
admitisse a via da rescisória para o reexame substancial da juridi-
cidade dos fatos e provas já apreciados no acórdão impugnado,
porque – insisto – sedimentado nas Cortes Superiores o entendi-
mento de que houve efetivamente dano indenizável às usinas do
setor sucroalcoleeiro na hipótese em foco, inexistindo, por isso,
qualquer erro de fato no tocante à apreciação dos trabalhos do
Perito.

Com essas considerações, julgo prejudicado o agravo re-
gimental e IMPROCEDENTE a ação rescisória, condenando a
parte ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$
1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

É como voto.
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AÇÃO RESCISÓRIA N° 6.303-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Autor: JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA JÚNIOR (INCAPAZ)
Curador: GEOVANI  BARROS  DE  OLIVEIRA
Ré: UNIÃO
Adv./Proc.: DRA. PATRÍCIA CARLA DA COSTA LIRA BRAGA DE

MORAIS (AUTOR)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIO-
LAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DOCU-
MENTO NOVO. PRELIMINARES DE INCABI-
MENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCE-
DÂNEO RECURSAL E DE IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS NA VIA RESCISÓRIA.
REJEIÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRES-
CRIÇÃO. INCAPACIDADE ABSOLUTA PARA OS
ATOS DA VIDA CIVIL RECONHECIDA POR SEN-
TENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. DOCUMENTO
POSTERIOR À SENTENÇA. ABRANDAMENTO
DA NOÇÃO DE “DOCUMENTO NOVO”. JUÍZO
RESCISÓRIO. PEDIDO DE REFORMA POR INVA-
LIDEZ. MILITAR. INCAPACIDADE DECORRENTE
DE ACIDENTE SEM RELAÇÃO DE CAUSA E
EFEITO COM O SERVIÇO. POSSIBILIDADE. IN-
TELIGÊNCIA DOS ARTS. 108, VI E 111, II, DA LEI
Nº 6.880/80.
- Rescisória proposta por incapaz contra senten-
ça na qual o MM. Julgador monocrático acolheu,
de ofício – uma vez que a União fora revel na-
quele feito –, a prescrição do fundo de direito,
pois entre a data de licenciamento do autor das
fileiras do Exército e o ajuizamento da ação trans-
correram mais de cinco anos.
- Hão de ser rejeitadas as preliminares aduzidas
pelo Ministério Público, de incabimento da resci-
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sória como sucedâneo de recurso e também,
como meio para o reexame das provas produzi-
das na ação originária. Não é a hipótese. Não pre-
tende o autor o reexame das provas, que jamais
foram produzidas ou examinadas no primeiro
grau, pois lá se acolheu a prescrição do fundo
de direito, nem se trata o caso de ação com feição
de recurso, porque se traz ao lume hipótese de
rescisão e não de revisão do julgado combatido.
- Há nos autos sentença de interdição do autor,
José Walter de Oliveira Júnior (fls. 155/156), pro-
ferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Registro
Civil da Comarca de Paulista, datada de 14 de
agosto de 2008, nos autos da Ação de Interdição
nº 231.2007.000364-2, proposta pela genitora do
postulante. O pronunciamento judicial de inter-
dição, ação de estado, impõe seus efeitos en-
quanto em vigor, é dizer, não se há de contestar
a conclusão disposta na sentença que reconhe-
ceu o estado de incapacidade permanente do
autor para os atos da vida civil. E nem mesmo
há nos autos qualquer contestação da União em
relação às conclusões do aludido comando
sentencial. A União nem sequer acena nesse sen-
tido e se o fizesse – nessa hipótese –, estou em
que não seria de se acolher, nesta sede, seme-
lhante irresignação, pois o caminho a seguir,
para a União, seria a desconstituição daquela
sentença da Justiça Estadual.
- Deve-se partir da premissa, assentada no co-
mando judicial de interdição, de que o autor era
incapaz, definitivamente, para os atos da vida civil,
por ocasião da sentença rescindenda, que aco-
lheu a prescrição. É dizer, a decisão rescindenda
acolheu a prescrição de direito cujo titular já era
um absolutamente incapaz, contrariando expres-
samente o disposto no art. 198 do Código Civil,
ficando caracterizada violação a literal dispositi-
vo de lei.
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- Embora a sentença de interdição (14/08/2008)
seja posterior à decisão rescindenda (26/02/2007)
– aspecto que lhe retiraria, a rigor, a condição de
documento novo, segundo a doutrina majoritá-
ria sobre o tema – trata-se de uma sentença pro-
ferida em ação de estado, a reconhecer uma con-
dição física do autor, a invalidez permanente (a
partir de agosto de 1998), pretérita à decisão
rescindenda. Nessas circunstâncias, até porque
o documento, apesar de posterior à decisão
rescindenda, repito, atesta um estado preexis-
tente, não se pode tomar com o rigorismo de
praxe a conceituação de documento novo.
- A União, em face de sua revelia nos autos origi-
nários, nenhuma tese jurídica de defesa traria a
título de oposição ao direito do autor, e, por ou-
tro lado, o estado de invalidez do autor, objeto
precípuo da perícia requerida no feito originário,
foi devidamente atestado pela sentença de inter-
dição, daí porque à União só restaria o caminho
da rescisão, na sede própria, caso pretendesse
combater as conclusões do aludido comando
judicial, de forma a não se poder falar em novo
julgamento no primeiro grau, porquanto não há
a necessidade de produzir-se novas provas ou
oportunizar à União a produção de defesa naque-
les autos, tornando-se perfeitamente possível a
este órgão proceder, em juízo rescisório, ao jul-
gamento da causa. E, nesse mister, imperioso
tomar-se por demonstrada a invalidez permanen-
te do promovente para os atos da vida civil.
- As provas trazidas ao autos demonstram que o
acidente do autor não se dera por causas liga-
das ao serviço militar, conforme concluíra a sindi-
cância instaurada para apurar o fato.
- O art. 106, II, da Lei nº 6.880/80 previu que a re-
forma ex officio será aplicada ao militar que for
julgado incapaz, definitivamente, para o serviço
ativo das Forças Armadas. Nesse contexto, o art.
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108, inciso VI, também da Lei nº 6.880/80, estatui
que a incapacidade definitiva para o serviço mi-
litar pode sobrevir em consequência de aciden-
te ou doença, moléstia ou enfermidade, sem re-
lação de causa e efeito com o serviço. O que se
exige é que essa enfermidade tenha sido adqui-
rida, como no caso, quando o militar ainda esta-
va em atividade.
- Procedente a ação rescisória para: a) descons-
tituir a sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª
Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, nos
autos do Processo nº 2006.83.00.010047-1, afas-
tando-se a ocorrência da prescrição anterior-
mente reconhecida; e b) em sede de juízo resci-
sório, julgar procedente o pedido de reforma por
invalidez deduzido pelo autor na exordial, com
remuneração calculada com base no soldo inte-
gral de soldado raso – sem, portanto, a vanta-
gem do art. 110 da Lei nº 6.880/80 –, devendo os
efeitos dessa reforma retroagirem à data em que
foi licenciado do serviço ativo do Exército.
- Atualização monetária, desde à época em que
devidos os atrasados, nos termos do Manual de
cálculos da Justiça Federal, até a edição da Lei
nº 11.960/09, quando passarão a ser calculados
conforme as disposições da aludida lei, e juros
de mora, de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F
da Lei nº 9.494/97, até a edição da Lei nº 11.960/
09, quando passarão a ser calculados, cumulati-
vamente com os juros de mora, consoante as
prescrições daquela lei.
- Preliminares rejeitadas. Ação rescisória proce-
dente.

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 maioria, julgar procedente a ação rescisória, nos
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termos do voto e relatório constantes dos autos, que integram o
presente julgado.

Recife, 10 de novembro de 2010 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA:

Cuida-se de ação rescisória ajuizada por José Walter de Oli-
veira Júnior, devidamente representado por sua curadora, visando
à desconstituição do decisum proferido na Ação Ordinária nº
2006.83.00.010047-1.

A decisão rescindenda reconheceu a prescrição da pretensão
aduzida pelo autor na aludida ação, valendo-se do seguinte funda-
mento (fl. 104):

O autor, licenciado desde 28/04/1999, somente promoveu
o ajuizamento desta ação em 31/07/2006, quando já pas-
sados mais de cinco anos do ato de seu licenciamento.
Assim, não tendo sido postuladas a revisão do ato de li-
cenciamento e consequente reforma militar oporttuno (sic)
tempore, evidencia-se a ocorrência da prescrição, a ser
decretada de ofício pelo juiz, com fulcro no art. 219, § 5º,
do CPC: “O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição”.

A inicial sustenta, em apertada síntese, que: a) foi proferida
sentença de interdição, pelo MM. Juízo Cível da Comarca de Pau-
lista/PE, constituindo-se ela em documento novo, conforme art.
485, VII, do CPC, apto a fundamentar a pretensão rescisória e afas-
tar a prescrição acolhida pela r. sentença objurgada; b) teria havi-
do violação a literal disposição de lei, pois, a teor do art. 198, I, do
CC/02, a prescrição não corre contra os incapazes; e c) o reco-
nhecimento ex officio da prescrição, antes de determinar-se a pro-
dução de prova pericial, com a finalidade de comprovar a alegada
condição de incapaz do autor, importou em violação dos enuncia-
dos constantes no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.
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Antecipação de tutela indeferida às fls. 262/263, à ausência do
perigo da demora, ante a informação de que o autor recebe cota
da pensão por morte deixada pelo genitor.

Devidamente citada para contestar a demanda, a União aduz
(fls. 266/281), inicialmente, não ser a ação rescisória sucedâneo
do recurso de apelação, à época manejado intempestivamente pelo
ora autor, nem tampouco comporta, em seu bojo, a possibilidade
de reexame de prova.

Sustenta acertada a decisão rescindenda, ao acolher a pres-
crição do fundo de direito, pois já havia transcorrido lapso temporal
superior a cinco anos entre o ato administrativo de licenciamento
do autor e o ajuizamento da ação com vistas a reformá-lo.

Tece considerações acerca do mérito da postulação de rein-
tegração e reforma por invalidez do autor, defendendo a inexistên-
cia do direito, em face de o licenciamento se haver dado de ofício,
por razões discricionárias, eis que o promovente exibia a condição
de militar temporário, portanto sem estabilidade. Por outro lado,
registra a compreensão de que o acidente, supostamente o cau-
sador da invalidez, não ocorrera em serviço.

Intimada para se manifestar sobre a matéria de defesa, trazi-
da pela União, a parte autora limitou-se a reiterar os argumentos
tecidos na inicial, relativos à admissibilidade da via rescisória e à
inocorrência da prescrição do fundo de direito, tendo em vista a
incapacidade absoluta do demandante.

Nenhuma das partes, devidamente intimadas, requereu pro-
dução de provas (fl. 291v.).

Em razões finais à fl. 294, a União, única a se manifestar, rei-
terou os termos da contestação.

Instado a opinar, o Ministério Público Federal apresentou pare-
cer, subscrito pelo Procurador Regional da República Antônio Edí-
lio Magalhães Teixeira, opinando pela improcedência do pedido res-
cisório, em razão de entender não se equiparar a sentença de in-
terdição ao documento novo a que alude o art. 485, VII, do CPC,
apto a fundamentar a rescisão, e em face da inocorrência de viola-
ção dos dispositivos legais e constitucionais citados pela parte
autora (art. 5º, XXXV e LV).
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Segundo o parecer (fl. 299):

Ao contrário do que se afirma na petição inicial desta ação
rescisória, não era impositivo ao Juiz – e por isso ele não
violou direito de acesso ao Judiciário e ao devido proces-
so legal – determinar, antes de se decidir pela presença
da prescrição do direito de ação, a realização de perícia
com o fim de aferir a capacidade civil do autor, uma vez
que essa capacidade não havia sido posta em suspeita.

Relatei.

Ao revisor, na forma regimental.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA (Relator):

I - PRELIMINAR

Como ensaiado no relatório, a União erige à condição de pre-
liminar a alegação de incabimento da rescisória como sucedâneo
de recurso. Também assim, defende a impossibilidade de a parte
autora pretender o reexame de provas através dessa via.

Em se tratando de prejudiciais cujo exame se confunde com o
próprio mérito da ação rescisória, mister examiná-las detidamente
no decorrer do voto.

II - MÉRITO

A parte autora busca a rescisão do julgado, que acolheu a pres-
crição do direito de ação do autor, sob o fundamento de, posterior-
mente ao julgado rescindendo, haver obtido sentença de interdi-
ção, constituindo-se tal pronunciamento judicial em documento novo
capaz, por si só, de assegurar a ele pronunciamento favorável.

Ampara-se ainda em que a sentença de mérito teria violado
literal dispositivo de lei justamente por decretar a prescrição da
pretensão autoral, a despeito da condição de incapaz do postulan-
te.

Na petição inicial e documentos que instruíram a ação originá-
ria, extrai-se que o autor, após sair do quartel em que servia como
soldado temporário – em razão da convocação para o serviço mi-
litar obrigatório –, às 19h do dia 04 de agosto de 1998, sofrera
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acidente de moto, ainda fardado, tendo sido socorrido pelo Corpo
de Bombeiros e levado, com traumatismo craniano, ao Hospital da
Restauração, onde passou, num primeiro momento, cerca de oito
meses internado, obtendo alta hospitalar em 26 de abril de 1999.

Em 28 de abril de 1999, por ter sido considerado inapto para o
serviço militar, porém não inválido, foi licenciado do serviço ativo
do Exército, excluído e desligado do número de adidos, conforme
certidão de assentamentos (fls. 66/68).

Propôs ação ordinária contra a União, em 31.07.2006, a fim de
obter reforma por invalidez permanente, com a consequente per-
cepção de provento de inatividade pago pelo Ministério do Exérci-
to.

Sobreveio sentença (fls. 102/104), justamente a de rescisão
ora pretendida. Nela o MM. Julgador monocrático acolheu, de ofí-
cio – porquanto a União fora revel naquele feito –, a prescrição do
fundo de direito, havendo transcorrido entre a data de licenciamen-
to e o ajuizamento da ação mais de cinco anos.

Há nos autos desta ação rescisória – eis o documento novo a
que alude a inicial – sentença de interdição do autor, José Walter
de Oliveira Júnior (fls. 155/156), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de
Família e Registro Civil da Comarca de Paulista, datada de 14 de
agosto de 2008, nos autos da Ação de Interdição nº 231.2007.
000364-2, proposta pela genitora do postulante.

Colhe-se da sentença de interdição o seguinte trecho, cuja
transcrição se faz pertinente:

A pretensão da autora tem amparo legal, vez que é claramen-
te visível a deficiência mental do interditado, pois no dia do interro-
gatório, respondeu às questões a ele endereçadas de forma inco-
erente, demonstrando assim sofrer de enfermidade mental.

Observa-se ainda que o interditando é portador de retarda-
mento mental (CID 10 - F 06 - Transtorno Mental devido à
Lesão Cerebral), não havendo cura, sendo considerado
incapacitado, por definitivo, absoluta e permanentemente,
com evolução há dez anos, não podendo exercer ativida-
des comuns da vida diária, conforme laudo pericial acosta-
do nos autos. (Grifos nossos).
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Do laudo pericial (fl. 154) aludido pela sentença, verifica-se
que o perito, ao ser indagado acerca da data do início da doença,
respondeu: em 1998.

Em relação ao histórico da doença, afirmou: após acidente de
moto com trauma crâneo-encefálico, mudou o comportamento,
tem déficits cognitivos, depressão e crises convulsivas.

Pois bem, narrado, no essencial, o caso dos autos, cuida-se
de saber se a sentença rescindenda, ao acolher a prescrição, te-
ria infringido literal dispositivo de lei ou se, por outro lado, a outra
sentença, a de interdição, enquadrar-se-ia ou não no conceito de
documento novo, a dar ensejo, num e noutro caso, à rescisão do
julgado.

Penso que ambas as hipóteses favorecem o autor.

Em primeiro lugar, o pronunciamento judicial de interdição, ação
de estado, impõe seus efeitos enquanto em vigor, é dizer, não se
há de contestar a conclusão disposta na sentença que reconhe-
ceu o estado de incapacidade permanente do promovente para os
atos da vida civil. E nem mesmo há nos autos qualquer contesta-
ção da União em relação às conclusões do aludido comando sen-
tencial.

 Em verdade, a União nem sequer acena nesse sentido e se o
fizesse – nessa hipótese –, estou em que não seria de se acolher,
nesta sede, semelhante irresignação, pois o caminho a seguir, para
a União, seria a desconstituição daquela sentença da Justiça Es-
tadual.

Nessa linha, deve-se partir da premissa, assentada no coman-
do judicial de interdição, de que o autor era incapaz, definitivamen-
te, para os atos da vida civil, por ocasião da sentença rescinden-
da, que acolheu a prescrição. É dizer, a decisão rescindenda aco-
lheu a prescrição de direito cujo titular era um absolutamente inca-
paz, a despeito de o art. 198 do Código Civil dispor expressamente
o contrário.

Eis o preceptivo violado:

Art. 198. Também não corre a prescrição:
I - contra os incapazes de que trata o art. 3º;
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O art. 3º do Código Civil, por sua vez, assim define a incapaci-
dade para o exercícios dos atos da vida civil:

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoal-
mente os atos da vida civil:
(...)
II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tive-
rem o necessário discernimento para a prática desses atos;

A despeito das alegações do Ministério Público – para quem o
Juízo monocrático teria agido regularmente, pois a inicial da ação
originária não teria mencionado expressamente a absoluta inca-
pacidade do autor para os atos da vida civil, mas apenas a invali-
dez permanente – penso de modo nenhum importar para a cons-
tatação da infringência a expressa disposição de lei, no caso em
exame, o fato de o julgador haver procedido possivelmente com
acerto ao dispensar a perícia.

O fato é que, ainda se não possa do ponto de vista procedi-
mental exigir agisse o magistrado de outro modo, houve o pronun-
ciamento da prescrição contra absolutamente incapaz, em afron-
ta expressa a texto de lei, motivo por si só suficiente para acolher-
se o pedido rescisório.

O Direito põe a salvo da força do tempo a pretensão dos que
não têm o poder de, por si sós, comandarem seus próprios atos
civis (absolutamente incapazes1). Vê-se assim exceção à regra
consagrada por Pontes de Miranda a de o prazo de prescrição
começar a correr desde que nasce a pretensão2. Vale dizer, inobs-
tante tenha nascido, não se submeterá ao lapso prescricional.

Ora, se a prescrição não corre contra os incapazes, por seu
estado, estaria ele impedido de rescindir julgado que acolheu con-
tra ele a prescrição apenas porque este estado, de invalidez per-
manente para os atos civil, não fora mencionado na inicial por seu
advogado?

1 NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto F. Código Civil e legislação
civil em vigor. 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

2 Tratado de Direito Privado. 2ª ed. Ed. Borsoi, 1954. t. 1, p. 148.



33

Não vejo como, sem nenhum desrespeito à opinião do Minis-
tério Público Federal, se possa acolher semelhante tese. O fato de
não se haver mencionado na inicial a condição do autor pode até
tornar escusável a violação ao texto legal pelo Juízo. Mas nunca
terá o condão de fazer correr o prazo prescricional contra o inca-
paz, jamais se mostrando escorreita a sentença que acolheu a
prescrição, nessa hipótese.

Dito isso, impõe-se registrar a rejeição das preliminares, as
aduzidas pelo Ministério Público, de incabimento da rescisória como
sucedâneo de recurso e também, como meio para o reexame das
provas produzidas na ação originária. Não é a hipótese. Não pre-
tende o autor o reexame das provas, que jamais foram produzidas
ou examinadas no primeiro grau, pois lá se acolheu a prescrição
do fundo de direito, nem se trata o caso de ação com feição de
recurso, porque se traz ao lume situação de rescisão e não de
revisão do julgado combatido.

Por outro lado, apenas em adição a tais fundamentos, não
deixo de enxergar a possibilidade de rescisão, também, por repre-
sentar a sentença de interdição documento novo, do qual não po-
dia fazer uso o autor à época da propositura da ação rescindenda,
capaz, por si só, de assegurar a ele pronunciamento favorável

É que, embora a sentença de interdição seja posterior à deci-
são rescindenda – aspecto que lhe retiraria, a rigor, a condição de
documento novo, segundo a doutrina majoritária sobre o tema –
trata-se de uma sentença proferida em ação de estado, a reco-
nhecer uma condição física do autor, preexistente ao julgado res-
cindendo.

A data em que lavrado o documento – a sentença – não deve
ser tomada como aspecto primordial nesse caso. O fato trazido à
cognição por ele, o fato relevante por ele atestado, a invalidez per-
manente, data de agosto de 1998. É pretérito, portanto, à decisão
rescindenda.

Ora, o autor, embora não mencione na inicial da ação originá-
ria o estado de incapacidade absoluta, cuidando apenas de res-
saltar sua invalidez permanente para o trabalho, requereu a reali-
zação de perícia e não foi submetido a ela.
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Sendo absolutamente incapaz o promovente, de pai falecido,
recebendo os cuidados apenas da mãe, ambos de origem humil-
de, acataram inicialmente as conclusões do Exército de que o aci-
dente se dera fora do serviço, sem relação de causa e efeito com
ele, bem assim que o estado de saúde do autor o tornava incapaz
para o serviço militar, exclusivamente, mas não se exibia ele invá-
lido para prover seu próprio sustento.

Até porque a convalescença perdurou por muito tempo – pas-
sou 48 dias na UTI e 7 meses inconsciente e 1 ano e 7 meses
internado no HGR (cf. depoimento judicial de fl. 152) –, interregno
no qual o estado de saúde do autor um pouco melhorou, não havia
como pudessem eles saber irreversível a invalidez. Não se há des-
prezar este outro dado da realidade. Conclusões como essas, de
que um ente querido, um filho, tornou-se inválido definitivamente
em face de um acidente havido no auge de seus 19 (dezenove)
anos de idade, entranham-se n’alma com muito custo. São repeli-
das até não mais poderem ser.

Quando a pensão por morte deixada pelo pai foi suspensa,
pela maioridade civil do filho, a genitora viu-se obrigada a encarar
essa realidade e buscar a sentença que definitivamente atestaria
sua tragédia familiar.

Nessas circunstâncias, até porque o documento, apesar de
posterior à decisão rescindenda, repito, atesta um estado preexis-
tente, não se pode tomar com o rigorismo de praxe a conceitua-
ção de documento novo, como o fez o Ministério Público Federal
no parecer de fls. 295/301.

Amparado nesses fundamentos, julgo procedente o pedido de
rescisão, exercendo o judicium rescindens.

Passo ao exame do pleito rescisório, de novo julgamento da
causa, a dizer, ao judicium rescissorium.

Primeiro, impõe-se responder se a causa originária está ou
não madura para julgamento.

Num primeiro momento, fui levado a achar que não, pois em-
bora tenha havido a escorreita citação da Ré e decretada a sua
revelia, bem assim se haja intimado a União para trazer aos autos
os processos administrativos e demais documentos pertinentes
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ao autor, não houve, naquele processo, a realização da perícia re-
querida pelo postulante.

Entretanto, examinando detidamente o caso, penso que a
União, em face da revelia naqueles autos, nenhuma tese jurídica
de defesa traria a título de oposição ao direito do autor, e, por outro
lado, como já adverti no princípio do voto, o estado de invalidez
dele, objeto precípuo da perícia requerida no feito originário, foi de-
vidamente atestado pela sentença de interdição. Como afirmei
então, estou em que à União só restaria o caminho da rescisão, na
sede própria, caso pretendesse combater as conclusões do aludi-
do comando judicial, de forma que não se há falar em novo julga-
mento de primeiro grau, eis que não há a necessidade de produ-
zir-se novas provas ou oportunizar à União a produção de defesa
naquele feito.

Entendo, assim, perfeitamente possível a este órgão proce-
der, em juízo rescisório, ao julgamento da causa. E, nesse mister,
imperioso tomar-se por demonstrada a invalidez permanente do
promovente para os atos da vida civil, pelos fundamentos já ex-
postos.

Cediço, por seu turno, que o acidente, quando ocorrido no per-
curso entre o trabalho e a residência há ser considerado como
acidente em serviço.

Contudo, das provas carreadas aos autos originários e junta-
das à rescisória, notadamente das provas testemunhais produzi-
das na sindicância que apurou as circunstâncias do acidente, ve-
rifico que ele não se deu propriamente quando o autor se dirigia do
quartel para a sua residência.

Em depoimento, o soldado Pablo Ferreira Santos (fl. 86) infor-
ma que deu carona ao autor em sua motocicleta, no dia do aciden-
te, após saírem ambos do quartel. Segundo narra, eles pegaram
uma outra motocicleta emprestada, esta, então, conduzida pelo
postulante, José Walter de Oliveira Júnior.

Posteriormente a esses fatos, colhe-se o seguinte:

(...) os dois soldados decidiram que iriam encontrar-se com
umas meninas em Paratibe ou próximo à casa do Sd.
Pablo, em Maranguape II e que o Sd. Júnior ficou de se
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encontrar com o Sd Pablo num lugar marcado próximo à
casa desse último, mas que não apareceu (...)

Nessa linha, tomo por demonstrado que o acidente não se
dera por causas ligadas ao serviço militar, tal qual concluíra a sin-
dicância instaurada para apurar o fato.

Segundo o Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880/80:

Art . 106. A reforma ex officio será aplicada ao militar que:
(...)
II - for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço
ativo das Forças Armadas;
(...)
Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em con-
sequência de:
(...)
VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade,
sem relação de causa e efeito com o serviço.
(...)
Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, jul-
gado incapaz definitivamente por um dos motivos constan-
tes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a
remuneração calculada com base no soldo corresponden-
te ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que pos-
suía na ativa, respectivamente.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos
nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a
incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido,
isto é, impossibilitado total e permanentemente para qual-
quer trabalho.

Acolho, portanto, a pretensão do autor, para reconhecer o di-
reito à reforma, com remuneração calculada com base no soldo
integral de soldado raso, sem a vantagem do art. 110 da Lei nº
6.880/80.

Há diversas manifestações jurisprudenciais nesse sentido. A
título exemplificativo colaciono os seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. HIDROCEFA-
LIA. MOLÉSTIA INCAPACITANTE PARA A VIDA MILITAR
E CIVIL. PERÍCIA ATESTARÓRIA DA INVALIDEZ PERMA-
NENTE. REFORMA. 3º SARGENTO. ARTS. 108, V E VI
E 110 DA LEI Nº 6.880/80.
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1. O militar, ainda que temporário, pode ser reforma-
do por invalidez, desde que considerado definitiva-
mente incapacitado não apenas para o serviço mili-
tar mas também para o exercício de atividades de
caráter civil, no caso de ser portador das enfermida-
des descritas no art. 108, V e VI, do Estatuto dos Mili-
tares, ainda que a moléstia não tivesse relação de
causa e efeito com o serviço castrense.
2. O militar portador de hidrocefalia faz jus à reforma, com
a remuneração calculada com base no soldo correspon-
dente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ati-
va. Desnecessidade da existência de nexo de causalida-
de entre o serviço militar e a eclosão da doença. Prece-
dentes.
Apelação e remessa necessária improvidas.
(TRF5 - AC nº 200183000198151, Rel. Desembargador Fe-
deral Geraldo Apoliano, Terceira Turma, 26/02/2009)

ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. INCAPACIDADE
ADQUIRIDA NA ATIVA. PERÍCIA JUDICIAL. PAGAMENTO
DOS ATRASADOS COM BASE NO POSTO QUE OCU-
PAVA. RECURSO ADESIVO. PRESCRIÇÃO. INOCOR-
RÊNCIA. INCAPAZ. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS.
1. O art. 106, II, da Lei nº 6.880/80 previu que a refor-
ma ex officio será aplicada ao militar que for julgado
incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das
Forças Armadas. Nesse contexto, o art. 108, inciso VI,
também da Lei nº 6.880/80, estatui que a incapacida-
de definitiva para o serviço militar pode sobrevir em
consequência de acidente ou doença, moléstia ou
enfermidade, sem relação de causa e efeito com o
serviço. O que se exige é que essa enfermidade te-
nha sido adquirida quando o militar ainda estava em
atividade.
2. No caso posto a julgamento, inobstante inexista prova
do acidente sofrido pelo requerente – queda de aeronave
quando fazia a sua limpeza –, restou devidamente provado
que ele se encontra incapacitado para o serviço ativo mili-
tar e para qualquer outro, tanto que o INSS deferiu a ele
benefício previdenciário por invalidez. O perito judicial che-
gou a “asseverar que as patologias, de naturezas psiquiá-
trica e neurológica – transtorno mental decorrente de le-
são e disfunção cerebrais e de doença física não especifi-
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cada (F 06.9) e epilepsia (F 40.6) – se manifestaram após
o acidente sofrido pelo autor durante sua permanência nas
fileiras da Aeronáutica”, fato este provado pelas inúmeras
idas do autor ao Hospital da Aeronáutica com queixas de
cefaléia, tonturas, queimor, etc, as quais foram registra-
das no seu prontuário médico.
3. Sobre os valores atrasados deverão incidir juros de mora,
mas no percentual de 6% ao ano, nos moldes do art. 1º- F
da Lei nº 9494/97, com a redação introduzida pela MP
2225-45/2001, em vigor no momento do ajuizamento da
ação.
4. Não se aplica ao presente caso a prejudicial de prescri-
ção por se tratar de direito de incapaz.
5. O valor arbitrado a título de honorários merece ser redu-
zido, eis que o montante da condenação se mostra bas-
tante elevado, já que o postulante receberá todos os atra-
sados desde janeiro de 1991, data do seu desligamento
da Aeronáutica. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra condizente com o trabalho realizado pelo causí-
dico e com a complexidade da causa.
Apelação da União e remessa obrigatória parcialmente pro-
vidas. Recurso adesivo do autor improvido.
(TRF5 - APELREEX nº 200483000023832, Rel. Desem-
bargador Federal José Maria Lucena, Primeira Turma,
23/04/2010)

ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. PERÍCIA. INCA-
PACIDADE DEFINITIVA PARA A VIDA CIVIL E MILITAR.
ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE COM O SERVIÇO
MILITAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO DE REFOR-
MA COM A REMUNERAÇÃO DO POSTO EM QUE SE
ENCONTRAVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 108, VI, E 111,
III DA LEI 6.880/80.
1. A Lei 6.880/80 prevê, dentre as hipóteses autoriza-
doras da reforma do militar, a incapacidade definiti-
va advinda em consequência de acidente ou doen-
ça, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa
e efeito com o serviço (art. 108, VI).
2. Comprovado nos autos, que as lesões decorrentes de
atropelamento sofrido pelo autor (paralisia adquirida do
membro superior direito e seqüelas motoras de traumatis-
mo crânio encefálico) foram consideradas definitivas e irre-
versíveis, motivo pelo qual o laudo pericial o considerou
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inválido para toda e qualquer atividade laborativa (fl. 79),
impõe-se reconhecer o direito à reforma com base na re-
muneração da graduação em que se encontrava quando
da ativa. Inteligência do inc. II, art. 111 do Estatudo dos
Militares.
3. Remessa oficial e apelação improvidas.
(AC 344371, Relator Desembargador Federal Petrucio Fer-
reira, Segunda Turma, pub. DJ: 28/01/2005)

Em face do exposto, rejeito as preliminares e julgo procedente
a ação rescisória para: a) desconstituir a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, nos
autos do Processo nº 2006.83.00.010047-1, afastando a ocorrên-
cia da prescrição anteriormente reconhecida; e b) em sede de juí-
zo rescisório, julgar procedente o pedido de reforma por invalidez
deduzido pelo autor na exordial, com remuneração calculada com
base no soldo integral de soldado raso – sem, portanto, a vanta-
gem do art. 110 da Lei nº 6.880/80 –, devendo os efeitos dessa
reforma retroagirem à data em que foi licenciado do serviço ativo
do Exército.

Sobre o montante da condenação, incidirá atualização mone-
tária desde à época em que devidos, nos termos do Manual de
cálculos da Justiça Federal, até a edição da Lei nº 11.960/09, quando
passarão a ser calculados conforme as disposições da aludida lei,
e juros de mora, de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, até a edição da Lei nº 11.960/09, quando passarão a ser
calculados, cumulativamente com os juros de mora, consoante
as prescrições daquela lei.

Honorários advocatícios a cargo da União fixados em R$
3.000,00 (três mil reais).

Assim voto.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 92.180-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREI-
RA NOBRE JÚNIOR

Agravante: NORTE SALINEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
- NORSAL

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Adv./Proc.: DR. FRANCISCO MARCOS DE ARAUJO (AGRTE).

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU
A RETIRADA IMEDIATA DE MATERIAL SUPOS-
TAMENTE NOCIVO AO MEIO AMBIENTE (“BOR-
RA DE SAL”) EM ÁREA COSTEIRA, SOB PENA
DE MULTA DIÁRIA. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA
DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL CON-
CLUSIVO, CAPAZ DE CONSTATAR A OCOR-
RÊNCIA DE EFETIVO DANO AO MEIO AMBIEN-
TE.
- O estudo apresentado pelo IBAMA, além de
anacrônico, apenas constatou que a empresa
agravante encontra-se regularmente instalada
em terreno de marinha, limitando-se a indicar
irregularidades no tocante ao acesso da popula-
ção à área afetada.
- Diante da ausência de um estudo conclusivo
realizado pelo Poder Público acerca dos resídu-
os supracitados (“borra de sal”), capaz de de-
monstrar a ocorrência de um efetivo dano ao
meio ambiente, e em conformidade com as in-
formações constantes nos autos, colacionadas
pela própria agravante, não prospera a decisão
a quo, no que tange à retirada imediata da borra
de sal da área afetada, e, por consequência, a apli-
cação da multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).
- Agravo de instrumento parcialmente provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo tombado
sob o número em epígrafe, em que são partes as acima identifica-
das, acordam os Desembargadores Federais da Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sessão realizada
nesta data, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas
que integram o presente, por unanimidade, dar parcial provimento
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Recife, 9 de novembro de 2010 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE
JÚNIOR - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PE-
REIRA NOBRE JÚNIOR:

Trata-se de agravo de instrumento manejado por Norte Sali-
neira S/A Indústria e Comercio - NORSAL, com pedido de atribui-
ção de efeito suspensivo, contra decisão da lavra do MM. Juiz Fe-
deral da 8ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que
deferiu medida liminar para determinar que a empresa ré ora agra-
vante paralisasse, imediatamente, “o despejo de resíduos (borra
de sal) na Praia do Meio, Município de Areia Branca, e providencie,
no prazo de 30 (trinta) dias, a retirada de todo o material dessa
natureza ali depositado, assim como, viabilize, no mesmo prazo,
o acesso seguro a referida praia, com a imediata construção de
passagem de pedestres e veículos pelo interior de suas instala-
ções”.

Alega agravante que a ação de origem está pautada em docu-
mentação produzida na longínqua data de 24 de junho de 2000,
quando o Ministério Público Estadual com atuação na Comarca de
Areia Branca, recebeu representação veiculada pela autodenomi-
nada FRENTE ECOLÓGICA AREIABRANQUENSE, a qual, por
seus ditos representantes, imputou à recorrente a prática de cri-
mes ambientais, acusando-a de prejudicar o acesso da popula-
ção local à Praia do Meio e de promover a retirada do depósito da
nominada “borra de sal” na orla marítima da referida praia, em pre-



42

juízo ao manguezal existente na área.

Relata ainda que, à época, prestou esclarecimentos ao Minis-
tério Público Estadual, registrando que jamais impediu o acesso
da população à Praia do Meio, e que o material nominado “borra de
sal” jamais se apresenta como lixo, tratando-se de elemento com-
posto de sal, areia e argila e, portanto, de composição idêntica ao
ambiente local, conforme inclusive informações prestadas pelo
Engenheiro Químico SERGIO BEDAQUE JUNIOR.

Esclarece que na audiência pública designada pelo MPE, a
recorrente, juntamente com a Coordenadoria do Meio Ambiente
local, assumiu as seguintes obrigações, mediante a subscrição
de Termo de Ajustamento de Conduta: “[...] retirar, num prazo de
60 (sessenta dias) todo e qualquer ‘fino da lavagem do sal’ exis-
tente na orla marítima e que estivessem em risco de dissolução
pela água do mar; fornecer mão-de-obra para construção de uma
proteção de pedestre no caminho de acesso à praia; [...]”.

Sustenta que, em 06 de junho de 2003, a empresa recorrente,
por seu representante, assim como a Coordenadora do Meio Am-
biente de Areia Branca e os representantes da já citada Frente
Ecológica Areiabranquense, compareceram à Promotoria da Co-
marca de Areia Branca para avaliar o cumprimento do acordo dan-
tes ajustado, tendo-se concluído expressamente não ser mais viá-
vel avaliar-se qualquer questão atinente à retirada dos “finos de
sal”, haja vista às próprias modificações ambientais da região.

Segundo informa a agravante, no ano de 2006, o analista am-
biental Diego de Medeiros Bento e o técnico ambiental Francisco
Linduarte Lopes realizaram vistoria nas dependências da recor-
rente, tendo especificado em suas conclusões que a empresa não
teria promovido a retirada dos “finos de lavagem do sal”, ressaltan-
do ainda que a passarela havida para passagem de pedestres não
apresentaria boas condições, além de estar localizada em área
irregular (de mangue e a menos de 50 metros da margem atual do
rio).

Assim é que, após essas informações, o feito administrativo
teria sido encaminhado ao Ministério Público Federal, passando a
integrar o Processo Administrativo nº 1.28100 000029/2006-21, por
meio do qual foram solicitadas informações à Gerência Regional
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do Patrimônio da União no RN, a Secretaria do Meio Ambiente de
Areia Branca e ao IDEMA, órgão ambiental local, que teriam servi-
do para encerramendo do dito procedimento, e o ajuizamento da
ação civil pública originária.

Por sua vez, na ação civil pública, o MPF se pauta em dois
aspectos fáticos: o despejo de resíduos sólidos em área de praia e
a não viabilização do acesso à praia e da ocupação de área de
preservação permanente. No entender do MPF, “a empresa de-
mandada não cumpriu com o pactuado, deixando de tomar as pro-
vidências cabíveis no sentido de cessar a permanência, na orla
marítima, de ‘borra de sal’, se estendendo atualmente por uma área
de aproximadamente 300 m de comprimento por 30 m de largura
e em alguns pontos atingindo uma média de 1m de altura, confor-
me atesta a Gerência Executiva de Gestão Ambiental do municí-
pio de Areia Branca”.

E, ainda, “que a Empresa NORSAL impediu o acesso do pú-
blico à praia em referência, com a obstrução de servidão de pas-
sagem que existia em favor da comunidade, por dentro do terreno
que hoje lhe pertence”.

A decisão liminar (fls. 249/255) deferiu parcialmente o pedido,
para “suspender a eficácia da decisão de 1º Grau, no que tange à
retirada imediata de todo o material (borra de sal) da Praia do Meio,
Município de Areia Branca-RN, e, por consequência, a aplicação
da multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto não
realizado estudo conclusivo pelo IBAMA acerca desses resíduos
(borra de sal) depositados pela empresa agravante na Praia do
Meio e suas repercussões ao meio ambiente”.

Contrarrazões apresentadas às fls. 282/284.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PE-
REIRA NOBRE JÚNIOR (Relator):

Ao apreciar o pedido de provimento liminar, o Desembargador
Federal Marcelo Navarro assim se pronunciou acerca da matéria
discutida nos autos do agravo de instrumento (fls. 249/255):
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[...] Pois bem. Consta dos autos, o “Relatório de Vistoria
Ambiental” do IBAMA, elaborado em maio de 2006 com o
objetivo de instruir o procedimento instaurado pela Promoto-
ria de Justiça de Areia Branca. Deste estudo destaco o se-
guinte:

“Verificamos que a passarela é muito estreita (Foto
01), com apenas 1,24 m (um metro e vinte e quatro cen-
tímetros) de largura, em média, e não apresenta condi-
ções adequadas de segurança, em face de haver um
grande espaço entre o piso e o corrimão (Foto 02), o que
pode ocasionar acidentes. A passarela e todo o muro da
empresa estão localizados em área vizinha ao mangue-
zal (Foto 03), a menos de 50 metros da margem do rio
(Área de Preservação Permanente - APP), o que eviden-
cia que esta área onde se encontra as instalações de
beneficiamento do Sal da NORSAL era ocupada por
Manguezal.

Seguimos pela passarela até uma estrada carroçável
(Foto 04), que segundo a Sra. Maria Mônica e o Sr. Fá-
bio Lima, o acesso antigo era assim desde a comunida-
de e que foi restringido e totalmente modificado, de acor-
do com as prerrogativas da empresa NORSAL, em detri-
mento do direito de ir e vir dos comunitários à Praia do
Meio. Daí, caminhamos até a Praia do Meio, onde verifi-
camos que ainda persiste um grande depósito de ‘borra
de sal’ (Fotos 05 e 06), apesar de a empresa não mais
depositar material naquele local.

(...) Após a vistoria no local da passarela e no cami-
nho de acesso à Praia do Meio, voltamos ao escritório
da referida empresa e nos foi apresentada a Licença de
Operação LO, emitida pelo Instituto de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente - IDEMA, bem como o Títu-
lo de Aforamento, expedido pela Delegacia do Serviço
do Patrimônio da União do Rio Grande do Norte, que
permite à empresa utilizar estas Terras de Marinha per-
tencentes à União, conforme os comprovantes de paga-
mento regular referentes ao seu uso.

(...) De acordo com as observações realizadas che-
gamos às seguintes conclusões referentes à demanda
do Ministério Público:
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A empresa NORSAL não retirou da orla marinha ‘os
finos da lavagem do sal’, embora tenha deixado de depo-
sitar mais material no local;

A empresa construiu um corrimão no caminho de
acesso à praia, no entanto verificamos que a referida
passarela ainda não apresenta boas condições de segu-
rança para os pedestres;

Os corrimões, bem como todo o caminho e a própria
empresa está localizada em área onde antes era man-
guezal. A passarela em si está em área irregular, visto
estar localizada em área de mangue e a menos de 50
metros à margem do rio.

A área em discussão pertence à União, o que está
comprovado em certidões emitidas pela Delegacia do
Serviço do Patrimônio da União no Rio Grande do Norte,
em posse da empresa.

É possível a viabilização de acesso público de pe-
destres e veículos pelo interior da empresa, visto que
esta está localizada em área pertencente à União e não
pode restringir o trânsito livre da população”. (Fls. 191/
195) (realce atual)

Com se pode concluir do referido estudo, a vistoria levada
a cabo pelo IBAMA constatou que a empresa está localizada
em terreno pertencente à União e que lhe foi concedida Li-
cença de Operação expedida pelo órgão ambiental
local(IDEMA) e, ainda, Título de Aforamento pelo Serviço de
Patrimônio da União(SPU),  o que revela a situação de regu-
laridade quanto à ocupação da área e autorização para a
prática da atividade econômica ali desenvolvida.

Extrai-se ainda, do referido estudo, que o IBAMA se res-
tringiu basicamente a apontar irregularidade no tocante ao
acesso da população à área, mais precisamente, à Praia do
Meio, uma vez que a empresa, apesar do compromisso as-
sumido quando da lavratura do Termo de Ajustamento de
Conduta, não efetivou os meios necessários – construção de
passarela adequada – para viabilizar, com segurança, a ida e
vinda da população à referida praia.

Quanto aos resíduos denominados de “borra de sal”, foi
esclarecido que a empresa havia deixado de realizar os refe-
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ridos depósitos na área de praia, muito embora não tivesse
retirado os resíduos depositados naquela área.

Noto que a decisão agravada se baseou num relatório da
“análise preliminar de resíduo jogado na praia de Areia Bran-
ca” elaborado, no ano de 2000, pelo Departamento de Quími-
ca da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que con-
cluiu que a “deposição desse material em grandes quantida-
des num mesmo local deve ser evitada, devido ao fato de
concentrar íons e sais de metais, o que acarreta prejuízo ao
meio ambiente (flora e fauna) devido a alterações físico-quí-
micas (pH, condutividade elétrica, térmica ...) no local”.

De outro giro, a empresa agravante trouxe aos presentes
autos, Estudo Ambiental com o objeto da análise da deposi-
ção dos resíduos de sal na área objeto da demanda, subscri-
to pelo Biólogo Renato de Medeiros Rocha, do qual destaco
os seguintes excertos:

“Como fator preponderante, a análise e observação
de campo, assim como a revisão bibliográfica foram di-
recionadas no sentido de caracterizar um ambiente situ-
ado no litoral semi-árido brasileiro, com intensa taxa de
insolação e baixa pluviosidade. Associados com as ca-
racterísticas geológicas da região, partiu-se do princípio
de se estar diante de um ambiente de natureza salina,
pertencente ao ecossistema estuarino hipersalino do rio
Apodi/Mossoró.

Sobre esse ambiente ainda recai a evidência de ter
sido utilizado para a deposição de resíduos da produção
de sal marinho, prática esta interrompida já no ano de
2000. Todavia, estando estes resíduos depositados a
menos de 100 (cem) metros do ambiente marinho (es-
tuário e manguezal), faz-se referência a que a composi-
ção mineralógica e goequímica desses resíduos são to-
talmente de natureza autóctone, não caracterizando a
presença de qualquer elemento externo ao meio (foto
01). Em virtude de sua estrutura em forma de sal, estes
elementos apresentam rápida taxa de dissolução nas
águas das chuvas e das marés, prerrogativa esta que
lhes confere a propriedade de se reintegrarem rapida-
mente ao ecossistema hipersalino”.

No tocante às considerações finais, transcrevo:
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“O material salino analisado, com características fí-
sico-químicas totalmente advindas de material autócto-
ne das regiões hipersalinas do estuário do Rio Mossoró,
não é nocivo e nem está afetando a biota local.

Por outro lado, a sua remoção poderá destruir ou da-
nificar a vegetação fixadora de dunas (FIG. 08), conside-
rada de preservação permanente, mesmo que em forma-
ção, uma vez que estaria dificultando a atual sucessão
daquele ecossistema litorâneo.

(...) Essa contenção dos sedimentos reforçará ainda
mais a função ambiental da área analisada neste docu-
mento como uma área fixadora dos referidos sedimen-
tos, prestando um serviço ambiental de relevante inte-
resse social, haja vista o intenso movimento pelo estuá-
rio de barcaças carregadas com sal, juntamente com
barcos de pesca (foto 03 e 04).

Pode-se concluir que o ambiente analisado encon-
tra-se em processo de reestruturação ambiental natural
por cima do extrato salino ali colocado, cabendo aos
responsáveis gestores da área a tomada de medidas ca-
bíveis, de forma que assegurem o desenvolvimento do
processo de recuperação ambiental”. (Fls. 69/96)

Assim é que:

Considerando que o único estudo realizado pelo IBA-
MA na área, datado do ano de 2006, se ateve basica-
mente à questão do acesso da população à Praia do
Meio, não sendo conclusivo, todavia, em relação aos
danos ao meio ambiente dos depósitos dos resíduos
denominados de “borras de sal”;

Considerando que a empresa agravante juntou aos
autos estudo ambiental, subscrito por profissional biólo-
go, que apresenta conclusões, entre elas, a de que a
remoção do material residual denominado “borra de sal”,
destruirá ou danificará a vegetação fixadora de dunas,
considerada de preservação permanente;

Considerando que a decisão agravada determinou a
retirada imediata de todo o resíduo (borra de sal) da Praia
do Meio, Município de Areia Branca, sob pena de multa
diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
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Considerando, por fim, em razão de todo o exposto, a
necessidade da ouvida do Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente - IBAMA, DETERMINO seja oficiado ao represen-
tante da referida autarquia para que se manifeste sobre o
laudo técnico ambiental que repousa às fls. 69/98 dos pre-
sentes autos, apresentando estudo conclusivo acerca dos
resíduos (borra de sal) depositados na Praia do Meio e as
repercussões ao meio ambiente local. [...].

Corroboro o entendimento adotado por esta relatoria. O estu-
do apresentado pelo IBAMA, além de anacrônico, apenas consta-
tou que a empresa agravante encontra-se regularmente instalada
em terreno de marinha, limitando-se a indicar irregularidades no
tocante ao acesso da população à área afetada. Não obstante,
diante da ausência de um estudo conclusivo realizado pelo Poder
Público acerca dos resíduos supracitados (“borra de sal”), capaz
de demonstrar a ocorrência de um efetivo dano ao meio ambiente,
e em conformidade com as informações constantes nos autos,
colacionadas pela própria Agravante (Estudo de Impacto Ambien-
tal – fls. 68/98), verifico que nenhum argumento novo fático ou jurí-
dico foi trazido aos autos, pelo que não vislumbro razões para mo-
dificar o provimento liminar.

Com tais considerações, dou parcial provimento ao agravo de
instrumento, para extinguir a eficácia da decisão a quo, somente
no que tange à retirada imediata de todo o material (borra de sal)
da Praia do Meio, Município de Areia Branca-RN, e, por conse-
quência, a aplicação da multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).

É como voto.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 109.284-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RE-
SENDE MARTINS (CONVOCADO)

Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Agravados: PRO HIGIENE HOSPITALAR LTDA., EURO PE-

DROSA DE MELO FILHO E ENDERSON LIMA PE-
DROSA DE MELO

Advs./Procs.: DRS. LUIZ DOS SANTOS FILHO E OUTROS
(AGRTE.), ANNA RAQUEL SOUZA DE FREITAS E
OUTROS (1° AGRDO.) E BRUNO LEONARDO
NOVAES LIMA (2° AGRDO.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO ATACANDO DECISÃO QUE,
COM BASE NA CERTIDÃO DA SECRETARIA DA
VARA, FL. 13, DEIXOU DE RECEBER A APELA-
ÇÃO DE FLS. 29-43, TIDA COMO INTEMPESTIVA,
PORQUE A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA OCOR-
RERA EM 22 DE JUNHO DE 2010, INICIANDO-
SE O PRAZO NO DIA 23 SEGUINTE, E ENCER-
RANDO-SE EM 07 DE JULHO DO MESMO ANO,
ENQUANTO O RECURSO SÓ FOI PROTOCO-
LADO EM 13 DE JULHO DE 2010.
- Em virtude dos jogos da seleção brasileira de
futebol e do feriado do dia 24 de junho, previsto
este na Lei Municipal 9.777/67, foi expedido o Ato
178/2010, da Presidência deste Egrégio Tribunal,
estabelecendo que o horário do expediente nos
dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol
na Copa do Mundo e no dia 23 de junho (véspera
de São João) seria encerrado antes da hora nor-
mal, prorrogando-se os prazos com vencimen-
tos nesses dias, para o dia 28 de junho.
- Defende a agravante, que a contagem do prazo
da apelação só teve início em 29 de junho de 2010
(terça-feira), primeiro dia útil subsequente ao da
intimação, ocorrida em 22 de junho de 2010, em
face da prorrogação do início da contagem do
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prazo, em decorrência do encerramento anteci-
pado do expediente no dia 23 de junho de 2010
(véspera de São João), e o fechamento das Se-
ções Judiciárias da 5ª Região no dia 24 subse-
quente (feriado de São João), e mais o encerra-
mento antecipado nos dias 25 e 28 (jogos do Bra-
sil) e o fim de semana que caiu nos dias 26 e 27,
todos do mês de junho de 2010.
- As opiniões sobre a interpretação do art. 184
do Código de Processo Civil são divergentes,
havendo os que defendem que, quando o expe-
diente forense se encerra antes do horário nor-
mal, a regra de prorrogação do prazo, para o pri-
meiro dia útil subsequente, só se aplica em rela-
ção ao dies ad quem, nunca quanto ao dies a
quo da contagem do prazo, enquanto outros en-
tendem que, também, se aplica ao início da con-
tagem do prazo.
- Entendimento deste relator de que o prazo se
prorrogará para o primeiro dia útil subsequente,
tanto no vencimento quanto no início da conta-
gem do prazo, na hipótese de o expediente fo-
rense se encerrar prematuramente, por ser a in-
terpretação mais consentânea e coerente dos
dispositivos legais em questão, haja vista que o
sistema processual equipara o expediente judi-
ciário irregular, fora do horário normal, a dia não
útil, como se não tivesse havido expediente e,
dessa forma, tanto o vencimento, quanto o iní-
cio do prazo prorrogam-se para o primeiro dia
útil subsequente (REsp 1.170.112, min. Humberto
Martins, julgado em 03 de dezembro de 2009,
AGRAGA 896.642, min. Benedito Gonçalves, jul-
gado em 04 de agosto de 2009 e Resp 11.234, min.
Eduardo Ribeiro, julgado em 26 de agosto de
1991).
- Ocorrida a intimação em 22 de junho de 2010, o
início da contagem do prazo de quinze dias da
apelação somente se deu no dia 29 de junho, dado
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ser o primeiro dia útil subsequente ao da intima-
ção, considerando que os dias 23 (véspera de
São João), 25 e 28 (jogos da seleção na Copa do
Mundo) tiveram seu expediente encerrado ante-
cipadamente, enquanto o dia 24 foi feriado (São
João) e os dias 26 e 27 terem sido um final de
semana, encerrando-se o prazo no dia 13 de ju-
lho de 2010, data da interposição do recurso.
- Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a egrégia Terceira Turma do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento ao
agravo de instrumento, nos termos do relatório, voto e notas taqui-
gráficas constantes dos autos.

Recife, 3 de fevereiro de 2011 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE
MARTINS - Relator Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RE-
SENDE MARTINS (Convocado):

O presente agravo de instrumento, interposto em ação moni-
tória ajuizada pela Caixa Econômica Federal, ataca decisão do
douto juízo da 21ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, fl. 14,
que, com base na certidão da Secretaria da Vara, fl. 13, deixou de
receber a apelação de fl. 29-43, tida como intempestiva, porque a
intimação da sentença ocorrera em 22 de junho de 2010, inician-
do-se o prazo no dia 23 seguinte, e encerrando-se em 07 de julho
do mesmo ano, enquanto o recurso somente foi protocolado em
13 de julho de 2010.

Recurso amparado no fato de que no dia 23 de junho de 2010,
véspera de feriado de São João, dia seguinte ao da intimação, o
expediente forense foi encerrado antecipadamente às 13 horas,
devendo, pois ser prorrogado o prazo para o primeiro dia útil sub-
sequente, ou seja, dia 29 de junho, porque, da mesma, forma o
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expediente nos dias 25 e 28 foram encerrados antecipadamente,
em virtude dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, con-
siderando ainda o feriado de 24 de junho e o fim de semana de 26
e 27 do mesmo mês e ano.

Interposto o recurso em 13 de julho de 2010, requer a agra-
vante o provimento do agravo, declarando a tempestividade do re-
curso de apelação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo des. federal
Vladimir Souza Carvalho, dentro da fundamentação de que, nos
termos do art. 184, § 1º, do Código de Processo Civil, a prorroga-
ção do prazo para o primeiro dia útil subsequente, na hipótese de
expediente encerrado antes do prazo normal, só ocorre na hipóte-
se do vencimento do prazo, e nunca, no início da contagem, fls.
48-49.

Agravo de instrumento não contraminutado.

É o Relatório.

VOTO

  O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO
RESENDE MARTINS (Relator Convocado):

A sentença de fls. 21-26, foi publicada no diário Oficial do Es-
tado em 22 de junho de 2010 (terça-feira) com data de circulação
no mesmo dia. Segundo a metodologia utilizada pela Secretaria
da Vara, adotada pelo magistrado a quo, a contagem do prazo para
interpor a apelação teve início em 23 de junho, encerrando-se, pois,
em 07 de julho de 2010, embora o expediente do dia de início da
contagem do prazo tenha se encerrado antecipadamente.

Em virtude dos jogos da seleção brasileira de futebol e do feri-
ado do dia 24 de junho, previsto este na Lei Municipal 9.777/67, foi
expedido o Ato 178/2010, da Presidência deste egrégio Tribunal,
estabelecendo que o horário do expediente nos dias dos jogos da
Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo e no dia 23 de
junho seria encerrado antes da hora normal, e prorrogou os pra-
zos com vencimentos nesses dias, para o dia 28 de junho.

Por sua vez, tendo havido jogo da seleção brasileira, também,
no dia 28 de junho, o Ato 300/2010 fixou o horário de expediente
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das 7 às 14 horas e prorrogou os prazos com vencimento nesse
dia para o dia 29 de junho de 2010.

Defende a agravante que a contagem do prazo da apelação
só teve início em 29 de junho de 2010 (terça-feira), primeiro dia útil
subsequente ao da intimação, ocorrida em 22 de junho de 2010,
em face da prorrogação do início da contagem do prazo, em de-
corrência do encerramento antecipado do expediente no dia 23 de
junho de 2010 (véspera de São João), e o fechamento das Seções
Judiciárias da 5ª Região no dia 24 subsequente (feriado de São
João), e mais o encerramento antecipado nos dias 25 e 28 (jogos
do Brasil) e o fim de semana que caiu os dias 26 e 27, todos do
mês de junho de 2010.

O código de Processo Civil estabelece:

Art. 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão
os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do
vencimento.
§ 1° Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil
se o vencimento cair em feriado ou em dia em que:
I - for determinado o fechamento do fórum;
II - o expediente forense for encerrado antes da hora nor-
mal.
§ 2° Os prazos somente começam a correr do primeiro dia
útil após a intimação (art. 240 e parágrafo único).
(...)

Art. 240. Salvo disposição em contrário, os prazos para as
partes, para a Fazenda Pública e para o Ministério Público
contar-se-ão da intimação.
Parágrafo único. As intimações consideram-se realizadas
no primeiro dia útil seguinte, se tiverem ocorrido em dia
em que não tenha havido expediente forense.

As opiniões são divergentes acerca da interpretação a ser dada
aos dispositivos legais acima. Há os que defendem que, quando o
expediente forense se encerra antes do horário normal, a regra de
prorrogação do prazo, para o primeiro dia útil subsequente, só se
aplica em relação ao dies ad quem, nunca quanto ao dies a quo da
contagem do prazo, cujo expediente reduzido não seria motivo de
prorrogação para o primeiro dia subequente, conforme os seguin-
tes precedentes:
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PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA-
VO DE INSTRUMENTO. ARTS. 40, III, 183, §§ 1° E 2° E
535, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONA-
MENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE FORENSE ANTES
DO HORÁRIO NORMAL. TERMO A QUO PARA CONTA-
GEM DO PRAZO RECURSAL. DESINFLUÊNCIA. AGRA-
VO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. A prorrogação do prazo recursal, em virtude do encerra-
mento adiantado do expediente forense, só é possível se o
mencionado encerramento tiver ocorrido no termo ad quem
para interposição do recurso, consoante o art. 184, § 1º,
do CPC, e não no termo a quo, como no presente caso.
Precedentes.
3. Agravo Regimental desprovido (AgRg no Ag 1.142.783,
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 15 de abril
de 2010).
Só se prorroga o prazo recursal com fundamento no art.
184, § 1º, II, do CPC quando o expediente forense se en-
cerrar antes do horário no dia do vencimento e não no iní-
cio de sua contagem ou no meio de sua fluência (STJ-RT
664/178). No mesmo sentido: RSTJ 145/290, RT 711/166,
(NEGRÃO, Teotônio. Código de Processo Civil e legisla-
ção processual em vigor. São Paulo: Editora Saraiva, 2009,
pág. 313, nota art. 184: 14).

Em que pese a autoridade dos julgados citados, acosto-me
ao entendimento de que o prazo se prorrogará para o primeiro dia
útil subsequente, tanto no vencimento quanto no início da conta-
gem do prazo, na hipótese de o expediente forense se encerrar
prematuramente, a meu ver por ser a interpretação mais consen-
tânea e coerente dos dispositivos legais em questão, haja vista
que sistema processual equipara o expediente judiciário irregular,
fora do horário normal, a dia não útil, como se não tivesse havido
expediente e, dessa forma, tanto o vencimento, quanto o início do
prazo prorrogam-se para o primeiro dia útil subsequente.

Nessa linha os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRA-
VO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INTERPRETA-
ÇÃO DIVERGENTE DO ART. 184 DO CPC. NÃO-OCOR-
RÊNCIA.
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1. Verifica-se a intempestividade do agravo de instrumen-
to. O artigo 184, § 2°, dispõe que os prazos iniciam-se a
partir do primeiro dia útil após a intimação.
2. Segundo Nelson Nery Junior, “o dies a quo do prazo é
sempre o da intimação. Se esta ocorrer em sábado, do-
mingo, véspera de feriado, início de férias ou de recesso,
ou, ainda, em dia em que tenha havido expediente forense
anormal, o início do prazo se dará no primeiro dia útil sub-
sequente”. (Código de Processo Civil e Legislação Extra-
vagante, 7ª ed. rev. atual., Revista dos Tribunais, 2003, SP,
p. 580.) Agravo regimental improvido (REsp 1.170.112, min.
Humberto Martins, julgado em 03 de dezembro de 2009).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. COGNI-
ÇÃO AMPLA. POSSIBILIDADE DE EXAME DOS REQUI-
SITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, AINDA QUE
NÃO INVOCADOS PELA PARTE AGRAVADA. INTEMPES-
TIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS
PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
NÃO ALCANÇAM O RECURSO ESPECIAL INTERPOS-
TO PELO AGRAVANTE.
(...)
3. A suspensão do expediente externo e dos prazos pro-
cessuais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Ja-
neiro no período de 4 a 7 de dezembro de 2006, prevista no
ato executivo n° 5.725, do Desembargador Presidente da-
quela Corte, não aproveita ao agravante, pois influencia
tão somente a contagem do prazo recursal ocorrido no
dies a quo ou no dies ad quem, quando então se prorroga
o início ou o término deste para o primeiro dia útil subse-
quente, nos termos do art. 184, § 1º, do CPC. Portanto, a
referida suspensão dos prazos processuais não compro-
meteu o prazo para a interposição de recurso especial de
iniciativa da concessionária agravante, que se iniciou em
1º/12/2006, ou seja, antes do período em que os prazos
estavam suspensos.
4. Agravo regimental não provido (AGRAGA 896.642, min.
Benedito Gonçalves, julgado em 4 de agosto de 2009).

PRAZO. INÍCIO. EXPEDIENTE FORENSE ENCERRADO
PREMATURAMENTE.
Para efeito de início de contagem de prazos, deve ter-se
como equiparado a dia não útil aquele em que o expedien-
te encerra-se anormalmente. Deste modo, o prazo come-
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çará a fluir do primeiro dia útil subsequente, em que haja
expediente normal (REsp 11.234, min. Eduardo Ribeiro,
julgado em 26 de agosto de 1991).

Ainda Nelson Nery Junior, citando Moniz Aragão:

Nenhum prazo se inicia ou extingue em dia não útil. Não
basta que seja dia útil para ter-se início ou término do pra-
zo, mas é necessário que se dê em dia integralmente útil
(Moniz Aragão, coment., 122, 98/99). Quando o expedien-
te forense for anormal (início retardado ou final antecipado)
não se tem início nem término de prazo naquele dia ...
(Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comenta-
do, 7ª edição, Ed. Revista dos Tribunais)

Ocorrida a intimação em 22 de junho de 2010, o início da con-
tagem do prazo de quinze dias da apelação somente se deu no dia
29 de junho, dado ser o primeiro dia útil subsequente ao da intima-
ção, considerando que os dias 23 (véspera de São João), 25 e 28
(jogos da seleção na Copa do Mundo) tiveram seu expediente en-
cerrado antecipadamente, enquanto o dia 24 foi feriado (São João)
e os dias 26 e 27 terem sido um final de semana, encerrando-se o
prazo no dia 13 de julho de 2010, data da interposição do recurso.

Diante da tempestividade da apelação, dou provimento ao agra-
vo de instrumento.

É como voto.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 110.557-PE

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CAN-
TARELLI

Agravantes: ANTONIO CAETANO DA SILVA, CECILIO ROMÃO
DE SOUZA, LENILDO JOSÉ DE FRANÇA, LUCIE-
NE MARIA DA SILVA, MARIA JOSÉ LEVINO DO NAS-
CIMENTO, MANOEL JOSÉ GOMES E PAULO FER-
REIRA DA SILVA

Repte.: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Agravada: TRANSNORDESTINA  LOGÍSTICA  S/A.
Adv./Proc.: DRS. WILSON BELCHIOR E OUTROS (AGRDA).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. FERROVIA TRANS-
NORDESTINA. FAIXA DE DOMÍNIO AO LONGO
DAS ESTRADAS DE FERRO. DESOCUPAÇÃO.
PRAZO RAZOÁVEL.
- Agravo de instrumento interposto contra deci-
são que deferiu, em parte, o pedido de liminar,
para determinar a reintegração da concessioná-
ria Transnordestina Logística S/A na posse da
área contígua aos trilhos de trem da antiga
RFFSA, que cortam o município de Cabo de San-
to Agostinho/PE, e que se encontravam ocupa-
das pelos Agravantes, que ali construíram suas
casas.
- A existência da faixa de domínio ao longo das
estradas de ferro tem fundamento na segurança
do transporte ferroviário, consubstanciando-se
em “reserva de uma faixa no aedificandi de 15
(quinze) metros de cada lado, salvo maiores exi-
gências da legislação específica”, nos termos do
inciso III do art. 4º da Lei nº 6.766, de 19/12/1979.
O direito social à moradia, no caso específico,
não pode ser oposto, considerando-se que a
manutenção dos imóveis na área representa não
somente um obstáculo à continuidade de obra
de fundamental importância para o desenvolvi-
mento econômico e social do próprio País – em
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especial, da Região Nordeste –, mas, também,
um perigo para os moradores, tendo em vista
os riscos naturais decorrentes das obras e, pos-
teriormente, do próprio transporte ferroviário.
- Não há, em princípio, como deixar de assegu-
rar à Agravada o exercício de todas as prerroga-
tivas inerentes à propriedade, eis que inviável a
imposição ao ente público do dever de se abster
da tarefa de retomada das áreas que legalmente
lhe pertencem e não estão sujeitas a usucapião,
levando à demolição dos imóveis nela construí-
dos sem autorização. Todavia, as circunstâncias
do caso concreto conduzem à plausibilidade da
pretensão de sobrestamento dos atos de reto-
mada da área por um período razoável, enquan-
to se busca uma solução para não submeter as
famílias às consequências drásticas de uma de-
socupação forçada.
- Agravo de instrumento parcialmente provido,
para determinar que a Agravada Transnordestina
Logística S/A suspenda pelo período de 6 (seis)
meses, a contar da decisão liminar, os atos de
desocupação e de demolição dos imóveis
construídos na área objeto do litígio, bem assim
quaisquer outros atos que importem retirada das
famílias e de seus pertences daquela área, a fim
de que, nesse período, as partes envolvidas e o
poder público possam encontrar e adotar as
medidas necessárias à acomodação e ao assen-
tamento das famílias envolvidas no litígio em
locais condignos e capazes de atender suas ne-
cessidades básicas de moradia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instru-
mento, em que são partes as acima mencionadas, acordam os
Desembargadores Federais da Quarta Turma do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região, à unanimidade, em dar parcial provimen-
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to ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora e das
notas taquigráficas que estão nos autos e que fazem parte deste
julgado.

Recife, 18 de janeiro de 2011 (data do julgamento).

DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CANTARELLI
- Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar a rein-
tegração da concessionária Transnordestina Logística S/A na pos-
se da área contígua aos trilhos de trem da antiga RFFSA, que cor-
tam o município de Cabo de Santo Agostinho/PE, e que se encon-
travam ocupadas pelos agravantes, que ali construíram suas ca-
sas. A decisão agravada acolheu a alegação de que tais áreas
seriam de propriedade da União (Decreto-Lei nº 9.760/1946, art.
1º, g), consistindo em faixa de domínio non aedificandi (art. 9º, § 2º,
do Decreto 2.089/63; art. 4º, III, da Lei nº 6.766/1979; item 2.6.7 da
Resolução nº 43/66 do Conselho Ferroviário Nacional – CFN), sendo
indispensáveis à implantação da Ferrovia Transnordestina, que se
encontra em construção. A MMª. Juíza Federal de 1º Grau também
fixou o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação, sob pena de
multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Em suas razões recursais, a DPU – Defensoria Pública da
União defende a reforma da decisão, argumentando: a) o incabi-
mento da ação de reintegração, por falta dos pressupostos espe-
cíficos da posse e da ocorrência de esbulho, porquanto a conces-
sionária nunca chegou a posse indireta das áreas, que se encon-
trariam abandonadas há décadas, dando ensejo a sua ocupação;
b) a disputa do bem “encontra-se contextualizada pelo exercício
do direito à moradia de um número significativo de pessoas de
classes populares”, impondo-se, segundo entende, a intervenção
do Poder Judiciário como forma de afastar a possibilidade de con-
flito social; c) que a MP nº 2.220/01 estabelece que o sujeito que
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houver exercido a posse contínua e inconteste, até 30 de junho de
2001, por cinco anos, em área urbana de até 250 m2, adquire o
direito de concessão de uso especial para fim de moradia; d) tal
“direito real social” foi inserido no art. 22-A da Lei nº 9.636/1998,
abrangendo, também, os imóveis da União; e) a desocupação de-
ferida representa verdadeira desapropriação sem a justa e prévia
indenização, contrariando a norma do art. 5º, XXIV, da CF.

A liminar foi deferida, em parte (fls. 291/293).

Contrarrazões apresentadas (fls. 299/311).

Ouvido, o MPF, em parecer da lavra do eminente Procurador
Regional da República Luciano Mariz Maia, opinou pelo improvi-
mento do recurso, mantendo-se, entretanto, a decisão de deferir
em parte a liminar (fls. 344/348).

É o relatório.

Peço a inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI (Relatora):

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o MM. Des. Federal
Emiliano Zapata Leitão, então convocado para me substituir, as-
sim se manifestou sobre a questão, verbis:

(...).
5. Na hipótese, o perigo da demora encontra-se evidencia-
do. A desocupação imediata dos imóveis, inclusive com a
possibilidade de posterior demolição, em tese, representa
dano de difícil reparação a ser sofrido pelas famílias a se-
rem desalojadas.
6. No que pertine à relevância dos fundamentos, entendo
que a pretensão recursal não merece acolhida. A natureza
pública das áreas ocupadas pelos agravantes não é ques-
tionada. Em verdade, as casas e demais construções ocu-
pam áreas contíguas à via férrea que corta o Município do
Cabo de Santo Agostinho, “aproximadamente a 3 metros
dos trilhos, no caso das construções na rua Manoel Maria
Caetano Bom e, em média, a 4 metros dos trilhos, no
caso das construções da Rua da Linha, localizadas, res-
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pectivamente, nos bairros de Sapucaia e Charnequinha”,
segundo esclarecido na decisão agravada. (Fl. 187). Nes-
se sentido, não há dúvidas quanto à ocorrência do esbulho
da posse.
7. Por sua vez, a legitimidade ativa da concessionária
Transnordestina Logística S/A decorre exatamente do pró-
prio contrato de concessão firmado com o DNIT, sucessor
da RFFSA, a quem pertencera a área. O inciso X, da Cláu-
sula Quarta do Contrato prevê, expressamente, que cabe
à concessionária “promover as medidas necessárias, in-
clusive judiciais, à proteção dos bens arrendados contra
ameaça ou ato de turbação ou esbulho que vier a sofrer”.
Não identifico razoabilidade jurídica nas alegações de ile-
gitimidade ativa para causa e de incabimento da ação.
8. Em acréscimo, deve-se considerar que a existência da
faixa de domínio ao longo das estradas de ferro tem funda-
mento na segurança do transporte ferroviário, consubstan-
ciando-se em “reserva de uma faixa no aedificandi de 15
(quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências
da legislação específica”, nos termos do inciso III, do art.
4º da Lei nº 6.766, de 19/12/1979. O direito social à mora-
dia, no caso específico, não pode ser oposto, consideran-
do-se que a manutenção dos imóveis na área representa
não somente um obstáculo à continuidade de obra de fun-
damental importância para o desenvolvimento econômico
e social do próprio País – em especial, da Região Nordes-
te –, mas, também, um perigo para os moradores, tendo
em vista os riscos naturais decorrentes das obras e, pos-
teriormente, do próprio transporte ferroviário.
9. Por fim, no que toca à alegação de que a desocupação
representaria indevida desapropriação sem justa e prévia
indenização, como bem destacado pela decisão agrava-
da, os imóveis pertencentes à União são regidos pelo De-
creto-Lei nº 9.760/46, que em seu art. 71 estatui: “o ocu-
pante do imóvel da União sem assentimento desta poderá
ser sumariamente despejado e perderá, sem direito a qual-
quer indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo”.
Os agravantes sabiam – ou deveriam saber – que a área
dos trilhos seria pública, nela não se podendo construir
sem autorização.
10. Assim, em face do cenário que se apresenta no pre-
sente recurso, não há, em princípio, como deixar de asse-
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gurar à agravada o exercício de todas as prerrogativas ine-
rentes à propriedade, eis que inviável a imposição ao ente
público do dever de ser abster da tarefa de retomada das
áreas que legalmente lhe pertencem e não estão sujeitas
a usucapião, levando à demolição dos imóveis nela cons-
truídos sem autorização. Todavia, as circunstâncias do caso
concreto conduzem à plausibilidade da pretensão de so-
brestamento dos atos de retomada da área por um período
razoável, enquanto se busca uma solução para não sub-
meter as famílias às consequências drásticas de uma de-
socupação forçada.
11. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de anteci-
pação da tutela recursal para determinar que a agravada
Transnordestina Logística S/A suspenda pelo período de 6
(seis) meses, a contar da presente decisão, os atos de
desocupação e de demolição dos imóveis construídos na
área objeto do litígio, bem assim quaisquer outros atos
que importem retirada das famílias e de seus pertences
daquela área, a fim de que, nesse período, as partes en-
volvidas e o poder público possam encontrar e adotar as
medidas necessárias à acomodação e ao assentamento
das famílias envolvidas no litígio em locais condignos e
capazes de atender suas necessidades básicas de mora-
dia. (Fls. 292/293).

Reportando-me aos fundamentos da decisão retro transcrita,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para deter-
minar que a agravada Transnordestina Logística S/A suspenda pelo
período de 6 (seis) meses, a contar da decisão liminar, os atos de
desocupação e de demolição dos imóveis construídos na área objeto
do litígio, bem assim quaisquer outros atos que importem retirada
das famílias e de seus pertences daquela área, a fim de que, nes-
se período, as partes envolvidas e o poder público possam encon-
trar e adotar as medidas necessárias à acomodação e ao assen-
tamento das famílias envolvidas no litígio em locais condignos e
capazes de atender suas necessidades básicas de moradia.

É como voto.



63

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 111.734-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO
WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO)

Agravante: UNIÃO
Agravada: MARIA JOSÉ VIANA E SILVA (INCAPAZ)
Repte.: CLÁUDIO VIANA E SILVA
Advs./Procs.: DRS. VÂNIA AFFONSO DE MELLO E OUTRO

(AGRDA.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AS-
TREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IM-
POSSIBILIDADE.
- Agravo de instrumento manejado pela UNIÃO
em face de decisão que, em sede de execução
de sentença que a condenou à implantação de
pensão especial de ex-combatente, fixou multa
diária, com espeque no art. 461, §§ 4° e 5º, do
CPC, no valor de R$ 100,00 (cem reais) para os
casos de descumprimento dos prazos estabele-
cidos (60 dias para cumprir obrigação de fazer e
10 dias seguintes para apresentar documentos
para os cálculos).
- A fixação de multa tem o nítido objetivo de cons-
tranger o devedor a cumprir a obrigação. Visa
minar-lhe a resistência, afastar a teimosia, do-
brar-lhe a têmpera. Pressupõe, portanto, o âni-
mo de resistir ao cumprimento da obrigação, e
ânimo, resistência, teimosia, são atributos das
pessoas físicas.
- Não têm as astreintes o sentido punitivo, dado
que este é alcançado pelos juros moratórios e
pela multa comum. A incidência repetida e cu-
mulativa das astreintes lhe denunciam a desti-
nação. Também não guarda relação com even-
tual recomposição do patrimônio do devedor
desfalcado com o atraso, objetivo de que cuidam
os juros remuneratórios, as indenizações, a cor-
reção monetária e outros.
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- Definida a finalidade e a natureza das astreintes,
fácil é de ver-se seu descabimento quando em
jogo o cumprimento de obrigação pelo Estado,
principalmente quando o cumprimento exige
recursos financeiros nem sempre existentes.
Houvesse, na hipótese, a demonstração de que
o descumprimento decorre de má vontade do
administrador, pensar-se-ia defensável a tese da
aplicação de multa ao desidioso. Mas disso não
se cogita. O cumprimento da obrigação reclama
a atuação de vários servidores, inclusive depen-
de da receita tributária do exercício e das forças
do orçamento. O administrador tem seu agir in-
tegralmente balizado por dispositivos legais,
mercê da natureza fechada do princípio da lega-
lidade em Direito Administrativo. Assim, nem
sempre basta o desejo do administrador para que
se cumpra a obrigação.
- É gravíssimo o problema, e o Judiciário tem
que ser dotado de mecanismos eficazes para
assegurar o cumprimento das sentenças. Este é
um dos seus maiores desafios. A multa, porém,
nem é eficaz, nem justa, nem encontra base no
sistema jurídico vigente. Precedentes da Turma.
- Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que fi-
guram como partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar pro-
vimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator
e das notas taquigráficas, que passam a integrar o presente julga-
do.

Recife, 3 de fevereiro de 2011 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA
SILVA DANTAS - Relator Convocado
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  RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO
WILDSON DA SILVA DANTAS (Convocado):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito sus-
pensivo manejado pela UNIÃO em face de decisão interlocutória
da lavra do MM. Juiz Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária de
Pernambuco que, em sede de execução de sentença que a con-
denou à implantação de pensão especial de ex-combatente, fixou
multa diária, com espeque no art. 461, §§ 4° e 5º, do CPC, no valor
de R$ 100,00 (cem reais) para os casos de descumprimento dos
prazos estabelecidos (60 dias para cumprir obrigação de fazer e
10 dias seguintes para apresentar documentos para os cálculos).

Sustenta a agravante, em suas razões, que a decisão recorri-
da deve ser reformada, tendo em vista que a fixação de prazo es-
pecífico e o arbitramento de multa, em caso de não cumprimento
da decisão no referido prazo, mostra-se incompatível com a siste-
mática de atuação dos órgãos públicos.

 Aduz, ainda, que inexiste, in casu, oposição injustificada ou
inércia da União, relativamente ao cumprimento das obrigações
de fazer, mesmo porque já foram solicitas as medidas administra-
tivas necessárias ao cumprimento da mesma.

O agravo de instrumento foi recebido em seu duplo efeito.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO
WILDSON DA SILVA DANTAS (Relator Convocado):

A questão relativa à multa diária deve ser tratada com cuidado.
A cominação de multa contra a Fazenda Pública, ressalte-se, de
logo, não encontra resposta direta em dispositivo legal, dado que
aqueles que prevêem as astreintes não descem ao detalhe de pres-
crevê-la ou vedá-la quando em jogo o cumprimento de obrigações
pelo poder público. A solução, portanto, há de ser buscada no exa-
me da essência do instituto, perscrutando-lhe a finalidade e o sen-
tido.
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A fixação de multa tem o nítido objetivo de constranger o deve-
dor a cumprir a obrigação. Visa minar-lhe a resistência, afastar a
teimosia, dobrar-lhe a têmpera. Pressupõe, portanto, o ânimo de
resistir ao cumprimento da obrigação, e ânimo, resistência, teimo-
sia, são atributos das pessoas físicas.

Não têm as astreintes o sentido punitivo, dado que este é al-
cançado pelos juros moratórios e pela multa comum. A incidência
repetida e cumulativa das astreintes lhe denunciam a destinação.
Também não guarda relação com eventual recomposição do patri-
mônio do devedor desfalcado com o atraso, objetivo de que cui-
dam os juros remuneratórios, as indenizações, a correção mone-
tária e outros.

Definida a finalidade e a natureza das astreintes, fácil é de ver-
se seu descabimento quando em jogo o cumprimento de obriga-
ção pelo Estado, principalmente quando o cumprimento exige re-
cursos financeiros nem sempre existentes. Houvesse, na hipóte-
se, a demonstração de que o descumprimento decorre de má von-
tade do administrador, pensar-se-ia defensável a tese da aplica-
ção de multa ao desidioso. Mas disso não se cogita. O cumpri-
mento da obrigação reclama a atuação de vários servidores, inclu-
sive depende da receita tributária do exercício e das forças do or-
çamento. O administrador tem seu agir integralmente balizado por
dispositivos legais, mercê da natureza fechada do princípio da le-
galidade em Direito Administrativo. Assim, nem sempre basta o
desejo do administrador para que se cumpra a obrigação.

A fixação da multa, sobre ser imprópria, eis que não está em
jogo a influência psicológica no ânimo da administração, que de
resto nem ânimo tem, é inútil, porquanto as dificuldades que deter-
minavam o descumprimento não desaparecem com a punição. O
que tem se verificado é a repercussão das multas em estranha e
indevida transferência de recursos públicos para os particulares.
Efetivamente executadas ao final as multas, quando a administra-
ção venha a finalmente cumprir a obrigação, dar-se-á enriqueci-
mento sem causa do exequente em detrimento da coletividade,
posto que os recursos públicos são recursos de todos e de cada
um. Os valores objeto da multa se retiram da receita tributária que
financiaria serviços e obras públicas.
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É gravíssimo o problema, e o Judiciário tem que ser dotado de
mecanismos eficazes para assegurar o cumprimento das senten-
ças. Este é um dos seus maiores desafios. A multa, porém, nem é
eficaz, nem justa, nem encontra base no sistema jurídico vigente.

Nesse sentido, coleciono o seguinte precedente da Turma:

CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREI-
TO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTO GRATUITAMENTE. “GALSUFASE (NAGLAZY-
ME)”. TRATAMENTO DE PATOLOGIA DENOMINADA “MU-
COPOLISSACARIDOSE”. POSSIBILIDADE.
1. Descabe agravo inominado contra pronunciamento do
Relator que atribui ou não efeito suspensivo ao agravo de
instrumento.
2. Segundo apregoa a Carta Magna, “a saúde é direito de
todos e dever do Estado”, estando este responsabilizado
de prover, embora de forma não-exclusiva, os serviços es-
senciais à sobrevivência humana. A saúde, além de ser
um desses serviços, constitui um direito fundamental do
indivíduo.
3. É obrigação do Estado, no sentido genérico (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pes-
soas desprovidas de recursos financeiros o acesso à me-
dicação necessária para a cura de suas doenças, em es-
pecial, as mais graves.
4. No que pertine ao perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação, tal pressuposto se mostra facilmente perceptí-
vel ao se ter em mente o bem jurídico a ser protegido: a
vida. É que a Constituição Federal erigiu a dignidade da
pessoa humana ao nível de princípio constitucional, ou seja,
como norte de todo o ordenamento jurídico vigente. Sem
sombra de dúvidas, o respeito e a proteção à vida e à saú-
de são consectários diretos dessa orientação, devendo,
pois, prevalecer quando sopesados com outros bens, no
caso vertente, com o patrimônio público.
5. A natureza das astreintes e sua finalidade de in-
fluir no ânimo do devedor a torna instrumento incom-
patível com as execuções de obrigação de fazer con-
tra a Fazenda Pública.
6. Agravo inominado não conhecido e agravo de instrumento
parcialmente provido, apenas para afastar a cominação de
multa diária.
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(AGTR 89107/PE, Relator: Des. Federal PAULO ROBER-
TO DE OLIVEIRA LIMA; DIÁRIO DA JUSTIÇA - DATA: 26/
02/2009 - PÁGINA: 220 - Nº: 38 - ANO: 2009)

Dessa forma, com ressalva do meu ponto de vista, e em ho-
menagem ao princípio da colegialidade, sigo esse precedente ju-
risprudencial.

Com essas considerações, dou provimento ao agravo de ins-
trumento.

É como voto.

  APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 2.383-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO
DE OLIVEIRA LIMA

Apelante: LAGINHA AGROINDUSTRIAL S/A
Apelada: FAZENDA NACIONAL
Adv./Proc.: DR. ÁTILA PINTO MACHADO JÚNIOR (APTE.)

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
APELAÇÕES CÍVEIS. MÚLTIPLOS FATOS GE-
RADORES. SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE
PARCERIA AGRÍCOLA. CONFIGURAÇÃO. RE-
CONHECIMENTO PELO INSS DE VALORES EX-
CESSIVOS APURADOS NA FISCALIZAÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO
REMANESCENTE. LIQUIDEZ DA CDA. SAT.
CONSTITUCIONALIDADE. ALÍQUOTA DE 3%.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCOR-
RÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUM-
BÊNCIA RECÍPROCA.
- Trata-se de embargos à execução opostos pela
LAGINHA AGROINDUSTRIAL S/A em face do
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INSS. Na sentença, o magistrado a quo conside-
rou a remissão prevista no art. 1º da Lei nº 10.736/
2003 e acolheu integralmente o Laudo Pericial
elaborado pelo INSS (o qual reconheceu alguns
excessos nos valores apurados), reduzindo as-
sim o montante devido de R$ 26.331.160,19 (vin-
te seis milhões, trezentos e trinta e um mil, cen-
to e sessenta reais e dezenove centavos), para
R$ 14.556.946,53 (quatorze milhões, quinhentos
e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e
seis reais e cinquenta e três centavos). Além dis-
so, deixou de condenar em honorários advoca-
tícios, por entender que restou configurada a
sucumbência recíproca.
- Com relação ao contrato de parceria agrícola
firmado entre a embargante (agroindústria) e a
SAPEL (empresa rural), logo após a declaração
de inconstitucionalidade do § 2º do art. 25 da Lei
nº 8.870/94 pelo STF na ADIN nº 1103-1/DF, ficou
demonstrada a manifesta intenção de burlar a
fiscalização do exequente através de simulação,
máxime quando, além de ter o mesmo endereço
da outorgante (LAGINHA AGROINDUSTRILA S/A),
a outorgada (SAPEL) não detinha autonomia téc-
nica, financeira ou administrativa, repassando
cerca de 99,71% de sua receita para a outor-gante.
- A desconstituição parcial do crédito não tem o
condão de extinguir a execução quando através
de simples cálculos aritméticos for possível apu-
rar o saldo remanescente. Precedentes do Eg.
STJ (REsp nº 538840/SP).
- É assente na jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal o entendimento segundo o qual a
legislação que deu origem à contribuição para o
custeio do SAT é constitucional, entendendo ser
desnecessária a existência de lei complementar
para instituí-la e que também não viola o princí-
pio constitucional da igualdade (RE 343.446/SC).
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- A taxa SELIC utilizada no cálculo dos juros de
mora a partir de abril/95 obedeceu a legislação
vigente à época dos fatos geradores (art. 13 da
Lei nº 9.065/95 c/c art. 34 da Lei nº 8.212/91), ra-
zão pela qual a sua aplicação foi correta. Ade-
mais, foi aplicada isoladamente, em razão de sua
natureza dúplice.
- Não há que se falar em multa de caráter con-
fiscatório quando aplicada entre 10% e 150%, ain-
da mais quando baseada em expressa previsão
legal (Lei 8.218, art. 4º, I, § 1º).
- Considerando-se que ambas as partes sucum-
biram proporcional e reciprocamente, deve ser
aplicado o art. 21 do CPC.
- Apelação da embargante improvida.
- Apelação da Fazenda Nacional improvida.

ACÓRDÃO

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

Recife, 25 de novembro de 2010 (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 embargos à execução opostos pela LAGINHA
AGROINDUSTRIAL S/A em face do INSS. Na sentença, o Magis-
trado a quo considerou a remissão prevista no art. 1º da Lei nº
10.736/2003 e acolheu integralmente o Laudo Pericial elaborado
pelo INSS (o qual reconheceu alguns excessos nos valores apura-
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dos), reduzindo assim o montante devido de R$ 26.331.160,19 (vin-
te seis milhões, trezentos e trinta e um mil, cento e sessenta reais
e dezenove centavos), para R$ 14.556.946,53 (quatorze milhões,
quinhentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e seis
reais e cinquenta e três centavos). Além disso, deixou de conde-
nar em honorários advocatícios, por entender que restou configu-
rada a sucumbência recíproca.

Por oportuno, convém registrar que no laudo elaborado pela
Perita Judicial foram apontadas diversas irregularidades na exe-
cução promovida pelo INSS, razão pela qual a conclusão foi no
sentido de considerar ilíquido o crédito constante na respectiva CDA
(fl. 1678).

De outra banda, a Perita do INSS reconheceu parte dos erros
apontados pela perita judicial e também deduziu o montante rela-
tivo à supracitada remissão. Desta forma, entendeu que o valor
deveria ser reduzido de R$ 26.331.160,19 – vinte seis milhões,
trezentos e trinta e um mil, cento e sessenta reais e dezenove
centavos –, para R$ 14.556.946,53 – quatorze milhões, quinhen-
tos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e
cinquenta e três centavos (apenso 3), sendo este o valor aco-
lhido pelo juiz, conforme se depreende da leitura do parágrafo ini-
cial.

Em razão dos inúmeros pontos que necessitarão ser discuti-
dos, transcrevo tabela apresentada pela própria embargante, com
o intuito de facilitar a compreensão de toda a matéria que será
abordada (fl. 06 do v. 01)1:

1 De acordo com a embargante, o total de R$ 26.331.160,82 (vinte seis
milhões, trezentos e trinta e um mil, cento e sessenta reais e dezenove centa-
vos) em setembro/2000 seria desmembrado da seguinte forma: R$
13.063.930,24 (principal) + R$ 6.936.493,96 (juros) + R$ 6.33.736,62 (multa).
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Em seu recurso (fls. 2080, v. 9), a embargante ressaltou ex-
pressamente que não recorreria do 1º fato gerador (diferença en-
tre contribuições devidas sobre folha de pagamento e a recolhida
pela empresa sobre a produção de cana-de-açúcar – doc. 26),
uma vez que estes créditos foram extintos (remissão) pela Lei
10.736 (art. 1º). Assim, insurge-se contra os demais fatos gerado-
res, nos seguintes termos:

a) Desconsideração da parceria agrícola entre a LAGINHA
AGRO INDUSTRIAL S/A e a SAPEL – inexistência de simulação
(2º fato gerador). Neste sentido, assevera que o magistrado incor-
reu em equívoco ao entender que não houve ruptura do vínculo
empregatício entre a recorrente e os seus empregados que traba-
lhavam na SAPEL. Ademais, também não seria correto o entendi-
mento segundo o qual o fato do Sr. João Lyra participar no capital
social das duas empresas e ter assinado o contrato de parceria
macularia o elemento “vontade das partes”.

b) Equívocos cometidos pelo INSS quando da realização dos
cálculos relativos às contribuições incidentes sobre o produtor ru-
ral. Ressalta, além disso, que o magistrado não acolheu as alega-
ções da perita judicial, favoráveis à embargante (3º fato gerador).

c) Erros cometidos nos cálculos das contribuições sobre pa-
gamentos a trabalhadores demitidos. Aqui, ao contrário do que ale-
gou o magistrado, teria comprovado os erros apontados (4º fato
gerador).

d) Necessidade de excluir os valores relativos ao ágio-deságio
da cana-de-açúcar, uma vez que o INSS não teria comprovado a
compensação que afirmou ter sido realizada. Ademais, os valores
recolhidos a maior pela embargante seriam superiores ao mon-
tante indicado pelo INSS (5º fato gerador).

e) Erros nos cálculos do INSS quanto aos acréscimos legais,
com excesso de pelo menos R$ 40.000,00 – quarenta mil reais (6º
fato gerador).

f) Erro nos cálculos do INSS no que tange aos recolhimentos
do SAT. Isto porque o percentual dos empregados de escritório é
de 1% e não 3%, como entendeu o magistrado (7º fato gerador).
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g) Diferenças de recolhimentos nos períodos anteriores a agos-
to/94 (R$ 70.925,72) e posteriores a fevereiro/97 (R$ 76.825,31),
cobrados indevidamente, respectivamente, por erro na apreciação
das GRPS e cobrança da contribuição antes da publicação da
decisão do STF que declarou inconstitucional o § 2º do art. 25 da
Lei 8.870/94 (8º fato gerador).

h) Impossibilidade de cobrança concomitante da Taxa SELIC
e da UFIR. Além disso, aponta cobrança da SELIC a partir de janei-
ro/1995 (quando o correto seria apenas a partir de janeiro/1996, e,
por fim, entende que a SELIC é ilegal.

i) Multas fixadas no patamar de até 150% seriam abusivas e
confiscatórias, violando o art. 150, IV da CF/88.

Nas contrarrazões apresentadas pelo INSS (fl. 2123), este re-
jeitou todos os argumentos utilizados pela embargante nos seguin-
tes termos:

a) Os inúmeros erros apontados pela embargante foram obje-
to de processo administrativo, onde foram corrigidos os equívocos
eventualmente encontrados. Ademais, as provas presentes nos
autos contrariam os argumentos da embargante.

b) O contrato de parceria agrícola firmado entre a embargante
e a SAPEL teve o objetivo de fraudar a fiscalização. Em primeiro
lugar, o Sr. João José Pereira de Lyra – acionista das duas empre-
sas –, assinou o aludido contrato, o qual era manifestamente mais
vantajoso para a embargada, já que esta última recolheria as con-
tribuições sobre o valor estimado da produção – recolhimento a
menor quando comparado com recolhimentos sobre a folha de
salários –, caso da SAPEL.

c) O reconhecimento de parcelas indevidas, seja por conta do
processo administrativo, seja decorrente da supracitada remissão,
desde que corrigidas, não enseja a nulidade da CDA.

d) Ausência lastro probatório da embargante quanto aos su-
postos erros nos cálculos relativos às contribuições previdenciári-
as incidentes sobre as rescisões trabalhistas. Além disso, afirma
que houve previsão legal para a utilização da OS 66/97.
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e) Os valores apurados no ágio/deságio foram devidamente
compensados pela Auditora Fiscal, conforme reconhecido pelo
magistrado. Idêntico raciocínio é aplicável aos acréscimos legais,
ou seja, também teriam sido corrigidos pelo exequente.

f) Quanto ao SAT, é constitucional. Além disso, o percentual de
3% é o aceito na jurisprudência que homenageia a preponderância
do risco encontrado na empresa.

g) Inexistência de acumulação da SELIC com a UFIR, confor-
me demonstrado na perícia.

h) Juros e multas dentro do previsto na legislação especial.

No recurso de apelação do INSS, este se insurgiu quanto ao
reconhecimento da sucumbência recíproca pelo magistrado, adu-
zindo que:

a) De todos os tópicos discutidos, apenas o 1º fato gerador
(diferença entre contribuições devidas sobre folha de pagamento
e a recolhida pela empresa sobre a produção de cana-de-açúcar -
doc. 26) foi favorável à embargante. Portanto, não há como aco-
lher a ocorrência da sucumbência recíproca, sob pena de violar o
art. 20 do CPC.

b) O crédito atualizado gira em torno de R$ 51.090.501,15 (cin-
quenta e um milhões, noventa mil, quinhentos e um reais e quinze
centavos) o que reforça a impossibilidade da caracterização da
sucumbência recíproca.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo do INSS.

É no essencial, o relatório.

VOTO

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

Como dito no relatório, no apelo da embargante há uma clara
tentativa de extinguir a execução, ou de, pelo menos, reduzir o
montante da dívida. De outra banda, na apelação da Fazenda Na-
cional, pugna-se pela manutenção da sentença prolatada e, ao
mesmo tempo, o reconhecimento da sucumbência predominante
da embargante, aplicando-se o disposto no art. 20 do CPC.
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 Por oportuno, convém registrar que a remissão do crédito re-
lativo ao 1º fato gerador, no valor de 9.508.751,73 (nove milhões,
quinhentos e oito mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta
e três centavos) – diferença entre contribuições devidas sobre fo-
lha de pagamento e a recolhida pela empresa sobre a produção de
cana-de-açúcar – é matéria incontroversa, uma vez que nenhuma
das partes se insurgiu quanto a esta modalidade de extinção do
crédito tributário, concedida pela Lei nº 10.736/2003 em seu art. 1º
e reconhecida pelo magistrado a quo (fl. 2048)2. Insta frisar que o
supracitado valor foi excluído da planilha de cálculos elaborada pelo
INSS (anexo 14 do Parecer Técnico apenso aos autos).

Diante dos inúmeros pontos que devem ser discutidos, passo
a analisar os recursos através de tópicos.

I - Desconsideração da parceria agrícola entre a LAGINHA
AGRO INDUSTRIAL S/A e a SAPEL

Antes de adentrarmos no cerne desta questão, alguns escla-
recimentos se fazem necessários.

In casu, em decorrência do § 2º do art. 25 da Lei nº 8.870/943,
a embargante, empresa agroindustrial, recolhia a contribuição para
a seguridade social incidente sobre a sua produção agrícola, ao
invés de recolher sobre a folha de salário, conforme disposto no
art. 22 da Lei nº 8.212/91.

2 Lei 10.736/2003, Art.1º: Ficam extintos os créditos previdenciários, consti-
tuídos ou não, inscritos ou não em dívidas ativas, ajuizados ou não, com exigi-
bilidade suspensa ou não, contra as pessoas jurídicas que se dediquem à
produção agroindustrial em decorrência da diferença entre a contribuição ins-
tituída pelo § 2º do art. 25 da Lei n º 8.870, de 15 de abril de 1994, declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e a contribuição a que se
refere o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, em razão dos fatos
geradores ocorridos entre a data de publicação daquela Lei e a da declaração
de sua inconstitucionalidade.

3 § 2º do art. 25 da Lei nº 8.870/94: O disposto neste artigo se estende às
pessoas jurídicas que se dediquem à produção agroindustrial, quanto à folha
de salários de sua parte agrícola, mediante o pagamento da contribuição pre-
vista neste artigo, a ser calculada sobre o valor estimado da produção agrícola
própria, considerado seu preço de mercado.
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Todavia, quando do julgamento da ADIN nº 1103-1/DF (DJ 25/
04/1997), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionali-
dade da supracitada contribuição, pois sua base de cálculo era o
valor de mercado da produção rural in natura da agroindústria, a
qual não era prevista no art. 195 da CF/88. Assim, como era hipó-
tese de incidência diversa das já previstas (no art. 195 da CF/88)
somente poderia ser estabelecida através de lei complementar, ex
vi do art. 154, I4, c/c o § 4º do art. 195 da CF/885, nunca por lei
ordinária.

Evidentemente, o recolhimento incidente sobre a produção
agrícola (preço de mercado) era mais vantajoso para a embargan-
te, quando comparado com o recolhimento sobre a folha de paga-
mento, o qual passou a vigorar com a declaração de inconstitucio-
nalidade do § 2º do art. 25 da Lei nº 8.870/94, aumentando, obvia-
mente, a carga tributária sobre a embargante.

Diante destas considerações, a fiscalização do INSS identifi-
cou que o contrato de parceria agrícola firmado entre a embargan-
te (sociedade anônima de capital fechado) e a SAPEL (sociedade
de cotas com responsabilidade limitada), após a supracitada deci-
são do STF, teria o objetivo exclusivo de eximir a embargante do
ônus do recolhimento da contribuição incidindo sobre a folha de
pagamentos (o que caracterizaria evasão fiscal), uma vez que o
recolhimento da contribuição passaria a ser efetivado pela SAPEL,
a qual, como empresa rural, recolhe com base na produção agrí-
cola (conforme dispõe o art. 256 da Lei 8.870/94), burlando, de for-

4 Art. 154. A União poderá instituir: I - mediante lei complementar, impostos
não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não te-
nham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Cons-
tituição;

5 CF/88, art. 195. “A seguridade social será financiada por toda a sociedade,
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e das seguintes contribuições sociais: (...) § 4º - A lei poderá instituir outras
fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social,
obedecido o disposto no art. 154, I”.

6 Lei 8.870/94, art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo em-
pregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à
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ma inequívoca, a legislação pertinente, através da simulação do
negócio jurídico.

Desta forma, teria surgido o 2º fato gerador da tabela anterior-
mente transcrita (contribuições devidas sobre folha de pagamento
de empregados da empresa SAPEL, por desconsideração da par-
ceria agrícola firmada entre esta e a LAGINHA AGROINDUSTRIAL
S/A).

De outra banda, a embargante sustenta que não se trata de
evasão fiscal/simulação, mas sim, legítimo planejamento tributá-
rio (elisão fiscal). Alternativamente, aduz que caso se reconheça a
simulação, esta foi “inocente”, nos termos do art. 103 do CC/1916,
vigente à época dos fatos geradores.

Ao apreciar a questão (fls. 2053/2057), o MM. juiz a quo desta-
cou os seguintes fatos e argumentos para caracterizar a simula-
ção detectada nos autos:

a) Um dia após a assinatura do contrato de parceria (01/06/97,
fl. 304, v. 2), a SAPEL passou a ter como sócios o Sr. João Lyra
(1%) e a embargante (99%). Além disso, a sede foi modificada
para o mesmo endereço da embargante (fl. 343, v.2).

b) O objeto social da SAPEL incluía o plantio, a cultura, a co-
mercialização de cana-de-açúcar, bem como a pecuária de cria-
ção e engorda para fins comerciais, além de outros ramos agríco-
las (fl. 344), caracterizando-a como empresa rural (e não agroin-
dustrial, fl. 75, v.1).

c) O contrato foi assinado por uma única pessoa (Sr. João
Lyra, fls. 304/308), o qual era o representante das duas contratan-
tes, o que demonstraria a inexistência de acordo de vontades;

prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei .8.212, de 24 de julho de 1991, passa
a ser a seguinte: (Redação dada pela Lei 10.256, de 9.7.2001):

I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção;

II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção, para o financiamento da complementação das prestações por
acidente de trabalho.
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d) Não ocorrência da ruptura do vínculo empregatício entre a
embargante e os seus empregados, os quais teriam sido “transfe-
ridos” à outorgada (SAPEL) apenas “no papel”, já que o contrato
não previa a transferência de empregados para a SAPEL;

e) A outorgada deveria entregar parte da produção (50%) para
a outorgante, não podendo negociar a produção com terceiros.
Aqui, chamou a atenção o fato dos registros contábeis da SAPEL
apresentarem apenas um único lançamento contábil relativos a
negócios efetivados com a agroindústria Central Açucareira Santo
Antônio, sem especificar a natureza deste aludido negócio, no va-
lor de R$ 15.519,15 (quinze mil, quinhentos e dezenove reais e
quinze centavos), o que corresponderia a cerca de 0,29% do total
negociado pela SAPEL, uma vez que os 99,71% restantes foram
lançados na sub-conta “Laginha Agroindustrial S/A” (anexo XVII, cf.
fl. 1938). Neste ponto, ressaltou que o anexo X do Laudo Pericial
(cópias do Livro Diário da SAPEL, fls. 1833/1844/v.8), ao contrário
do que teria afirmado a perita, não teria demonstrado “transações
comerciais com várias empresas” (fl. 1705).

Em arremate, concluiu o Douto magistrado, in verbis (fls. 2055):

Trata-se, portanto, no sentir deste magistrado, de um ne-
gócio fictício, que busca encobrir o fato de que a produção
agrícola continuou a ser explorada pela embargante, que
cuidou apenas de atribuir a essa exploração direta a fei-
ção de uma parceria que, de fato, nunca ocorreu. Os em-
pregados permaneceram subordinados juridicamente à
embargante (não houve rescisão dos contratos de traba-
lho), a logística e os equipamentos utilizados eram seus
(cláusulas segunda, terceira e oitava do contrato de parce-
ria), toda a produção era obrigatoriamente direcionada às
suas unidades industriais (cláusula quinta do contrato), a
SAPEL estava sediada em suas instalações (cláusula
sétima do contrato). Eis aí configurada a simulação abso-
luta, engendrada tão-somente para o fim de encobrir a ver-
dade dos fatos, minorando, de forma irregular a carga tri-
butária que deveria incidir integralmente sobre a folha de
pagamento da embargante/outorgante, nos termos do art.
22 da Lei de Custeio.
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Diante de todas estas considerações perfiladas pelo magis-
trado, não há como negar a ocorrência da simulação, nos termos
do art. 102 do CC/1916, vigente à época dos fatos:

Art. 102. Haverá simulação nos atos jurídicos em geral:
I. Quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pes-
soas das a quem realmente se conferem, ou transmitem.
 II. Quando contiverem declaração, confissão, condição,
ou cláusula não verdadeira.
III. Quando os instrumentos particulares forem antedata-
dos, ou pós-datados.

Art. 103. A simulação não se considerará defeito em qual-
quer dos casos do artigo antecedente, quando não houver
intenção de prejudicar a terceiros, ou de violar disposição
de lei.

Art. 104. Tendo havido intuito de prejudicar a terceiros, ou
infringir preceito de lei, nada poderão alegar, ou requerer
os contraentes em juízo quanto à simulação do ato, em
litígio de um contra o outro, ou contra terceiros.

 Art. 105. Poderão demandar a nulidade dos atos simula-
dos os terceiros lesados pela simulação, ou representan-
tes do poder público, a bem da lei, ou da fazenda.

De acordo com a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves7 e de
Fábio Ulhôa Coelho8, a simulação é uma declaração falsa, enga-
nosa da vontade, visando aparentar negócio jurídico diverso do efe-
tivamente desejado, apresentando as seguintes características:
a) negócio jurídico bilateral, embora possa ocorrer também nos
negócios jurídicos unilaterais; b) é acordada com a outra parte;
c) é declaração deliberadamente desconforme com a intenção;
d) realizada com o intuito de enganar terceiros ou de fraudar a lei;
e) prejuízo de terceiros.

Todavia, os elementos probatórios acostados aos autos evi-
denciam a intenção de fraudar a fiscalização, distanciando-se irre-

7 Carlos Roberto Gonçalves. Direito Civil Brasileiro, vol. I, 7ª edição, pp. 444-
450, Saraiva, 2009.

8 Fábio Ulhôa Coelho. Curso de Direito Civil, 3ª edição, vol. I, pp.353-357,
Saraiva 2009.



81

mediavelmente da suposta intenção de planejamento tributário ale-
gada pela embargante.

Neste diapasão, como bem assinalou o magistrado, o contra-
to de parceria agrícola, firmado logo após o julgamento da ADIN nº
1103-1/DF (DJ 25/04/1997) desonerou a embargante do ônus do
recolhimento da contribuição, de maneira que a SAPEL, empresa
rural, passou a recolher o tributo sobre a produção comercializa-
da, burlando-se assim a previsão do art. 22 da Lei 8.212/91. Junte-
se a isso, conforme dito anteriormente, a comprovação de que a
embargante era proprietária da SAPEL e que dos registros contá-
beis desta última, 99,71% dos negócios efetivados foram lançados
na sub-conta “Laginha Agroindustrial S/A” (anexo XVII, cf. fl. 1938).

Em razão da relevância do tema, transcrevo trecho do livro
“Evasão e elisão: rotas nacionais e internacionais”, de Hermes
Marcelo Huck, citado por Leandro Paulsen9, o qual traça os limites
entre a evasão fiscal (“elisão abusiva”) e o planejamento tributário:

Nada deve impedir o indivíduo de, dentro dos li-
mites da lei, planejar adequadamente seus negóci-
os, ordenando-os de forma a pagar menos impostos.
Não lhe proíbe a lei, nem tampouco se lhe opõem
razões de ordem social ou patriótica. Entretanto, essa
forma de liberalidade não pode ser levada ao paro-
xismo, permitindo-se a simulação ou o abuso de di-
reito. A elisão abusiva deve ser coibida, pois o uso
de formas jurídicas com a única finalidade de fugir
ao imposto ofende um sistema criado sobre as bases
constitucionais da capacidade contributiva e da iso-
nomia tributária... uma relação jurídica sem qualquer
objetivo econômico, cuja única finalidade seja de
natureza tributária, não pode ser considerada como
comportamento lícito. Seria fechar os olhos à reali-
dade e desconsiderar a presença do fato econômico
na racionalidade da norma tributária. Uma interpre-
tação jurídica atenta à realidade econômica subja-
cente ao fato ou negócio jurídico, para efeitos de tri-

9 Leandro Paulsen, Direito Tributário, pp. 914-5, 11ª edição, 2009, Livraria
do Advogado.
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butação, é a resposta justa, equitativa e pragmática.
Nesse ponto, é da maior utilidade a análise do

business purpose test do direito tributário norte-ame-
ricano, que aceita como lícita a economia fiscal quan-
do decorrente de uma formulação jurídica que, além
da economia do imposto, tenha um objetivo nego-
cial explícito. (...) Países definitivamente comprome-
tidos com as liberdades individuais, como os Estados
Unidos e a França, não toleram a elisão abusiva, re-
primindo-a severamente.

Convém ainda ressaltar que no Código Civil revogado, ao con-
trário do vigente CC/02, havia a distinção entre simulação inocente
(art. 103) e a simulação fraudulenta.

Citando Sílvio Rodrigues, Carlos Roberto Gonçalves10 ressal-
ta que “tal orientação era contra a opinião de toda a doutrina e
colide com a legislação dos demais países. Uma e outra enten-
dem que, no caso de simulação inocente, esta pode ser declarada
a pedido de qualquer das partes, a fim de tornar sem efeito o ato
simulado”.

Ao abordar a matéria, o eminente jurista Paulo Lôbo11 ressalta
que a distinção entre a simulação fraudulenta e a inocente não
produz qualquer efeito prático:

Teixeira de Freitas previu a simulação inocente
em seu Esboço (art. 523), com reflexos na redação do
art. 103 do CC/1916, que considerava não constituir
defeito a simulação quando não houvesse intenção
de prejudicar terceiros. Mas essa distinção o direito
brasileiro atual não mais faz, pois presume que a si-
mulação fraudulenta ou inocente sempre é utilizada
para causar prejuízos a outrem, ou pode causar esse
prejuízo. Por outro lado, a simulação inocente pode
ser instrumento de realização de fins ilícitos. A dis-
tinção não produz qualquer efeito prático, pois a con-
sequência, em ambos os casos é a mesma no direito

10 Op cit, p. 448.

11 Paulo Lobo. Direito Civil, Parte Geral. p. 307, Saraiva, 2009.
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brasileiro. Qualquer simulação conduz à nulidade.
Ainda na vigência do Código Civil anterior, o STJ já
decidiu pela invalidade do negócio jurídico com ale-
gada simulação inocente, em que se dissimulou da-
ção em pagamento em promessa de compra e ven-
da, porque não se poderia ter como válido e eficaz
um ato que as partes não quiseram praticar (REsp
243.767/MS, DJ 21/02/2000).

Este entendimento é cristalizado no enunciado nº 152 do CEJ
(Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal):
“Toda simulação, inclusive a inocente, é invalidante”, o que fulmina
a alegação da embargante que na hipótese de reconhecimento de
simulação, esta teria sido inocente, e, portanto, o negócio jurídico
seria lícito.

Destarte, diante de todos os aspectos acima discutidos, é de
se reconhecer a existência da simulação, cujo efeito principal é a
ineficácia do negócio jurídico perante terceiros prejudicados. Evi-
dentemente, é perfeitamente possível que a fiscalização detecte
esta irregularidade – em razão do seu Poder de Polícia –, e que a
ilegalidade venha a ser reconhecida pelo Poder Judiciário, com
repercussões no âmbito do Direito Tributário no que diz respeito à
possibilidade do lançamento de ofício, nos termos do art. 149, VII,
do CTN.

II - Contribuições de fornecedores da autuada – subroga-
ção de obrigação de terceiros

Este ponto refere-se à parte da Certidão de Dívida Ativa que
tem como pressuposto antecedente as contribuições sociais de-
vidas pelos produtores rurais pessoas físicas e que a LAGINHA
AGRO INDUSTRIAL S.A., na qualidade de empresa adquirente da
produção agrícola daqueles, figura como substituto tributário (Lei
n° 8.212/91, art. 30, inc. IV12, c/c CTN, art. 121, parágrafo único,

12 Lei 8.212/91, art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou
de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes
normas: (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93); IV - a empresa adquiren-
te, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do
segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
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inc. II13).

Em seu recurso, a embargante alegou a existência de inúme-
ros equívocos cometidos pelo INSS quando da realização dos cál-
culos relativos às contribuições incidentes sobre o produtor rural.
Ressalta, além disso, que o magistrado não acolheu as alegações
da perita judicial, favoráveis à embargante.

Ao fundamentar o seu entendimento (fl. 2059), o magistrado
sustentou que os valores pagos em excesso pela embargante fo-
ram devidamente retificados pela Assistente Técnica do INSS, tendo
sido emitido o respectivo DADR (Discriminativo Analítico do Débito
Retificado, fls. 1009-1346) o qual foi utilizado como fundamento
para a inscrição em dívida ativa, substituindo o DAD (Discriminati-
vo Analítico de Débito). De fato, durante o processo administrativo,
tais correções foram levadas em consideração (fls. 1347-1359).

Ademais, assinalou que os equívocos apontados pela perita
contábil (fl. 1683), como por exemplo, os relativos à quantidade de
cana-de-açúcar adquirida pela filial TRIÁLCOOL em 11/98, foram
devidamente abatidos pela exequente, em nova planilha elaborada
– Anexo 1 do Parecer Técnico).

No mesmo diapasão, o MM. juiz ressaltou que a embargante,
apesar de devidamente intimada para impugnar os cálculos apre-
sentados pelo INSS, não o fez, restringindo-se a negativas genéri-
cas.

Por derradeiro, citou jurisprudência pacificada no âmbito do
Eg. STJ, segundo a qual a desconstituição parcial da dívida fiscal
não afeta a sua liquidez, quando é possível, através de simples

independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamen-
to; (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97).

13 CTN, art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II -
responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
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cálculo aritmético, apurar o saldo remanescente (REsp nº 538840/
SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ 06/06/2005), transcrita a se-
guir, in verbis:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. LIQUIDEZ. PAGAMENTO PARCIAL. PROSSEGUI-
MENTO PELO SALDO REMANESCENTE.
1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito
aos fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-
se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Aplica o
magistrado ao caso concreto a legislação por ele conside-
rada pertinente. Inocorrência de violação ao art. 535 do
CPC.
2. A desconstituição parcial de dívida fiscal, consubstanci-
ada em certidão de dívida ativa, não afeta a sua liquidez
quando é possível, através de simples cálculos aritméti-
cos, apurar-se o saldo remanescente, dando ensejo ao
prosseguimento da execução fiscal. Desnecessidade de
cancelamento da CDA.
3. Recurso especial improvido.

III - Contribuições sobre pagamentos a trabalhadores de-
mitidos, com base em acordos trabalhistas

A embargante aduz que foram 03 (três) os equívocos cometi-
dos pelo INSS: a) impossibilidade de exigir as contribuições entre
julho/1994 e abril/1997, uma vez que os pagamentos eram feitos
sobre a produção, e não sobre a folha de salários; b) o valor pago
é feito sobre as verbas pagas conforme acordo ajustado entre as
partes e homologado na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 43
da Lei 8.212/91 e seu parágrafo único – este com redação vigente
à época dos fatos14. Neste sentido, afirma que o INSS teria violado

14 Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos
sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de res-
ponsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devi-
das à Seguridade Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93). Pará-
grafo único. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que
não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição
previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sen-
tença ou sobre o valor do acordo homologado. (Parágrafo acrescentado pela
Lei nº 8.620, de 5.1.93).
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o princípio da legalidade estrita, ao aplicar a OS nº 66/97, amplian-
do indevidamente o valor executado; c) erros contábeis nos cálcu-
los do INSS.

Quanto ao primeiro argumento, o magistrado ressaltou que a
declaração de inconstitucionalidade do § 2º do art. 25 da Lei 8.870/
94 permitiu que oINSS cobrasse as diferenças entre o que foi re-
colhido sobre a produção e o que deveria ter sido colhido sobre a
folha de pagamento. Neste ponto específico, lembrou, de maneira
acertada, que a Lei nº 10.736/2003 remiu tais diferenças. Além dis-
so, não constavam dos autos provas suficientes que todos os
empregados demitidos eram vinculados ao setor agrícola da em-
bargante, o que autorizaria o recolhimento sobre a produção (fl.
2060).

No que tange ao segundo argumento, o juiz ressaltou que o
INSS negou ter aplicado a OS nº 66/97, cabendo a executada não
apenas insurgir-se contra a citada OS, mas também comprovar:
a) os recolhimentos supostamente realizados ao final dos proces-
sos trabalhistas; b) que as contribuições devidas à Previdência
Social não teriam sido discriminadas nos acordos homologados;
c) no caso de inexistência de discriminação, que os valores apura-
dos  pela fiscalização não correspondiam justamente ao montante
que incidiria sobre os acordos.

Todavia, segundo o magistrado, não constavam dos autos
nenhum comprovante de pagamento das contribuições previden-
ciárias, bem como dos termos de acordo eventualmente homolo-
gados e nem das planilhas de cálculo através das quais a embar-
gante pudesse comprovar que os valores apurados não equivale-
riam aos moldes do art. 43 da Lei nº 8.212/91 (fls. 2060-2061).

Insta frisar que na conclusão do respectivo processo adminis-
trativo, ficou consignado que o INSS aplicou apenas o art. 43 da
Lei 8.212/91 (fl. 1358).

Além disso, a embargante não acostou as provas necessá-
rias para comprovar as suas alegações. Neste sentido, o docu-
mento nº 154 (fl. 809) traz apenas a publicação da OS nº 66/97, na
íntegra, sem demonstrar a sua incidência em qualquer outro docu-
mento.
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 Quanto ao terceiro argumento, os equívocos apontados fo-
ram considerados pela Assistente Técnica do embargado, a qual
expurgou eventuais valores incorretos, mais especificamente as
parcelas referentes à competência 08/93, “bem como certas con-
tribuições recolhidas e não deduzidas elos agentes fiscais” (fl. 2061,
item 88, conforme anexos 2 e 3 do parecer apenso aos autos).

Portanto, não assiste razão ao recurso da embargante.

IV - Diferenças de contribuições – ágio e deságio (cana-
de-açúcar de fornecedores)

Neste ponto, como bem ressaltou o magistrado, a Assistente
Técnica do INSS reconheceu como excessiva a cobrança realiza-
da, no montante de R$ 21.773,05 (vinte e um mil reais, setecentos
e setenta e três reais e cinco centavos) e expurgou, mais uma
vez, os valores excedentes. Convém registrar que esta correção
não foi impugnada nem pela perita judicial (fls. 2014-5) e nem pela
embargante.

Aqui, chama a atenção o fato de que o esclarecimento da Pe-
rita Judicial – quanto ao laudo elaborado pela perita do INSS (apen-
so nº 3) –, foi lacônico, resumido, não impugnando pontos que
foram ressaltados pela parte embargada e apontados pelo magis-
trado na sentença hostilizada.

V - Diferenças de recolhimentos, inclusive SAT de em-
pregados do escritório

Em síntese, a apelante insurge-se contra a sentença que: a)
reconheceu a constitucionalidade do SAT; b) considerou como
correta a aplicação da alíquota de 3% (haja vista a atividade pre-
ponderante da empresa executada, já que uma parte minoritária
dos empregados trabalhava em escritório); c) ressaltou a corre-
ção, pelo INSS, do equívoco relativo à diferença de 2,5% encontra-
da pela fiscalização (já teria sido deduzido), razão pela qual a ma-
téria, neste ponto específico, estaria prejudicada.

Sem razão o recurso da embargante.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE
343.446/SC (Rel. Min. Carlos Velloso, j. 20/03/2003), pacificou o
entendimento segundo o qual: a) a aludida exação é constitucio-
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nal; b) rejeitou os argumentos de que o art. 3º da Lei 7.787/89 e os
art. 22, II, da Lei 8.212/91 seriam ofensivos ao art. 195, § 4°, da CF/
88, c/c o art. 154, I, da CF/88, ressaltando a desnecessidade de
observância da técnica de competência residual da União e da
desnecessidade de lei complementar para a instituição da contri-
buição para o SAT; c) o art. 3º da Lei 7.787/89 não violaria o princí-
pio da igualdade, já que tratou desigualmente os desiguais.

A título de ilustração, transcrevo o supracitado aresto:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SE-
GURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. LEI 7.787/
89, ARTS. 3º E 4º; LEI 8.212/91, ART. 22, II, REDAÇÃO
DA LEI 9.732/98. DECRETOS 612/92, 2.173/97 E 3.048/
99. CF, ARTIGO 195, § 4º; ART. 154, II; ART. 5º, II; ART.
150, I.
I - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do
Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art.
22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art.
195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improce-
dência. Desnecessidade de observância da técnica da
competência residual da União, CF, art. 154, I. Desneces-
sidade de lei complementar para a instituição da contribui-
ção para o SAT.
II - O art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio
da igualdade, por isso que o art. 4º da mencionada Lei
7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II,
definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes
de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei
deixar para o regulamento a complementação dos concei-
tos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, mé-
dio e grave”, não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, CF, art. 5º, II, e da legalidade tributária, CF, art.
150, I.
IV - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a ques-
tão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade,
matéria que não integra o contencioso constitucional.
V - Recurso extraordinário não conhecido.

Tal entendimento continua inalterado, conforme se percebe da
leitura do acórdão abaixo transcrito:
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TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRA-
VO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CON-
TRIBUIÇÃO PARA O SAT. CONSTITUCIONALIDADE DA
SUA COBRANÇA ANTES E DEPOIS DA EC 20/98.
1. O acórdão embargado fundou-se em precedente do Ple-
nário (RE 343.446/SC) que resolveu a controvérsia referen-
te à cobrança da contribuição para o custeio do SAT, an-
tes e depois da EC 20/98, afastando a alegação de in-
constitucionalidade.
2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a
sanar. A parte embargante repisa questão já devidamente
apreciada por esta Turma.
3. Embargos de declaração rejeitados
(STF, AI 645886 AgRg-EDcl/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 31/08/2010)

Por derradeiro, o magistrado reafirmou, corretamente, o en-
tendimento do Eg. STJ, segundo o qual a desconstituição parcial
da dívida fiscal não afeta a sua liquidez, quando é possível, através
de simples cálculo aritmético, apurar o saldo remanescente (REsp
nº 538840/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ 06/06/2005). As-
sim, o equívoco reconhecido pelo INSS quanto ao percentual de
2,5% não tem o condão de extinguir a execução.

VI - Acréscimos legais sobre recolhimentos (juros e mul-
tas)

Quanto aos juros de mora, a embargante alega sucessiva-
mente: a) impossibilidade de cobrança concomitante da Taxa SE-
LIC e da UFIR; b) cobrança da SELIC a partir de janeiro/1995 (quan-
do o correto seria apenas a partir de janeiro/1996); c) ilegalidade
da SELIC.

Quanto à primeira alegação, não assiste razão à embargante.
Isto porque não houve utilização concomitante da UFIR e da SE-
LIC, conforme ressaltado pelo magistrado ao se referir à resposta
dada pela perita judicial (fl. 1687). Ademais, analisando-se a CDA,
constata-se que inexistiu a utilização concomitante de UFIR e SE-
LIC. (Fl. 25).

No que tange à segunda alegação, esta também não merece
prosperar.
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Compulsando-se a CDA (fl. 25), o laudo da perita judicial (fl.
1724) e o laudo da perita do INSS (Anexo X), verifica-se que a SE-
LIC foi aplicada a partir de abril/94, em decorrência do disposto no
art. 13 da Lei 9.065/95, transcrito a seguir:

Art. 13. A partir de 1º de abril de 1995, os juros de que
tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei nº
8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo
art. 6º da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art.
90 da Lei nº 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91,
parágrafo único, alínea a.2, da Lei nº 8.981, de 1995, se-
rão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.

Além disso, o magistrado ressaltou que o art. 34 da Lei 8.212/
91 autorizava a utilização da SELIC nos termos do art. 13 da Lei
9.065/95:

Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação
fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custó-
dia-SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei nº 9.065, de 20
de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e
multa de mora, todos de caráter irrelevável. (Artigo resta-
belecido, com nova redação dada e parágrafo único acres-
centado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela
Medida Provisória nº 449, de 2008). Parágrafo único. O
percentual dos juros moratórios relativos aos meses de
vencimentos ou pagamentos das contribuições correspon-
derá a um por cento. (Revogado pela Medida Provisória nº
449, de 2008)

Destarte, foi aplicada a legislação vigente à época dos fatos
geradores, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade co-
metida pelo INSS.

Evidentemente, diante do exposto, o terceiro argumento é des-
cabido, porque a SELIC é constitucional, conforme entendimento
pacificado no âmbito do nosso ordenamento jurídico, inclusive, a
título de exemplo, no que tange à repetição de indébito/compensa-
ção de créditos tributários.
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Quanto às multas de até 150%, a embargante sustenta que
seriam desproporcionais e violariam o princípio do não confisco
(art. 150, IV, da CF/88,) aplicável apenas em situações excepcio-
nais (cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, conforme art. 243 da
CF/88).

Em primeiro lugar, as multas são aplicadas com o objetivo de
coibir a reiteração de conduta ilícita, contrária à lei. Daí, não há que
se falar em abusividade ou desproporcionalidade nos percentuais
aplicados, os quais oscilaram entre 10% e 150%. Quanto a este
último percentual, foi aplicado conforme expressa previsão legal
(Lei 8.21815, art. 4º, I, § 1º), como bem registrou o magistrado (fl.
2066).

A título de esclarecimento, transcrevo o seguinte aresto:

Tributário. ICMS. Multa com caráter confiscatório. Não ocor-
rência. Não se pode pretender desarrazoada e abusiva a
imposição por lei de multa – que é pena pelo descumpri-
mento da obrigação tributária –, sob o fundamento de que
ela, por si mesma, tem caráter confiscatório. (RE 590.754-
AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 30-9-2008, Se-
gunda Turma, DJE de 24-10-2008.)

No que diz respeito à suposta violação do princípio do não-
confisco, tal argumento é equivocado, posto que, conforme enten-
dimento pacificado nesta Eg. 3ª Turma desta Corte Federal, o alu-
dido princípio somente poderá ser aplicado aos tributos. Como a
multa não é tributo, não há que se falar em multa confiscatória.

15 Art. 4º - Nos casos de lançamento de ofício nas hipóteses abaixo, sobre a
totalidade ou diferença dos tributos e contribuições devidos, inclusive as con-
tribuições para o INSS, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de cem por cento, nos casos de falta de recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso
seguinte;

II - de trezentos por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, independen-
temente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

§ 1º - Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para
prestar esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II passa-
rão a ser de cento e cinquenta por cento e quatrocentos e cinquenta por
cento, respectivamente.
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Neste sentido, basta apenas uma leitura atenta do art. 3º do
CTN e do art. 150, IV, da CF/88, in verbis:

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsó-
ria, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em
lei e cobrada mediante atividade administrativa ple-
namente vinculada.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias assegura-
das ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV - utilizar
tributo com efeito de confisco.

De qualquer forma, a título de argumentação, o Pretório Excel-
so tem reconhecido que em determinadas situações (excepcio-
nais), uma multa fixada no patamar de 300% pode violar o princípio
da proporcionalidade, considerando-se a gravidade do ilícito prati-
cado e a multa aplicada. Ressalte-se que não é o valor (ou percen-
tual) da multa em si que caracterizaria a ocorrência de confisco,
mas a desproporcionalidade com que é aplicada, ponderando-se
os diversos elementos presentes em um determinado caso con-
creto.

VII - Honorários advocatícios

Diante da apreciação dos inúmeros argumentos que a pre-
sente lide trouxe à discussão, cabe analisar o argumento aduzido
pela Fazenda Nacional no que tange à fixação da verba honorária.

Em seu recurso, a exequente afirma que o magistrado se equi-
vocou ao reconhecer a existência de sucumbência recíproca, uma
vez que teria sucumbido apenas quanto ao 1º fato gerador (dife-
rença entre contribuições devidas sobre folha de pagamento e a
recolhida pela empresa sobre a produção de cana-de-açúcar), ex-
cluído em virtude da remissão legal prevista na Lei 10.736/2003.

Por outro lado, juntou documentos (fls. 2138 e 2139) que su-
postamente comprovariam a existência do montante de R$
51.090.501,15 (cinquenta e um milhões, noventa mil, quinhentos e
um reais e quinze centavos), sendo discriminado da seguinte for-
ma: valor principal = R$ 12.952.998,65; TR = 2.883,79; Juros = R$
23.355.014,80; Multa = R$ 6.264.570,39; honorários advocatícios
= R$ 8.515.083,52 (atualizados para a data de 06/08/2008). Ao fi-
nal, pede a aplicação do art. 20 do CPC.
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Como dito no relatório, o magistrado entendeu que com a re-
dução do valor histórico da dívida de R$ 26.331.160,19 – vinte seis
milhões, trezentos e trinta e um mil, cento e sessenta reais e de-
zenove centavos –, para R$ 14.556.946,53 – quatorze milhões,
quinhentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e seis
reais e cinquenta e três centavos restou configurada a sucumbên-
cia recíproca.

Deve ser ressaltado que o próprio INSS reconheceu alguns
equívocos cometidos no levantamento dos valores apurados pela
fiscalização (vide apenso relativo ao Laudo do INSS). Destarte, a
análise da matéria deve ser realizada com base no supracitado
valor histórico.

De fato, o entendimento firmado na jurisprudência desta Eg.
3ª Turma é de que na análise da sucumbência em uma determina-
da lide, não há que se falar em cálculos matemáticos, milimetrica-
mente fixados.

Ademais, no caso dos autos, considerando-se a fundamenta-
ção utilizada pelo juiz a quo para se chegar à conclusão do valor
correto da dívida (repita-se, corrigido e reduzido pelo próprio INSS)
não há como negar a existência de sucumbência recíproca (pro-
porcional) entre as partes, diante da repercussão financeira já apon-
tada e discutida à exaustão nos itens precedentes.

Por outro lado, não há que se falar em sucumbência mínima
do pedido, como afirma a exequente. Isto porque, ao contrário do
que alega, a embargante sagrou-se vitoriosa em mais de um dos
pontos analisados, a exemplo dos excessos indevidamente co-
brados e corrigidos no laudo elaborado pela perita do INSS (Item
II - contribuições de fornecedores da autuada; item III - erros contá-
beis nas contribuições sobre pagamentos a trabalhadores demiti-
dos; Item IV - erro nos cálculos das contribuições relativas ao ágio-
deságio da cana-de-açúcar).

Com estas considerações, entendo que deve ser aplicado o
caput do art. 2116 da lei processual civil, diante da proporcional su-
cumbência recíproca acima demonstrada.

16 Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca
e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e
as despesas.
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Ante o acima exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
DA EMBARGANTE e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA FA-
ZENDA NACIONAL.

       É como voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO N° 6.584-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO
MOREIRA

Apelante: AÇÃO  SOCIAL  ARQUIDIOCESANA  -  ASA E FA-
ZENDA NACIONAL

Apelados: OS MESMOS
Adv./Procs.: DRS. FELIPE INÁCIO ZANCHET MAGALHÃES E

OUTRO

EMENTA: TRIBUTÁRIO E CIVIL. RESPONSABI-
LIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. IMPU-
TAÇÃO DOS DÉBITOS DO COLÉGIO ARQUI-
DIOCESANO PIO XII À AÇÃO SOCIAL ARQUI-
DIOCESANA - ASA. INVIABILIDADE LEGAL DE
INCORPORAÇÃO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA OU
PRIVADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEFICÁCIA
DO ATO DE EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO POR
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LE-
GAIS. INEFICÁCIA DO ATO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDAS/PARCELAMENTO PARA CARACTERI-
ZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA,
ANTE A AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE CONTRI-
BUINTE OU RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. SU-
CESSÃO TRIBUTÁRIA NÃO CARACTERIZADA.
APELAÇÃO PROVIDA.
- Hipótese em que a sentença julgou improce-
dente o pedido de declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária, reconhecendo a vali-
dade da imputação dos débitos previdenciários
do COLÉGIO ARQUIDIOCESANO PIO XII à AÇÃO
SOCIAL ARQUIDIOCESANA - ASA, em virtude
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de suposta incorporação da primeira entidade
pela segunda, ressalvando apenas os débitos
imputados cujo lançamento tenha ocorrido an-
tes da apontada incorporação.
- Apelação da AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
- ASA, reafirmando, em síntese, a inexistência
da incorporação da fundação COLÉGIO
ARQUIDIOCESANO PIO XII, ante a inobservância
das disposições legais que regem a matéria, es-
pecialmente da ausência de extinção daquela
fundação, da falta de intervenção do Ministério
Público, da ineficácia do termo de confissão e
de parcelamento de dívidas firmado sob coação,
da impossibilidade de as convenções particula-
res, no caso a decisão tomada em assembleia
da entidade tida por incorporadora, alterarem a
responsabilidade tributária.
- Apelação da UNIÃO sustentando inexistirem
provas nos autos de que parte das contribuições
previdenciárias tenham sido lançadas em data
posterior à incorporação, bem como, quanto a
este ponto, de ocorrência de sentença extra
petita, devido à ausência de requerimento da
parte nesse sentido.
- Constatação de que os fatos narrados na pre-
sente ação se referem a duas pessoas jurídicas
de direito privado, sendo que uma delas subdi-
vidida em matriz e filial, qual seja a AÇÃO SOCIAL
ARQUIDIOCESANA.
- Relevância do fato, uma vez que, segundo afir-
mado pela fiscalização do INSS, na parte conclu-
siva do Relatório de Notificação Fiscal de Lança-
mento de Débito (fls. 103/107), o COLÉGIO
ARQUIDIOCESANO PIO XII teria sido substituí-
do e incorporado pela AÇÃO SOCIAL ARQUI-
DIOCESANA (FILIAL).
- Adoção do entendimento jurisprudencial, inclu-
sive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que, não obstante matriz e filial integrem uma
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mesma pessoa jurídica, para certos fins tribu-
tários são consideradas pessoas distintas:
AGREsp 200301637080, HERMAN BENJAMIN,
STJ - SEGUNDA TURMA, 27/08/2009; TRF1, AC
200137010009413, DESEMBARGADORA FEDE-
RAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, TRF1 - QUIN-
TA TURMA, 22/09/2009.
- Inviabilidade da cobrança dirigida a AÇÃO SO-
CIAL ARQUIDIOCESANA (MATRIZ) pelos débitos
imputados à AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
(FILIAL), em razão da distinção entre as respon-
sabilidades tributárias, nos termos da jurispru-
dência citada.
- Ineficácia da decisão tomada na assembléia da
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA (MATRIZ)
para caracterização da extinção/incorporação do
COLÉGIO ARQUIDIOCESANO PIO XII, em virtu-
de da inobservância dos preceitos legais relacio-
nados à extinção das fundações, notadamente a
inexistência de decisão tomada por assembléia
da própria fundação, a intervenção do Ministé-
rio Público e a destinação dos bens a outra fun-
dação escolhida pelo juiz, com a mesma finali-
dade.
- Irrelevância da baixa no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas - CNPJ da fundação COLÉ-
GIO ARQUIDIOCESANO PIO XII para caracteri-
zação da sucessão tributária, uma vez que resul-
tante da decisão tomada unilateralmente pela
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA (MATRIZ) em
assembleia integrada por seus associados, em
afronta às disposições do art. 67 do Código Ci-
vil.
- Impossibilidade legal de incorporação de uma
fundação por uma associação civil, tendo em vis-
ta suas diferentes estruturas e as formalidades
legais específicas que regem a constituição e
extinção dessas modalidades de pessoas jurídi-
cas. Inteligência do art. 2.033 do Código Civil.
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- Irrelevância das conclusões do órgão de fisca-
lização do INSS, no sentido de que a fundação
COLÉGIO ARQUIDIOCESANO PIO XII teria sido
incorporado e substituído pela AÇÃO SOCIAL
ARQUIDIOCESANA (FILIAL), para caracterização
da sucessão tributária, haja vista, como já evi-
denciado, o desrespeito das regras exigíveis para
a extinção das fundações.
- Imprestabilidade do termo de confissão de dí-
vidas e de parcelamento, firmados pela AÇÃO
SOCIAL ARQUIDIOCESANA (MATRIZ) envolven-
do débitos apenas da fundação COLÉGIO
ARQUIDIOCESANO PIO XII e da AÇÃO SOCIAL
ARQUIDIOCESANA (FILIAL), para configurar a
sucessão tributária, eis que efetivado, não sob
coação, como afirmado pela apelante, mas por
erro essencial sobre a condição jurídica de não-
responsável tributário.
- Reconhecimento da inexistência de relação ju-
rídico-tributária entre a AÇÃO SOCIAL ARQUI-
DIOCESANA (MATRIZ) e a UNIÃO (FAZENDA
NACIONAL), em virtude dos débitos da funda-
ção COLÉGIO ARQUIDIOCESANO PIO XII.
- Manutenção da responsabilidade tributária da
fundação COLÉGIO ARQUIDIOCESANO PIO XII
pelas dívidas que são exclusivamente suas, uma
vez que subsistente sua personalidade jurídica e
em razão de terem sido contraídas no exercício
da finalidade para a qual foi instituída.
- Condenação da UNIÃO ao ressarcimento das
custas processuais adiantadas e em honorários
advocatícios fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), com base nas disposições do art. 20,
§ 4º, do Código de Processo Civil.
- Apelação da AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
provida. Apelação da UNIÃO e remessa oficial
prejudicadas.
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ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, à unanimidade, DAR PROVIMENTO à apela-
ção da AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESNA e julgar prejudicadas a
apelação da UNIÃO e a remessa oficial, nos termos do voto do
relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 16 de dezembro de 2010 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREI-
RA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIA-
LHO MOREIRA:

A AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA - ASA ajuizou ação de-
claratória de inexistência de relação jurídico-tributária em face do
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em razão
de lhe terem sido imputados débitos previdenciários da fundação
COLÉGIO ARQUIDIOCESANO PIO XII, sob o argumento de que
teria havido incorporação caracterizadora da responsabilidade tri-
butária por sucessão, nos termos dos artigos 132 e 133 do CTN.

Alegou inicialmente que, na tentativa de salvar as atividades
educacionais do Colégio Arquidiocesano Pio XII, em situação de
“notória ‘falência’ administrativa”, criou um departamento educa-
cional para desenvolver as atividades deixadas pela fundação, sem
que isso, todavia, tenha representado absorção ou sucessão da
fundação Colégio Arquidiocesano Pio XII pela Ação Social Arquidio-
cesana - ASA.

Aduziu que o INSS, com base nesse fato, passou a imputar,
de forma arbitrária e sem qualquer fundamento legal, as dívidas
previdenciárias do Colégio Arquidiocesano Pio XII à Ação Social
Arquidiocesana - ASA, pressionando-a, em seguida, para que ade-
risse ao parcelamento especial instituído pela Lei nº 10.684/2003.

Sustentou ser ilegal a mencionada imputação de débitos por
entender que, somente através de modificação dos estatutos da
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fundação Colégio Arquidiocesano Pio XII, antecedida de aval do
Ministério Público, seria possível admitir a sucessão afirmada pelo
INSS.

Defendeu que, não cabendo à lei tributária alterar a definição,
o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado para definir ou limitar competências tributárias, em face do
que preceitua o art. 110 do CTN, somente estaria configurada a
incorporação se tivesse havido o desaparecimento da sociedade
incorporada.

Noticiou que o Ministério Público Federal manifestou estranheza
em relação ao fato de o Colégio Arquidiocesano Pio XII ter sido
integrado à ASA, na condição de filial, com seus débitos pagos por
esta, em desacordo com o disposto no art. 123 do CTN, o que
teria levado o Parquet a concluir pela irregularidade na transferên-
cia de responsabilidade tributária.

Apontou irregularidade no reconhecimento e assunção das
dívidas da fundação Colégio Arquidiocesano Pio XII pela ASA, por
ocasião de parcelamento efetivado no ano de 2003, sob o argu-
mento de que o representante da ASA não detinha poderes para
assumir dívidas de terceira pessoa, tendo ele assinado o termo de
confissão apenas para evitar a perda do prazo para o parcelamen-
to dos débitos próprios, na certeza de que poderia discutir, oportu-
namente, na via administrativa ou judicial, a imposição feita pelo
INSS.

Reafirmou não se tratar de hipótese de incorporação e suces-
são tributária, haja vista a insuficiência de provas de sua ocorrên-
cia, não bastando para tanto as meras suposições levantadas pelo
fisco, bem como diante da necessidade de alterações no estatuto
da fundação, após autorização do Ministério Público, em face do
que dispõem os artigos 28 do Código Civil e o 1.203 do Código de
Processo Civil.

Devidamente citado, o INSS ofereceu contestação em defesa
da imputação de débitos, sustentando, em síntese, que a respon-
sabilização da ASA teve por fundamento os atos praticados pela
própria associação na assembleia extraordinária em que ficou de-
cidida a alteração de seu estatuto para incluir entre suas finalida-
des o oferecimento de educação de maior qualidade através do
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Colégio Arquidiocesano Pio XII, que passou a fazer parte integran-
te de sua estrutura.

Na sequência, a magistrada de primeiro grau proferiu senten-
ça acolhendo o argumento do INSS de que teria havido incorpora-
ção do Colégio Arquidiocesano Pio XII pela Ação Social Arquidioce-
sana, devidamente comprovada pela baixa na inscrição do Colé-
gio Arquidiocesano Pio XII perante o Cadastro Nacional de Pesso-
as Jurídicas - CNPJ, constando do respectivo documento, no cam-
po “MOTIVO DE BAIXA”, o evento “INCORPORAÇÃO”.

Na referida sentença, a magistrada entendeu pela responsa-
bilidade integral da ASA, tanto pelo pagamento dos tributos quanto
pelo pagamento das multas, seja de caráter punitivo ou moratório,
desde que anteriores à incorporação, excluídos apenas os débitos
consubstanciados na NFLD nº 35.443.381-4 por terem sido lança-
dos após a incorporação.

Em face dessa sentença, a ASA interpôs embargos de decla-
ração visando ao pronunciamento expresso do órgão julgador so-
bre a validade da incorporação sem o aval do Ministério Público.
Os embargos de declaração foram acolhidos com enfrentamento
da matéria, restando decidido que a ausência de intervenção do
Parquet não prejudica o reconhecimento da incorporação porque
passível de suprimento judicial.

Em seguida, a ASA e a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) interpu-
seram recursos de apelação, esta última por força da mudança de
legitimidade promovida pelo § 1º do art. 16 da Lei nº 11.457/2007.
Foram também oferecidas contrarrazões por ambas as partes.

A ASA repetiu em seu recurso os argumentos trazidos na peti-
ção inicial, reafirmando a inocorrência da incorporação do Colégio
Arquidiocesano Pio XII, devido à inobservância das formalidades
legais, em especial a autorização do Ministério Público.

A União (Fazenda Nacional) sustentou em seu recurso inexis-
tirem provas de que as contribuições previdenciárias consubstan-
ciadas nas  NFLD´s 35.023.594-5 e 35.023.597-0 tiveram lança-
mento em data posterior à data apontada como sendo da incorpo-
ração. Argumentou, ainda, que a decretação de insubsistência das
NFLD´s, sem prévio pedido da parte contrária, caracteriza deci-
são extra petita.
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Para apreciação das apelações e por força da remessa ne-
cessária, vieram os autos a esta Corte.

É o que havia de relevante para relatar.

VOTO

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

Como evidenciado no relatório, a discussão travada nos pre-
sentes autos diz respeito à validade da imputação dos débitos pre-
videnciários da fundação COLÉGIO ARQUIDIOCESANO PIO XII à
associação AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA - ASA.

Para o deslinde do caso, cabe analisar se os fatos evidencia-
dos nos presentes autos são suficientes para caracterizar a su-
cessão tributária prevista nos arts. 132 e 133 do Código Tributário
Nacional.

Antes, porém, é preciso esclarecer que esses acontecimen-
tos se referem a duas pessoas jurídicas de direito privado, sendo
que uma delas subdividida em matriz e filial:

1) COLÉGIO ARQUIDIOCESANO PIO XII, fundação privada,
CNPJ 09.112.806/001-46, com data de abertura em 18/5/
1967, baixada em 12/4/2000, em razão de INCORPORA-
ÇÃO, segundo informações obtidas perante o sítio da Re-
ceita Federal do Brasil.

2) AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA, associação privada,
CNPJ 70.133.939/0001-00 (MATRIZ), com data de abertura
em 01/11/1994, em situação atual de atividade.

3) AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA, associação privada,
CNPJ 70.133.939/0002-90 (FILIAL), com data de abertura
em 11/9/2000, em situação atual de atividade.

Essa informação é relevante, uma vez que, segundo afirmado
pela fiscalização do INSS, na parte conclusiva do Relatório de No-
tificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 103/107), o COLÉ-
GIO ARQUIDIOCESANO PIO XII, CNPJ 09.112.806/001-46, teria
sido substituído e incorporado pela AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCE-
SANA, CNPJ 70.133.939/0002-90 (FILIAL).
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Não obstante matriz e filial integrem uma mesma pessoa jurí-
dica, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
vem entendendo constituírem pessoas jurídicas distintas para cer-
tos fins tributários, conforme se observa dos julgados adiante co-
lacionados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPI. LITISPENDÊN-
CIA. DEMANDAS AJUIZADAS PELA MATRIZ E PELAS
FILIAIS. EMPRESAS DISTINTAS.
1. O STJ firmou o entendimento de que inexiste litis-
pendência entre ações intentadas pela empresa ma-
triz e filiais, porque as partes são pessoas jurídicas
distintas. 2. Agravo Regimental não provido.
(AGREsp 200301637080, HERMAN BENJAMIN, STJ - SE-
GUNDA TURMA, 27/08/2009)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CON-
TRIBUIÇÕES DO FGTS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO
DOS DÉBITOS DA FILIAL PELA MATRIZ. GUIAS DE RE-
COLHIMENTO COM CGC DA FILIAL. REGISTROS PRÓ-
PRIOS NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDI-
CA. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊN-
CIA DE CONTESTAÇÃO À NOTIFICAÇAÕ DA DELEGA-
CIA REGIONAL DO TRABALHO. REGULARIDADE DA
EXECUÇÃO.
1. Não se pode acolher os comprovantes de pagamento
de uma empresa como forma de isentar outra de suas
obrigações junto ao FGTS, ainda quando se tratar de ma-
triz e filial, em face da autonomia de que dispõem as pes-
soas jurídicas.
2. “As filiais têm registros próprios no Cadastro Na-
cional de Pessoa Jurídica - CNPJ. Têm a empresa
matriz e as filiais personalidades jurídicas distintas.
Logo, não se pode negar às filiais Certidão Negativa
de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com Efei-
to de Negativa se quem está em débito é a empresa
matriz. Como decidiu a antiga 4ª Turma deste Tribu-
nal, ao julgar o AMS 96.01.10970-6 /GO, DJ 09.10.1997,
tendo como relatora a Juíza Eliana Calmon: ‘O regis-
tro e inscrição de estabelecimento filial é como se
fosse o surgimento de uma nova empresa’”. (AG Nº
2004.01.00.003230-7/AM, rel. Des. Federal Tourinho Neto)
[...]
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(AC 200137010009413, DESEMBARGADORA FEDERAL
SELENE MARIA DE ALMEIDA, TRF1 - QUINTA TURMA,
22/09/2009)

Pois bem. O INSS imputou as dívidas previdenciárias da FUN-
DAÇÃO à ASA MATRIZ e à ASA FILIAL considerando ter havido
sucessão da primeira pessoa jurídica pela segunda. Os fatos que
levaram a autarquia previdência a concluir pela existência da su-
cessão, segundo informado pela própria Secretaria da Receita
Previdenciária (fl. 65), foram os seguintes:

I) a decisão tomada pela ASA MATRIZ, em assembleia extraor-
dinária realizada no dia 12/04/2000, no sentido de oficializar
o Colégio Arquidiocesano Pio XII como parte integrante de
seu setor educacional, deixando este de ser uma entidade
administrada com recursos próprios e passando a ser man-
tido pela associação (vide Ata da Assembleia Extraordinária
da ASA MATRIZ, fl. 50).

II) as conclusões do órgão de fiscalização do INSS, no sentido
de que o CNPJ da FUNDAÇÃO fora substituído e incorpora-
do pelo CNPJ da ASA FILIAL, localizada no mesmo endere-
ço, exercendo a mesma atividade e contando com o mes-
mo quadro de empregados da FUNDAÇÃO (vide Relatório
de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD nº
35.443.382-2, elaborado em 20/4/2002, fls. 103/107).

Além desses, outros fatos foram considerados no decorrer do
processo como caracterizadores da sucessão tributária. São eles:

III) a baixa no CNPJ da FUNDAÇÃO, com data de 12/4/2000,
indicando como motivo INCORPORAÇÃO (documento de
fl. 253).

IV) o parcelamento firmado em 2003 pela ASA MATRIZ, con-
tendo débitos previdenciários da FUNDAÇÃO, submetidos
a parcelamento anterior, e débitos previdenciários contraí-
dos pela ASA FILIAL em decorrência da suposta substitui-
ção e incorporação da FUNDAÇÃO (fls. 42/44).

Cumpre, pois, analisar cada um deles para ao final decidir se
realmente a hipótese é de sucessão tributária.
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I) DA DECISÃO TOMADA EM ASSEMBLEIA PELA ASA MA-
TRIZ, NO SENTIDO DE TORNAR O COLÉGIO ARQUIDIOCE-
SANO PIO XII PARTE INTEGRANTE DE SEU SETOR EDUCA-
CIONAL

O primeiro fato tido como caracterizador da sucessão tributá-
ria consiste na decisão tomada em assembleia da ASA MATRIZ
visando à integração do Colégio Arquidiocesano Pio XII ao seu se-
tor educacional.

Esse acontecimento, todavia, não é, a meu sentir, capaz de
configurar a incorporação da FUNDAÇÃO pela ASA MATRIZ, devi-
do à inviabilidade legal de uma pessoa jurídica ser incorporada com
base apenas em decisão tomada na assembleia da entidade tida
por incorporadora. Eventuais mudanças no estatuto das fundações,
além de dependerem de deliberação de dois terços dos membros
que compõem seu órgão de administração, estão condicionadas
à aprovação do Ministério Público, conforme previsto nos incisos I
e II do art. 67 do Código Civil, a seguir transcritos:

Art. 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação
é mister que a reforma:
I - seja deliberada por dois terços dos competentes para
gerir e representar a fundação;
II - não contrarie ou desvirtue o fim desta;
III - seja aprovada pelo órgão do Ministério Público, e, caso
este a denegue, poderá o juiz supri-la, a requerimento do
interessado.

Ainda que se admitisse o suprimento judicial de eventual ne-
gativa do Ministério Público em relação à modificação dos estatu-
tos da FUNDAÇÃO, tal providência somente seria possível em
caráter secundário, não para afastar a intervenção do órgão legal-
mente incumbido de defender o interesse público subjacente ao
funcionamento das fundações. Entender o contrário seria indireta-
mente desconsiderar a exigência feita em lei para a validade do ato.

Saliente-se que o Ministério Público, ainda que por ramo diver-
so, manifestou estranheza quanto à suposta incorporação da FUN-
DAÇÃO pela ASA, vislumbrando nesse ato possível irregularidade
na transferência da responsabilidade tributária, ao se pronunciar
nos seguintes termos:
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Abro um parêntese para destacar que quando o denuncia-
do ainda administrava o COLÉGIO ARQUIDIOCESANO PIO
XII, em 12 de abril de 2000, por meio da Portaria nº 1/2000,
a instituição de ensino tornou-se “parte integrante” da AÇÃO
SOCIAL ARQUIDIOCESANA - ASA, na “condição de filial”,
tendo seus débitos pagos por esta (fl. 51), o que causa
estranheza, uma vez que dita “operação” ocorreu em de-
sacordo com o disposto no art. 123 do Código Tributário
Nacional
(Trecho do Ofício nº 222/2005 - MPF/PR/PB - GABChefia,
datado de 10/11/2005, fl. 123)

O art. 123 do CTN, referido pelo MPF, determina expressa-
mente que as convenções particulares relativas à responsabiliza-
ção pelo pagamento de tributos não produzem efeitos em relação
à Fazenda Pública, exceto nos casos previstos em lei:

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as conven-
ções particulares, relativas à responsabilidade pelo paga-
mento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pú-
blica, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.

Ademais, a extinção da FUNDAÇÃO deveria obrigatoriamente
ter conduzido à incorporação de seu patrimônio em outra funda-
ção escolhida pelo juiz e que se propusesse ao mesmo fim, salvo
se os atos constitutivos ou estatutos dispusessem de forma dife-
rente:

Art. 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade
a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existên-
cia, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessa-
do, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patri-
mônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo,
ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz,
que se proponha a fim igual ou semelhante.

Considero questionável até mesmo a possibilidade de incor-
poração de uma fundação por uma associação civil, em vista das
formalidades específicas que regem a constituição e extinção des-
sas pessoas jurídicas. Além disso, sendo a fundação um conjunto
de bens e a associação um conjunto de pessoas, é difícil imaginar
a transformação de uma entidade em outra sem violação das re-
gras próprias aplicáveis a cada uma delas.
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Nesse passo, entendo que o art. 2.033 do Código Civil, ao pre-
ver que “salvo o disposto em lei especial, as modificações dos
atos constitutivos das pessoas jurídicas referidas no art. 44, bem
como a sua transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-
se desde logo por este Código”, não autorizou a aplicação dos
institutos da transformação, incorporação, fusão ou cisão às fun-
dações, sendo este, aliás, o entendimento de JOSÉ EDUARDO SABO
PAES, em sua obra Fundações e Entidades de Interesse Social -
Aspectos jurídicos, administrativos, contábeis e tributários, 5 ed.,
rev, atual. e ampl. de acordo com a Lei nº 10.406, de 10.1.2002 (Novo
Código Civil Brasileiro). Brasília: Brasília Jurídica, 2004, pág. 83:

Quanto ao encerramento de suas atividades, tanto o Códi-
go Civil quando o Decreto-Lei nº 41, de 18.11.1966, preve-
em hipóteses em que as fundações, as associações civis
e as sociedades sem fins lucrativos podem ser extintas ou
dissolvidas, respectivamente.
Por essa razão, nem todas aquelas formas previstas nos
arts. 1.113 a 1.122 do Novo Código Civil são totalmente
aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, sobretudo às
fundações, uma vez que, na maioria das situações, elas
implicam a extinção da pessoa jurídica, ou a sua transfor-
mação em outra, o que vem de encontro, por exemplo, ao
disposto no art. 1.204 do Código de Processo Civil, que
prevê a extinção da fundação somente nos seguintes ca-
sos: I - se tornar ilícito seu objeto; II - for impossível a sua
manutenção; III - se vencer o prazo de sua existência.
Diante disso, descarta-se, de imediato, a aplicabilidade
dos institutos da transformação, da incorporação, da fu-
são e da cisão total.

Diante dessas considerações, só resta concluir que a deci-
são tomada na assembleia da ASA MATRIZ, no sentido de incorpo-
rar o patrimônio a FUNDAÇÃO, sem ter havido sequer a participa-
ção do Ministério Público, não serve de fundamento à transferên-
cia da responsabilidade tributária.

II) DAS CONCLUSÕES DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DO
INSS INDICANDO A ASA FILIAL COMO SUCESSORA DA FUN-
DAÇÃO

O órgão de fiscalização do INSS concluiu pela existência de
incorporação e de sucessão tributária levando em conta a baixa



107

efetivada no CNPJ da FUNDAÇÃO e o fato de a ASA FILIAL estar
localizada no mesmo endereço, exercendo as mesmas ativida-
des e empregando os antigos funcionários do Colégio Arquidioce-
sano Pio XII.

Partindo do pressuposto de que a FUNDAÇÃO ainda persiste,
já que não foi regularmente extinta, conforme demonstrado acima,
e de que o Colégio Arquidiocesano Pio XII continua a integrar seu
patrimônio, concluo que as dívidas previdenciárias imputadas à
ASA MATRIZ e à ASA FILIAL continuam sendo da responsabilidade
da FUNDAÇÃO, não havendo, pois, que se falar em sucessão tri-
butária.

III) DA BAIXA NO CNPJ DA FUNDAÇÃO COMO FUNDAMEN-
TO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO

As informações constantes dos autos nos levam à conclusão
de que a baixa no CNPJ da FUNDAÇÃO foi realizada apenas com
base na decisão tomada na assembleia extraordinária da ASA MA-
TRIZ.

Ora, não sendo reconhecidos os efeitos do ato de incorpora-
ção, realizado sem observância das prescrições legais, muito
menos seria de se admitir que a mera alteração cadastral na situ-
ação jurídica da FUNDAÇÃO pudesse servir de fundamento idô-
neo à sucessão tributária.

IV) DO PARCELAMENTO FIRMADO EM 2003 PELA ASA MA-
TRIZ CONTENDO OS DÉBITOS DA FUNDAÇÃO E DA ASA FI-
LIAL

No extrato de fls. 27/28, a FUNDAÇÃO e a ASA MATRIZ, figu-
ram como devedoras dos mesmos débitos tributários. Do referido
documento, ainda consta, em relação à ASA MATRIZ, a informa-
ção “REFIS excluído 15/05/2002” e, em relação à FUNDAÇÃO, o
evento “REFIS ativo 16/5/2000”, demonstrando que os débitos ali
indicados haviam sido submetidos a parcelamento em data ante-
rior, ou pelo menos em data posterior próxima, à alegada incorpo-
ração. Demonstra igualmente que aqueles débitos foram em se-
guida incluídos em novo parcelamento no ano de 2003 (PAES).

O fato merece atenção, uma vez que o segundo parcelamen-
to  foi firmado apenas pela ASA MATRIZ em 29/08/2003 (fl. 29), ou
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seja, depois de o INSS ter atribuído à ASA FILIAL a condição de
sucessora da FUNDAÇÃO, conforme se verifica do seguinte tre-
cho do Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(fls. 103/107), datado de 20/04/2002:

[...]
Apreciando-se o que foi exposto acima termos a premissa
de concluir que:
1. Que o Colégio Pio XII, uma entidade de ensino privado,
com personalidade jurídica própria, tinha existência con-
substanciada no CNPJ de nº 09.112.806/0001-46 e tinha
obrigação do recolhimento de contribuições previdenciári-
as pelo FPAS 574 até agosto de 2000 inclusive.
2. Que com a criação do CNPJ 70.133.939/0002-90, este
veio a substituir e incorporar o CNPJ de nº 09.112.806/
0001-46, uma vez que esta instituição continuou funcio-
nando no mesmo endereço, mesmo prédio, mesmos pro-
fessores e empregados e mesmos alunos sem interregno
de tempo e mesmas obrigações previdenciárias de entida-
de civil inserida no FPAS 574, sem direito a isenção de
contribuição patronal.
[...]

A partir dos documentos coligidos aos autos, não é possível
identificar se a FUNDAÇÃO e a ASA MATRIZ firmaram juntas o
primeiro parcelamento (REFIS) ou se este parcelamento foi inici-
almente requerido pela FUNDAÇÃO e posteriormente transferido
para a ASA MATRIZ. Porém, inexistem dúvidas de que a ASA MA-
TRIZ efetuou sozinha o segundo parcelamento (PAES), incluindo
não só os débitos originados da FUNDAÇÃO, mas também os
débitos imputados à ASA FILIAL, estes no período de 09/2000 a 03/
2002, por força do Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito (fls. 103/107). Para se chegar a essa conclusão basta
comparar os termos do ofício de fl. 29 e da declaração de fl. 44
com o conteúdo dos extratos de fls. 27/28 e do Relatório de Notifi-
cação Fiscal de Lançamento de Débito de fls. 103/107.

A hipótese é de confissão e parcelamento de dívidas por quem
não detinha a qualidade de devedora, vez que a confissão da dívi-
da tributária e o respectivo pedido de parcelamento são prerrogati-
vas conferidas apenas ao contribuinte ou responsável tributário.
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A imprestabilidade do parcelamento para fins de atribuição de
responsabilidade pelas dívidas, diferentemente do alegado pela
associação autora, não decorre de ato de coação, mas de erro
quanto à responsabilidade tributária, o que não impede seu reco-
nhecimento pelo julgador, tendo em vista a aplicação do princípio
jura novit curia.

Diante de todo o exposto, concluo que os fatos apontados pela
parte ré não caracterizam a incorporação e a sucessão tributária
afirmadas, sendo, portanto, insuficientes à responsabilização da
ASA MATRIZ pelos débitos da FUNDAÇÃO, razão pela qual dou
provimento à apelação da associação, declarando prejudicadas a
remessa oficial e a apelação do ente público.

Condeno a União ao ressarcimento das custas processuais
adiantadas e em honorários advocatícios, que fixo no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), com base nas disposições do art. 20,
§ 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 424.372-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Apelante: AGREMIAÇÃO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE - ASA
Apelados: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) (1a APDA.) E JOÃO

JADER DIÓGENES TAVARES (2° APDO.)
Advs./Procs.: DRS. JOSÉ VENTURA FILHO (APTE.) E JOSÉ

DIOGO THEOTONIO (2° APDO.)

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À
ARREMATAÇÃO. PAGAMENTO DO VALOR DA
ARREMATAÇÃO EM 60 (SESSENTA) PARCE-
LAS. AFRONTA AO ART. 620, DO CPC. NULIDA-
DE DA ARREMATAÇÃO QUE SE IMPÕE. APE-
LAÇÃO PROVIDA.
- É cediço que a execução se faz no interesse do
credor (art. 612 do CPC), no entanto, não se pode
olvidar que a mesma também deve ser realizada
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de modo menos gravoso para o devedor (art. 620,
idem). Tais dispositivos são perfeitamente apli-
cáveis à execução fiscal, em razão do disposto
no art. 1º da Lei nº 6.830/80, que prevê a aplica-
ção subsidiária do Código de Processo Civil
(CPC) naquela.
- Ora, para o atendimento dessas premissas o
magistrado, na condução do processo de exe-
cução fiscal, deve observar as circunstâncias
fáticas existentes e as situações que surgem no
curso do processo, de maneira a evitar eventual
supervalorização dos bens ou indevida
arrematação por preço vil.
- Nessa linha, como bem destacado no voto-vis-
ta, fato relevante no caso em tela deve ser obser-
vado. É que o pagamento do valor da arrema-
tação foi dividido em 60 (sessenta) parcelas. Com
efeito, tal situação traz à baila a prescrição
estatuída no art. 620, do CPC, segundo a qual,
quando por vários meios o credor puder promo-
ver a execução, o juiz mandará que se faça pelo
modo menos gravoso para o devedor. Na verda-
de, percebe-se que a ora apelante teve o sua sede
social, com as respectivas benfeitorias, arrema-
tada em valor bem inferior à própria avaliação
oficial, que sequer será depositado em juízo in-
tegralmente, mas sim em 60 (sessenta) parce-
las, o que, sem dúvida, compromete a quitação
da dívida executada, objetivo final do executivo
fiscal. Nesse passo, tem-se que o pagamento do
valor da arrematação, em 60 (sessenta) vezes,
vai muito além da discussão acerca do preço vil,
constituindo, na realidade, uma forma vil de se
arrematar, a configurar um meio mais gravoso
possível de execução, pois o devedor, além de
perder seu patrimônio, tem a quitação de sua
dívida fiscal prejudicada, em face da fixação de
um prazo de pagamento injustificada-mente lon-
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go. Ademais, no caso concreto, a vilania do pre-
ço da arrematação não pode restringir-se à mera
comparação com o valor constante do auto de
penhora e avaliação, sob pena de se fechar os
olhos para a própria realidade, especialmente
quando constam dos autos laudos técnicos que
demonstram que o lanço vitorioso não se mos-
tra condizente com o valor de mercado do bem
imóvel penhorado, transformando o processo de
execução em instrumento mais do que profun-
damente gravoso para o devedor e de enriqueci-
mento sem causa para o arrematante, o que não
é razoável.
- Desse modo, tem-se por caracterizada a nuli-
dade da arrematação por franca afronta ao art.
620 do CPC.
- Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região.
- Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes
as acima indicadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região, prosseguindo o julgamento, após o voto-
vista do Exmo. Sr. Desembargador Federal Vladimir Souza Carva-
lho (eventualmente convidado, à época do pedido de vista, em ra-
zão do impedimento do Exmo. Sr. Desembargador Federal convo-
cado Rubens de Mendonça Canuto Neto – atuando na Turma em
substituição ao Exmo. Sr. Desembargador Federal Francisco Wil-
do Lacerda Dantas, por motivo de férias), por maioria, dar provi-
mento à apelação, nos termos do novo voto do Relator, conforme
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo par-
te integrante do presente julgado, vencido o Exmo. Sr. Desembar-
gador Federal Francisco Barros Dias.

Recife, 26 de outubro de 2010 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

Trata-se de apelação interposta pela AGREMIAÇÃO SPORTI-
VA ARAPIRAQUENSE (ASA) contra sentença, às fls. 69/73, que
não conheceu, por preclusão, os embargos à arrematação, no que
pertine às alegações de prescrição e de incorreção da avaliação
feita pelo oficial de justiça; e que julgou improcedentes o pedido de
nulidade da arrematação, extinguindo o feito, neste ponto, com re-
solução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Proces-
so Civil (CPC).

A recorrente, nas razões de seu apelo, às fls. 77/124, aduziu,
em apertada síntese, que a arrematação padeceria do vício da
nulidade, em razão dos seguintes motivos: constatação de preço
vil no seu aperfeiçoamento; existência de título de domínio do imó-
vel lavrado em Escritura Pública de Compra e Venda com cláusula
de inalienabilidade; aperfeiçoamento da decadência e da prescri-
ção em relação à dívida fiscal cobrada; e configuração de cercea-
mento de defesa por inobservância ao disposto nos arts. 130 e
331 do CPC e no art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal (CF/88).
Ao final, requereu o provimento da apelação, reformando-se a sen-
tença para anular a arrematação, e, caso seja a hipótese, para
permitir a juntada do laudo de avaliação da Caixa Econômica Fe-
deral (CEF), em obediência aos princípios do devido processo le-
gal, da ampla defesa e do contraditório.

Contrarrazões apresentadas às fls. 131/133 e a fl. 148.

Às fls. 150/154, a embargante atravessou petição, informando
sua adesão ao parcelamento instituído pela Lei nº 11.941/09, ra-
zão pela qual mais uma vez pugnou pelo provimento do recurso,
de maneira a decretar a nulidade da arrematação. Em prestígio ao
princípio do contraditório, foi proferido o despacho a fl. 155, deter-
minando a intimação da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) para se
pronunciar acerca dos termos da petição anteriormente referida.
Às fls. 156/157, a parte embargada sustentou que o parcelamento
noticiado, posterior à efetivação da própria arrematação, não teria
o condão de anular esta última, motivo pelo qual entende que o
apelo não mereceria prosperar.
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Na sessão de julgamento, realizada no dia 05/10/2010, após
proferir voto inicial pelo não provimento da apelação, tendo sido
acompanhado, na ocasião, pelo Exmo. Sr. Desembargador Fede-
ral Francisco Barros Dias, pediu vista Exmo. Sr. Desembargador
Federal Vladimir Souza Carvalho.

Em continuidade ao julgamento, na sessão realizada no dia
26/10/2010, o Exmo. Sr. Desembargador Federal Vladimir Souza
Carvalho proferiu voto pelo provimento da apelação, trazendo à
apreciação desta Segunda Turma aspectos relevantes para o jul-
gamento da demanda.

É o relatório.

VOTO

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

Inicialmente, registro que, após levar em consideração os fun-
damentos aduzidos no voto-vista do Exmo. Sr. Desembargador
Federal Vladimir Souza Carvalho, tenho por modificar o voto ante-
riormente por mim proferido, nos termos abaixo esposados.

Ora, é cediço que a execução se faz no interesse do credor
(art. 612 do CPC), no entanto, não se pode olvidar que a mesma
também deve ser realizada de modo menos gravoso para o deve-
dor (art. 620, idem). Tais dispositivos são perfeitamente aplicáveis
à execução fiscal, em razão do disposto no art. 1º da Lei nº 6.830/
80, que prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil
(CPC) naquela.

Com efeito, para o atendimento dessas premissas o magis-
trado, na condução do processo de execução fiscal, deve obser-
var as circunstâncias fáticas existentes e as situações que sur-
gem no curso do processo, de maneira a evitar eventual superva-
lorização dos bens ou indevida arrematação por preço vil.

Nessa linha, como bem destacado no voto-vista, fato relevan-
te no caso em tela deve ser observado e considerado. É que o
pagamento do valor da arrematação foi dividido em 60 (sessenta)
parcelas. A meu ver, tal situação traz à baila a prescrição estatuída
no art. 620 do CPC, segundo a qual, quando por vários meios o
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credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça
pelo modo menos gravoso para o devedor. Na verdade, verifico
que a ora apelante teve o sua sede social, com as respectivas
benfeitorias, arrematada em valor bem inferior à própria avaliação
oficial, que sequer será depositado em juízo integralmente, mas
sim em 60 (sessenta) parcelas, o que, sem dúvida, compromete a
quitação da dívida executada, objetivo final do executivo fiscal. Nesse
passo, tenho que o pagamento do valor da arrematação, em 60
(sessenta) vezes, vai muito além da discussão acerca do preço
vil, constituindo, na realidade, uma forma vil de se arrematar, a
configurar um meio mais gravoso possível de execução, pois o
devedor, além de perder seu patrimônio, tem a quitação de sua
dívida fiscal prejudicada, em face da fixação de um prazo de paga-
mento injustificadamente longo. Ademais, no caso concreto, a vi-
lania do preço da arrematação não pode restringir-se à mera com-
paração com o valor constante do auto de penhora e avaliação,
sob pena de se fechar os olhos para a própria realidade, especial-
mente quando constam dos autos laudos técnicos que demons-
tram que o lanço vitorioso não se mostra condizente com o valor
de mercado do bem imóvel penhorado, transformando o processo
de execução em instrumento mais do que profundamente gravoso
para o devedor e de enriquecimento sem causa para o arrematan-
te, o que não é razoável. Cito os seguintes arestos, de maneira a
lastrear, por semelhança, meu entendimento sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BEM PENHO-
RADO. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 13, § 1º, DA LEI 6.830/
80.
1. A regra insculpida no art. 13, § 1º, da Lei de Execuções
Fiscais, tem por escopo assegurar a possibilidade de qual-
quer das partes impugnar o laudo de avaliação e, se im-
pugnação houver, descreve o procedimento para que o juiz
proceda nova avaliação dos bens penhorados. No entan-
to, daí não se deve defluir esteja o juiz impedido de
determinar, de ofício, tal providência, propugnando,
dessa forma, para que “a execução se faça pelo modo
menos gravoso para o devedor” Princípio da Econo-
micidade CPC, art. 620, in fine.
2. Dentre os poderes que o Código de Processo, arti-
gos 125, I; 130, ambos c/c art. 598 confere ao juiz na
direção do processo de execução, subsome-se o de
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determinar atos instrutórios necessários para que a
execução se processe de forma calibrada, justa, de
modo a não impor desnecessários sacrifícios ao de-
vedor. Daí a necessidade de se instruir corretamente
o processo para que a alienação do bem penhorado
alcance preço tanto quanto possível mais próximo
do valor de mercado.
3. Dentre as razões que fizeram o legislador avultar
os poderes de comando do juiz no processo de exe-
cução, está a de não permitir que na realização da
praça se aceite o oferecimento de preço vil (CPC,
art. 692). Quer o legislador, em última análise, que a
execução se ultime sempre de forma justa.
4. Se o processo de conhecimento é instruído com o es-
copo de permitir que o juiz o encerre com a formulação da
regra aplicável ao caso concreto, ou seja, profira a senten-
ça, o processo de execução, na modalidade por quan-
tia certa, é instruído de modo a possibilitar a satisfa-
ção do direito do credor, o que se consegue com a
alienação do patrimônio contristado, mas, frise-se,
sempre pelo preço justo.
5. No processo de execução, em face da incidência do
princípio da responsabilidade patrimonial agasalhado pelo
art. 591 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz a tarefa
indeclinável de adequar o débito à responsabilidade do
executado, visto ser a execução nos dias atuais parcial,
vale dizer, limita-se ao necessário e suficiente para satis-
fazer a obrigação. Razão por que o valor do bem pe-
nhorado deve ser sempre corretamente aferido.
6. Recurso especial a que se nega provimento. (Negritei)
(STJ - REsp - RECURSO ESPECIAL - 71960 - Relator(a):
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Órgão julgador: SE-
GUNDA TURMA - DJ: 14/04/2003, página: 206 - Decisão:
Unânime)

ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. AINDA QUE BASTE AO
PAGAMENTO DO DÉBITO DO EXECUTADO, NÃO SE
HAVERÁ DE ACEITAR LANÇO QUE SE POSSA CONSI-
DERAR COMO VIL, POR ABSOLUTO DESCOMPASSO
COM O VALOR REAL DO BEM. (Negritei) (STJ - REsp -
RECURSO ESPECIAL - 28325 - Relator(a) : Min. EDUAR-
DO RIBEIRO - Órgão julgador : TERCEIRA TURMA - DJ:
08/03/1993, página: 3116 - Decisão: Unânime)
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APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. PE-
NHORA. IMÓVEL URBANO. PREÇO VIL. VALOR ATUA-
LIZADO.
1. O preço vil resulta da comparação entre o valor de
mercado do bem penhorado e aquele da arremata-
ção.
2. O lanço vitorioso deve ser condizente com o valor
de mercado do bem. Este, por sua vez, deve estar
corretamente refletido na avaliação.
3. Não havendo provas da ocorrência de erro na elabora-
ção do laudo técnico, tendo este sido elaborado com os
recursos técnicos disponíveis, não merece acolhimento a
impugnação. (Negritei) (TRF 4ª REGIÃO - AC 2009
70990012985 - Relator(a): Desª. Federal MARGA INGE
BARTH TESSLER - Órgão julgador: QUARTA TURMA -
DE: 29/03/2010 - Decisão: Unânime)

Desse modo, modifico o meu entendimento anterior, enten-
dendo por caracterizada a nulidade da arrematação por franca
afronta ao art. 620 do CPC.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 440.525-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Apelante: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO

DE SERGIPE - OAB/SE
Apelado: WELLINGTON DA MOTA PAIXÃO
Advs./Procs.: DRS. KELLY CHRYSTIAN SILVA SANTANA E OU-

TRO (APTE.) E WILSON WYNNE DE OLIVA MOTA
(APDO.)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RES-
PONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OR-
DEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SUSPEN-
SÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PUNIÇÃO
ANULADA POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSI-
TADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OCOR-
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RÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCOR-
RENTE DA VÍTIMA EM VIRTUDE DE O INTERES-
SADO TER PERMANECIDO INERTE NO CURSO
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RES-
PONSALIDADE. RECONHECIMENTO APENAS
DE CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO
MONTANTE INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
- A prescrição da pretensão indenizatória não teve
início com a imposição da punição disciplinar,
datada de 22/12/1999, já que com o ajuizamento
da “ação declaratória de nulidade de ato jurídi-
co”, em 29/08/2001, houve a interrupção da pres-
crição na forma do art. 202, I, do CC/02, razão
pela qual o prazo prescricional quinquenal pre-
visto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicável
a OAB por se tratar de autarquia federal sui
generis, recomeçou a correr em 11/07/2005, data
do trânsito em julgado da referida ação declara-
tória que reconheceu, em definitivo, a ilegalida-
de da penalidade sofrida pelo autor, pelo que
deve ser afastada a ocorrência da prescrição em
razão de a presente demanda ter sido proposta
em 02/02/2007, ou seja, dentro do quinquênio le-
gal. Rejeitada, pois, a preliminar de prescrição.
- O fato de o autor ora apelado ter permanecido
inerte no curso do procedimento admistrativo
deflagrado contra ele não implica a configura-
ção de culpa exclusiva da vítima a ensejar o rom-
pimento do nexo de causalidade entre a conduta
da OAB-SE e o dano moral sofrido pelo deman-
dante em razão da suspensão indevida de seu
direito ao exercício da advocacia, haja vista que
a defesa em qualquer que seja a natureza do pro-
cedimento não se constitui uma obrigação, mas
um direito, uma faculdade, além do que caberia
a OAB-SE, antes da aplicação da punição, ter se
certificado de que realmente teria sido o recorri-
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do quem recebeu os alvarás nas reclamatórias
trabalhistas em que atuara como advogado, sen-
do certo que tal questão não poderia ter escapa-
do da instrução administrativa já que definitiva-
mente o autor não estava ligado ao recebimento
dos ditos alvarás, mesmo porque tais processos,
por serem públicos, estavam à disposição da
entidade de classe recorrente.
- Reconhecimento da concorrência de causas,
eis que a inércia do autor em não trazer qual-
quer elemento para o processo administrativo
contribuiu, de certo modo, para o implemento
da punição, situação em que, como se sabe, não
afasta o dever de reparar, mas implica a redução
do montante indenizatório.
- Não há dúvidas de que a aplicação indevida da
penalidade de suspensão do direito de advogar,
posteriormente anulada pelo Judiciário median-
te sentença passada em julgado, é fato plenamen-
te capaz de causar danos morais, considerando-
se, pois, em ato ilícito potencialmente danoso,
eis que atinge a honra (subjetiva/objetiva) e a
fama do profissional.
- Redução do montante indenizatório por danos
morais de R$ 40.000,00 para R$ 20.000,00, eis que
muito embora a suspensão da inscrição do au-
tor nos quadros da OAB-SE tenha se dado por
mais de 5 anos, deve ser levada em considera-
ção a ocorrência de culpa concorrente do deman-
dante.
- Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à ape-
lação, nos termos do Relatório, Voto e notas taquigráficas cons-
tantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.
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Recife, 9 de novembro de 2010 (data de julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Trata-se de apelação interposta pela OAB/SE - ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DE SERGIPE, em sede
de ação ordinária por danos morais ajuizada por WELLINGTON
DA MOTA PAIXÃO em desfavor da entidade autárquica ora apelan-
te, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado para
condenar a OAB/SE a pagar a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) a titulo de indenização por danos morais a favor do autor,
acrescida de juros de mora a razão de 0,5% ao mês a partir do
trânsito em julgado, e de correção monetária desde a aplicação da
punição, mês a mês, com aplicação do percentual fixado para as
cadernetas de poupança. Houve, ainda, a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor
da condenação.

O magistrado a quo, hoje eminente Desembargador Federal
Vladimir Souza Carvalho, entendeu que não havia necessidade de
se rediscutir as razões que levaram a OAB/SE a suspender a ins-
crição do demandante ora recorrido, eis que tal questão foi abor-
dada no Processo de nº 2001.85.00.003829-2, já transitado em
julgado, onde fora reconhecida a nulidade da pena de suspensão
da inscrição do autor nos quadros da entidade ré, sob o funda-
mento de que “não cabia ao autor prestar contas dos valores pa-
gos judicialmente, seja porque havia substabelecido o mandato,
seja porque não recebera os alvarás alusivos aos pagamentos
das indenizações”.

Entendeu, ainda, o douto sentenciante que o fato de o autor ter
silenciado nas vias administrativas não era suficiente para se apli-
car a punição sofrida por ele, mesmo porque a situação fática po-
deria ser analisada através do cotejo das reclamações trabalhis-
tas que, por estarem nos arquivos da Justiça Federal, eram aces-
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síveis por todos, podendo a OAB/SE averiguar quem realmente
teria recebidos os alvarás, razão pela qual afastou o argumento de
que teria havido culpa do demandante, deixando claro que a de-
mandada agiu com erro ao condená-lo.

Em suas razões de apelação, a OAB/SE, alega, preliminar-
mente, a prescrição da pretensão autoral. No mérito, sustenta, em
síntese, a ocorrência de causa excludente de responsabilidade na
modalidade culpa exclusiva da vítima, em razão de o autor ter per-
manecido inerte no curso de processo administrativo que ensejou
a aplicação da pena de suspensão do exercício da advocacia pelo
prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por tempo indeterminado até
que efetivamente fosse cumprida a obrigação de prestação de
contas, período em que o autor não trouxe qualquer alegação acer-
ca da impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Pleiteia, em atenção ao princípio da eventualidade, na hipóte-
se de não ser este o entendimento desta Corte, que seja reconhe-
cida a culpa concorrente e, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

Inicialmente, aprecio a preliminar de prescrição levantada pela
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Sergipe.

A prescrição da pretensão indenizatória não teve início com a
imposição da punição disciplinar, datada de 22/12/1999 (fl. 147),
como alega a apelante em suas razões recursais, já que com o
ajuizamento da “ação declaratória de nulidade de ato jurídico”, em
29/08/2001, tombada sob nº 2001.85.00.003829-2, houve a inter-
rupção da prescrição na forma do art. 202, I, do CC/02, razão pela
qual o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decre-
to nº 20.910/32, aplicável a OAB por se tratar de autarquia federal
sui generis, recomeçou a correr em 11/07/2005 (fl. 29), data do
trânsito em julgado da referida ação declaratória que reconheceu,
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em definitivo, a ilegalidade da penalidade sofrida pelo autor, pelo
que deve ser rejeitada a preliminar de prescrição em razão de a
presente demanda ter sido proposta em 02/02/2007, ou seja, den-
tro do quinquênio legal.

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CI-
VIL. AÇÃO ORDINÁRIA DOS ADVOGADOS DO BRASIL.
SEÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PRO-
CEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEIS
4.215/83 E 8.906/94. EXCLUSÃO DE ADVOGADO DOS
QUADROS DA OAB. PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº
20.910/32. INCIDÊNCIA.
1. Hipótese de exclusão de advogado dos quadros da OAB,
em face de o mesmo ter sido condenado pela prática do
crime previsto no artigo 213, na forma continuada, nos ter-
mos do artigo 226, incisos I e II, do Código Penal, tendo
sido condenado à pena de sete anos, três meses e quinze
dias, sob regime de reclusão.
2. Afastadas todas as questões preliminares arguidas.
3. Quanto à prescrição, trata-se de questão antecedente
de mérito que, como sabido, pressupõe um direito não
exercido dentro de certo lapso temporal, tendo como con-
sequência a extinção da ação, com resolução do mérito.
4. Com relação à Fazenda Pública, o Decreto nº 20.910,
de 6 de janeiro de 1932, no seu artigo 1º, dispõe que as
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra as Fa-
zendas federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data
do ato ou fato do qual se originaram.
5. A regra acima mencionada é de aplicação no caso dos
autos, pois, a Ordem dos Advogados do Brasil tem nature-
za jurídica de autarquia sui generis, enquadrando-se no
conceito de Fazenda Pública, como restou consolidado
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o
julgamento da ADIN nº 1.717/DF. (...) 10. Prescrição reco-
nhecida, conforme precedentes do STF e do STJ. 11. Re-
messa oficial a que se dá provimento e apelação a que se
dá parcial provimento. (TRF 3ª, AC 817209, Des. Fed. Val-
deci dos Santos, Turma Suplementar da Segunda Seção,
DJF3 Data: 24/07/2008).
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AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. LUCROS CES-
SANTES. SUSPENSÃO/LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL. ATO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO.
- Em sendo o presente pedido de indenização decorrente
de ato ilícito, passaria a correr o prazo prescricional de
quando tal atitude foi definitivamente considerada irregular,
no caso, quando do trânsito em julgado da sentença man-
damental, em 23/11/95 (julgamento do apelo, por esta
Corte), inocorrendo a prescrição apontada.
- A pena de supressão, assim como a de restrição, da
possibilidade profissional de uma pessoa desvela-se em
verdadeira capitis diminutio social, devendo apenas ser
aplicadas em escorreita consonância com as possibilida-
des e formas previstas em lei. No presente caso não o
foram, consoante decisões judiciais insuscetíveis de revi-
são por esta Instância. Em face de tais elementos, tenho
como configurado o abalo moral sofrido pelo autor, este
diretamente ligado às atitudes do conselho-réu.
- No que tange à compensação financeira estipulada, an-
dou bem o Juízo a quo ao aplicar a teoria do desestímulo,
intentando a profilaxia quanto a novas agressões.
- Em sendo o trabalho a única fonte de renda do autor
(nada nos autos indica o contrário), entendo caber a pre-
sunção da ocorrência de prejuízo material, seja no tempo
em que vigeu a limitação (que impôs ao profissional traba-
lhar aquém de sua capacidade), seja, a fortiori, enquanto
perdurou a suspensão do exercício profissional.
- Mesmo sendo uma compensação mitigada em relação
ao que poderia o autor ter auferido, presta-se o piso sala-
rial da categoria de engenheiro como parâmetro para se
aferir o dano patrimonial. (TRF 4ª, AC 200004010749690,
Rel. Des. Fed. Edgard Antônio Lippmann Júnior, 4ª Turma,
DJ: 20/09/2000, página: 317)

No mérito, cumpre esclarecer que não há controvérsia acerca
da qualificação jurídica do fato vivenciado pelo autor como capaz
de ensejar danos morais, mas sim em verificar se o fato de o autor
ter permanecido inerte no curso do procedimento administrativo
que culminou a aplicação da penalidade de suspensão de sua ins-
crição nos quadros da OAB/SE, posteriormente anulada por sen-
tença judicial transitada em julgado, se constitui ou não em causa
excludente da responsabilidade civil na modalidade culpa exclusi-
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va da vítima a ensejar o rompimento do nexo de causalidade entre
a conduta da Ordem dos Advogados – Seccional de Sergipe e o
dano moral sofrido pelo demandante em razão da suspensão in-
devida de seu direito ao exercício da advocacia.

Antes de tudo, é de se ressaltar que em se tratando de ação
indenizatória por danos morais decorrente da aplicação de puni-
ção declarada nula pelo Poder Judiciário, inclusive com decisão já
acobertada pelo manto da coisa julgada, não cabe mais aqui dis-
cutir os motivos pelos quais levaram a OAB/SE a efetuar a sus-
pensão da inscrição do demandante, mas, tão somente, averiguar
se o autor deu causa ou se contribuiu para a ocorrência do evento
danoso.

O fato é que foi reconhecida judicialmente a nulidade da puni-
ção sofrida pelo ora recorrido, já que nos autos da ação declarató-
ria de nº 2001.85.00.003829-2 restou consignado que “não cabia
ao autor prestar contas dos valores pagos judicialmente, seja por-
que havia substabelecido o mandato, seja porque não recebera os
alvarás alusivos aos pagamentos das indenizações”, conforme se
lê na sentença de fls. 21/23, ratificada, no mérito, pelo acórdão de
fl. 28, com trânsito em julgado em 11/07/2005, à fl. 29.

No que se refere à alegação de que teria ocorrido fato exclusi-
vo da vitima em razão de o autor ter permanecido inerte em face
da instauração do procedimento disciplinar instaurado contra si
pela OAB/SE, entendo que o comportamento do demandante, por
si só, não deu causa à ocorrência do evento danoso nem tampou-
co contribuiu para a sua configuração, já que independentemente
do silêncio do autor deveria a parte ré, como constou da sentença
à fl. 601, “ter se debruçado sobre todas as reclamatórias julgadas
procedentes, para cotejar o recebimento dos alvarás, um por um,
quem os recebeu e a que reclamante se destinava a indenização,
para, ouvido cada reclamante a fim de confirmar ou não o recebi-
mento, poder emitir, afinal, a decisão de condenação ou absolvi-
ção”, considerando que tais processos se encontravam e perma-
necem nos arquivos da Justiça Federal à disposição de quaisquer
interessados.

Na verdade, se de um lado não caberia a OAB provar a ino-
cência do autor, como afirmado nas razões recursais, caberia a
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mesma entidade de classe, antes de aplicar a dita penalidade, ter
se certificado de que realmente teria sido o apelado quem recebeu
os aludidos alvarás, mediante análise minuciosa das reclamações
trabalhistas a que se reportava a peça de representação da dioce-
se de Propriá e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para, em
seguida, caso houvesse comprovação, passar a condenar o autor
através da aplicação da sanção cabível.

Com efeito, não se pode dizer que a inércia do autor é causa
exclusiva para a sua condenação em processo disciplinar, já que
a defesa em qualquer que seja a natureza do procedimento não se
constitui um dever, mas um direito, uma faculdade. No caso dos
autos, a OAB/SE ao aplicar ao recorrido a punição de suspensão
do exercício da advocacia, sem averiguar os documentos conti-
dos nas reclamatórias trabalhistas, afastou-se do dever de diligên-
cia e de cuidado na realização da instrução administrativa, haja
vista que definitivamente o recorrido não estava ligado ao recebi-
mento dos alvarás, razão pela qual não há como reconhecer a
ocorrência de culpa exclusiva, devendo, pois, a autarquia federal
responder objetivamente pelo erro na condenação do autor.

No entanto, é de se reconhecer que houve uma concorrência
de culpas, à medida que a inércia do autor em não trazer qualquer
elemento para o processo administrativo contribuiu para o imple-
mento da punição, situação em que, como se sabe, não afasta o
dever de reparar, mas implica a redução do montante indenizató-
rio.

Assim sendo, não há dúvidas de que a aplicação da penalida-
de de suspensão do direito de advogar, posteriormente anulada
pelo Judiciário, é fato plenamente capaz de causar danos morais,
considerando-se, pois, em ato ilícito potencialmente danoso, eis
que atinge a honra (subjetiva/objetiva) e a fama do profissional.

Quanto à fixação do valor da indenização, deve ela ser las-
treada em dois parâmetros básicos, quais sejam, a potencialidade
danosa do ato e a idoneidade financeira do agente. Na hipótese,
em que pese o douto magistrado ter fixado o valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, en-
tendo que a referida quantia se encontra um pouco excessiva, eis
que muito embora a suspensão da inscrição do autor nos quadros
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da OAB-SE tenha se dado por mais de 5 (cinco) anos – de 22/12/
1999 a 11/07/2005 –, deve ser levada em consideração que, de
certo modo, o demandante contribuiu para a ocorrência do evento
danoso, motivo pela qual reduzo o montante indenizatório a título
de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No mesmo sentido, cito o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OAB. IR-
REGULAR APLICAÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR
A ADVOGADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DIVER-
GÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. VALOR
EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL. REVISÃO. POS-
SIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECUR-
SO.
1. O dissídio jurisprudencial, fundado na letra c do permis-
sivo constitucional, foi devidamente comprovado e demons-
trado, nos termos exigidos pelos arts. 541, parágrafo úni-
co, do CPC, e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 2. O recorrido, na
condição de advogado, sofreu irregular aplicação de pena-
lidade disciplinar (suspensão do exercício profissional por
120 dias) aplicada pela recorrente. O Tribunal a quo, dian-
te disso, condenou a recorrente ao pagamento de indeni-
zação por danos morais fixada em R$ 150.000,00, acres-
cida de juros e correção monetária.
3. O STJ consolidou entendimento no sentido de que é
possível revisar o valor da indenização por danos morais
quando exorbitante ou insignificante a importância arbitra-
da, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, sem que isso implique reexame dos
aspectos fáticos da lide.
4. Na hipótese, considerando as circunstâncias do caso,
as condições econômicas das partes e a finalidade da re-
paração, a indenização de R$ 150.000,00, equivalente a
quinhentos salários mínimos, é manifestamente exorbitante
e desproporcional à ofensa sofrida pelo recorrido, deven-
do, portanto, ser reduzida para R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
5. A indenização por dano moral deve ter conteúdo didáti-
co, de modo a coibir a reincidência do causador do dano,
sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à
vítima.
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6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 739102/
RJ, Rel. Min. Denise Arruda, STJ, 1ª Turma, 07/11/2005)

Sobre o montante indenizatório, deverão incidir correção mo-
netária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros
de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar do evento
danoso (Súmula nº 54 do STJ),  até o advento do atual Código Civil
a partir de onde deverá ser aplicado o percentual de 1% (um por
cento) ao mês. Entretanto, após a entrada em vigor da Lei nº 11.960,
de 29/06/09, deverá ser aplicado o percentual de 0,5% (meio por
cento) ao mês, previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos no percen-
tual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 20, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para redu-
zir a indenização por danos morais de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 472.678-PE

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA GAR-
CEZ (CONVOCADA)

Apelante: CARLOS ALBERTO PESSOA DE FIGUEIREDO
Apelados: UNIÃO E CONSELHO NACIONAL DE DESENVOL-

VIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPQ
Repte.: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL - 5ª RE-

GIÃO
Advs./Procs.: DRS. PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA E OU-

TROS (APTE.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRA-
TIVO. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS
NO EXTERIOR. OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁ-
RIO PREVIAMENTE DEFINIDAS EM ATO NOR-
MATIVO EDITADO PELO CNPQ.
- Não é nula a sentença em razão do julgamento
antecipado da lide, quando não há necessidade
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de dilação probatória em audiência, seja em ra-
zão do farto arcabouço documental a permitir o
enfrentamento dos pontos controvertidos, como
por versar a lide matéria eminentemente de di-
reito. Inteligência do inciso I do art. 330 do CPC.
 - A União é parte legítima para figurar na lide em
que se pretende a declaração de inexistência de
dívida imputada pelo Tribunal de Contas da União.
- Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvi-
mento Tecnológico - CNPq. Concessão de bolsa
para doutoramento no exterior.
- Obrigação de retorno do beneficiário ao País,
após a conclusão dos estudos, e sua permanên-
cia por período, no mínimo, igual ao da duração
da bolsa, exercendo atividades ligadas aos estu-
dos realizados.
- Legalidade das exigências contidas na Instru-
ção Normativa do CNPq.
- Precedente do Supremo Tribunal Federal (MS
24.519/DF, Pleno, Relator Ministro Eros Grau,
unânime, DJ 2/12/2005).
- Descumprimento das obrigações pelo bolsis-
ta. Responsabilidade pela restituição dos recur-
sos públicos nele investidos.
- Apelo do autor parcialmente provido, apenas
para manter a União no polo passivo da deman-
da. Agravo retido prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apela-
ção do autor e julgar prejudicado o agravo retido, nos termos do
voto da Relatora, na forma do relatório e notas taquigráficas cons-
tantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA GARCEZ - Rela-
tora Convocada
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RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA
GARCEZ (Convocada):

Trata-se de apelação interposta por Carlos Alberto Pessoa de
Figueiredo, objetivando a reforma da sentença de fls. 716/728, que
julgou improcedentes os pedidos de “declaração de inexistência
de obrigação jurídica de retorno ao Brasil e de ressarcimento das
despesas oriundas de bolsa de estudos de doutoramento realiza-
do nos Estados Unidos, objeto da Tomada de Contas/especial do
TCU 018.182/2002-8, ou sucessivamente, a declaração de inexis-
tência de obrigação jurídica de ressarcimento das parcelas dessa
bolsa relativas aos anos anteriores à assinatura do termo de com-
promisso (26/10/93), data em que se consumou o liame obrigaci-
onal entre o autor e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Ci-
entífico - CNPq” (fl.716).

 Preliminarmente, ratifica os termos do agravo retido interpos-
to em face da decisão de fls. 388/394, que negou o pedido de limi-
nar para suspender a exigibilidade e consequente cobrança do cré-
dito objeto do Processo nº 018.182/2002-8 do TCU, referente à
Tomada de Contas Especial proposta pelo CNPq, bem como para
evitar a inscrição do nome do recorrente no CADIN.

Ainda em sede de preliminar, sustenta a legitimidade passiva
da União para a causa, pugnando por sua reinserção no pólo pas-
sivo da lide.

Argui a nulidade da sentença, em razão da MM. Magistrada
haver procedido ao julgamento antecipado da lide, a despeito de o
apelante haver propugnado pela produção de prova oral para pro-
var os seguintes fatos: a) não ter o conhecimento da obrigação de
retorno ao país de origem, quando anuiu com o recebimento da
bolsa de estudos; b) que a duração média do curso de doutorado é
de seis anos e meio, e não de quatro anos como imposto pelo
CNPq.

 No mérito, sustenta que a mora no cumprimento de suas obri-
gações se deu de forma involuntária, por motivos de força maior
assim delineados:
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 1. O valor da bolsa de estudos oferecida pelo CNPq se mos-
trou insuficiente para seu sustento e de sua família, com-
posta por cinco pessoas. Esse fato, aliado aos atrasos no
pagamento das taxas escolares de responsabilidade do
CNPq, contribuiu para o atraso em sua produção intelec-
tual.

 2. Tentou inúmeras vezes a prorrogação do prazo de conces-
são da bolsa, sem obter êxito, entretanto. Tal fato motivou
sua permanência no exterior para conclusão do curso, com
recursos próprios.

 Realça que não se mostra razoável ou proporcional a exigên-
cia de seu retorno ao Brasil e de toda a sua família, onde não há
garantia de emprego, máxime em se considerando que a esposa
trabalha há anos no Banco Mundial e as filhas cursam universida-
de. Cita em seu prol a garantia da unidade familiar estabelecida no
art. 226 da Constituição Federal.

 Ainda nessa linha, aduz o flagrante descabimento da obriga-
ção de retorno ao País, “uma vez que na era digital e da globaliza-
ção torna-se perfeitamente possível a contrapartida de seus co-
nhecimentos acadêmicos angariados com o curso em comento,
sem a necessidade de retorno do apelante ao Brasil” (sic fl. 739).

Acresce que foi coagido assinar o Termo de Compromisso de
fls. como condição para recebimento da bolsa de estudos, isso
um ano e meio após ter-se instalado nos Estados Unidos, tornan-
do, no mínimo, insubsistente a cobrança das parcelas anteriores a
tal assinatura, quais sejam: 11/08/1992, 16/11/1992, 10/02/1993,
04/03/1993, 10/05/1993 e 12/08/1993.

 Recebida a apelação no duplo efeito (fl.751), a União ofere-
ceu contrarrazões às fls. 761/781 reafirmando sua ilegitimidade
passiva para a causa e pugnando pela manutenção da sentença.

O CNPq também contra-arrazoou o recurso (fls. 796/804), ale-
gando, em síntese, que o apelante assinou Termo de Compromis-
so, em 23 de fevereiro de 1990, anuindo com as normas gerais
para a concessão da bolsa, bem como assumindo o compromis-
so de cumpri-las. Não obstante, não cumpriu nenhuma das obri-
gações assumidas.
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Acresce que os recursos liberados seguem regulamentos pró-
prios, “visando á escorreita aplicação do dinheiro público em prol
do desenvolvimento do País ou o ressarcimento dos valores no
caso de não atendimento das obrigações pactuadas” (fl. 799). As-
sim, o que se está a cobrar do bolsista não é multa ou penalidade,
mas tão somente a devolução ao País dos recursos despendidos
com seu aperfeiçoamento, que em nada aproveitou a Nação Bra-
sileira.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA
GARCEZ (Relatora Convocada):

DO AGRAVO RETIDO

A apreciação do Agravo Retido se confunde com o mérito.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO

A sentença hostilizada excluiu a União do polo passivo, ao fun-
damento de que a relação jurídica deduzida consiste no vínculo
estatutário mantido entre o autor e o CNPq, por meio do qual foi
possível a realização de doutorado no exterior, não existindo ne-
nhum liame com a União.

Nesse ponto, entendo que merece reforma a sentença. É que
uma das pretensões deduzidas em juízo objetiva a declaração de
inexistência de obrigação de pagar débito imputado ao apelante
pelo Tribunal de Contas da União, que formou contra este título
executivo extrajudicial, já em fase de cobrança, através de execu-
ção em trâmite na mesma Vara. Objetiva, ainda, o apelante a anu-
lação do lançamento desse crédito, conforme se lê, textualmente,
a partir da fl. 03 da petição inicial.

Tanto é assim, que a própria Magistrada, ao afastar a arguição
de impossibilidade jurídica do pedido pelo CNPq, sob o argumento
de insindicabilidade pelo Poder Judiciário do mérito administrativo
contido no acórdão do TCU, afirma que o controle judicial que fará
da referida decisão será limitado ao exame dos motivos, da finali-
dade e da causa do ato, louvando-se na doutrina de Celso Antonio
Bandeira de Melo e julgado desta Corte, tudo em respeito ao prin-
cípio da independência das funções estatais.
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Ora, se a pretensão deduzida, em sendo acolhida, tem a con-
sequência de desconstituir o Acórdão da Corte de Contas, deve a
União integrar a lide, na condição de litisconsorte passiva neces-
sária, uma vez que o TCU, enquanto órgão de controle externo,
não detém personalidade jurídica própria.

Isso posto, voto pelo acolhimento da preliminar para manter a
União no polo passivo da lide.

 DA NULIDADE DA SENTENÇA

Sustenta o apelante que a sentença é nula por não ter aberto a
possibilidade de dilação probatória para fazer prova dos seguintes
fatos:

a) não tinha conhecimento da obrigação de retorno ao país de
origem, quando anuiu com o recebimento da bolsa de estu-
dos;

b) a duração média do curso de doutorado é de seis anos e
meio, e não de quatro anos como imposto pelo CNPq, tor-
nando o cumprimento da obrigação inexequível.

Realmente a MM. Juíza procedeu ao julgamento antecipado
da lide. Esse fato, no entanto, não acarretou nenhum cerceamen-
to ao direito de defesa do apelante, tendo em conta que, versando
a controvérsia sobre matéria eminentemente de direito e havendo
nos autos farto arcabouço documental, não se mostrava útil ou
necessária a dilação probatória para colheita de prova oral generi-
camente requerida na inicial. Atendeu, pois, ao comando legal con-
tido no art. 330, inc. I, do Código de Processo Civil.1

Ademais, em tema de nulidade processual impera o princípio
de que não se há de declará-la se dela não sobreveio nenhum
prejuízo para as partes litigantes. É o que se dá no caso em tela,
em que o conjunto probatório é formado pelo inteiro teor do proce-

1 Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de
direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.
(Realcei)
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dimento administrativo de Tomada de Contas Especial, onde ga-
rantida a amplitude de defesa ao apelante, em todas as suas fa-
ses; documento esse produzido pelo próprio autor, que também
trouxe aos autos outros documentos, inclusive em língua inglesa
vertidos para o português, tudo a permitir o exame dos pontos con-
trovertidos na demanda.

Por fim, é de se destacar que o apelante não se desincumbiu
do ônus processual de identificar onde reside o alegado prejuízo.
Nem poderia, posto que, na verdade, inexiste, haja vista que, no
que atine à necessidade de provar que não tinha prévio conheci-
mento da necessidade de retornar ao País de origem, quando anuiu
com o recebimento da bolsa de estudos, além de haver prova do-
cumental suficiente a receber a valoração que merecer no enfren-
tamento desse ponto, o fato a ser demonstrado através da prova
oral perde relevância quando o próprio apelante confessa na peti-
ção inicial (fl. 7 dos autos), que se encontra estabelecido nos Es-
tados Unidos da América há 14 (quatorze) anos e pretende o
aval judicial para lá permanecer permanentemente, sem que,
com isso, tenha que ressarcir aos cofres públicos os investi-
mentos que foram feitos pelo Estado em sua qualificação, in-
vocando para tanto a proteção constitucional da manutenção da
unidade familiar. Em suma, não há nenhuma margem à dúvida de
que o apelante não pretende voltar para seu País de origem. Na
verdade, esse é um dos objetos da pretensão por ele deduzida em
juízo: obter a declaração de inexistência de obrigação jurídica de
retornar ao Brasil, para exercer atividades ligadas aos estudos re-
alizados, ao argumento de que a exigência imposta se encontra
caduca.

No que atine à produção de prova oral de que a duração média
do curso de doutorado é de seis anos e meio, e não de quatro
anos, também se mostra destituída de valia para o deslinde do
feito, uma vez que o próprio CNPq anuiu com o pedido de prorro-
gação do prazo de conclusão do curso, apenas ressalvando que o
apoio financeiro, segundo as normas previamente estabelecidas,
não ultrapassaria os 48 meses adrede estabelecidos.

Voto, portanto, pela rejeição da preliminar.
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MÉRITO

O apelante obteve junto ao CNPq, em 1992, uma bolsa para
realização de doutorado na George Washington University, em
Washington, D.C., EUA, por um período de 48 meses, com possi-
bilidade de duas renovações de 12 meses, cada (fl. 67 – Resolu-
ção Normativa do CNPq RN-036/91, item 4.5.3).

A mesma resolução impunha ao apelante, entre outras obriga-
ções, no item 7.4, a de retornar ao Brasil, até 90 (noventa) dias
após o encerramento das atividades relacionadas com a bolsa.

Desde 1992, e mesmo após a obtenção da titulação, no ano
de 2003, o apelante continua estabelecido nos EUA, sem qualquer
pretensão de retorno ao Brasil, ao tempo em que se insurge con-
tra a cobrança dos recursos públicos que foram investidos em
seu aperfeiçoamento, alegando desconhecimento da regra que lhe
impunha o retorno ao País para aqui aplicar os conhecimentos
adquiridos.

Aduz, ainda, que não se mostra razoável tal imposição, tendo
em conta que ele, mulher e filhos se encontram com a vida estru-
turada no exterior, salientando que a esposa trabalha para o Banco
Mundial há mais de dois anos e duas de suas filhas cursam uni-
versidade, de sorte que não podem trocar essa situação de bem-
estar social por  uma volta ao País, sem qualquer garantia de em-
pregabilidade.

É, de fato, surpreendente, o caso trazido a julgamento.

A uma, porque quando o apelante solicitou a bolsa de estudos
junto ao CNPq, no dia 23 de fevereiro de 1990, ou seja, quase
dois anos antes de se mudar com a família para os EUA, e dois
anos e 8 meses após assinar o contestado Termo de Compromis-
so de fls. 84 e verso, declarou expressamente conhecer e con-
cordar, para todos os efeitos e consequências de direito, com
as normas gerais para a concessão de Bolsa no Exterior, fixa-
das pelo CNPq, assumindo o compromisso de cumpri-las,
dedicando-se em tempo integral e exclusivamente às ativi-
dades do curso, conforme se vê textualmente das folhas 63 e
verso.
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Sendo assim, não poderia alegar o desconhecimento das nor-
mas que regem a concessão de bolsa no exterior, fato também
que não se mostra verossímil partindo de candidato a vaga em
curso de doutoramento e cujas regras são amplamente conheci-
das no mundo acadêmico, máxime quando apenas veio alegar o
fato após a constituição da dívida em seu desfavor.

A duas, porque parece que o apelante esquece que não rece-
beu bolsa graciosa, mas com encargos.

O País investiu recursos públicos em seu aperfeiçoamento,
através da sua agência de fomento científico e tecnológico, objeti-
vando com isso obter um retorno social desse investimento em
nosso território.

Assim, se pretende permanecer domiciliado nos EUA, onde
tem aplicado todo o conhecimento adquirido, o que, frize-se, não
lhe está sendo vedado pelas rés, em consonância com o direito
individual de locomoção constitucionalmente garantido, deve de-
volver aos cofres públicos todo o montante nele investido, acresci-
do dos consectários legais.

Com inteira razão o CNPq, ao afirmar em suas contrarrazões
que:

O que se cobra do ex-bolsista, não é multa, ou pena-
lidade, se exige tão somente que devolva ao País o
valor que foi despendido com seus estudos e que em
nada aproveitou a Nação Brasileira. O que ocorre,
na verdade, é que o autor se tornou mão-de-obra
extremamente qualificada servindo e enriquecendo
a economia de outro País.
(...)
Se tal atitude for albergada, ou seja, se esse juízo
permitir que não seja cobrado o que nele fora inves-
tido, abrir-se-á precedente preocupante a par de des-
truir a função institucional deste Conselho, eis que
se começasse a vingar tal atitude, o investimento
seria inócuo, trazendo apenas prejuízo para o País.
(fls. 799/800) – destaquei.

No mais, tenho como irrepreensível a sentença vergastada,
pois bem examinou todos os pontos da causa, valendo-se de mui-
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to bom senso e ponderação na aplicação das normas pertinentes
à espécie que, no que interessa ao enfrentamento do recurso, traz
a seguinte fundamentação:

No que interessa, eis o teor da Resolução Normativa 036-91
do CNPq:
7. CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA
7.1 - Dedicar-se integral e exclusivamente às atividades pre-
vistas no programa do curso ou atividade na instituição de
destino, durante a vigência da bolsa.
7.2 - Comprovar no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de início da bolsa, sua matrícula no curso ou
o início das atividades.
7.3 - Ressarcir, em valores atualizados, o correspondente
aos benefícios da bolsa já recebidos nas seguintes situa-
ções:
a) caso não comprove sua matrícula no curso ou início das
atividades, dentro do prazo mencionado no item 7.2;
b) interrupção de seus estudos, ressalvadas as situações de
caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovadas e
reconhecidas pelo CNPq;
c) não sendo efetivado o retorno ao País dentro do prazo
estipulado;
d) acumular bolsa no âmbito do CNPq, ou com as de quais-
quer outras agências nacionais;
e) servidor público que licenciar-se (sic) para tratar de inte-
resse particular, bem como pedir exoneração ou dispensa do
cargo ou emprego, antes de decorrido o prazo de 2 (dois)
anos, contado a partir do seu retorno ao Brasil.
7.4 - Retornar ao Brasil, até 90 (noventa) dias após o encerra-
mento das atividades relacionadas com a bolsa. A partir da
data o retorno, terá o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar
seu regresso, e, ainda, prestar outras informações que lhe
forem solicitadas pelo CNPq.
7.5 - O bolsista somente será considerado com seus deve-
res quitados para com o CNPq, quando tiver apresentado a
seguinte documentação:
a) relatórios técnicos;
b) comprovante de conclusão do plano proposto, a ser forne-
cido pela instituição de realização do curso ou atividade téc-
nico-científica;
c) exemplar da tese;
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d) declaração da instituição de origem comprovando o cum-
primento de eventuais compromissos ou qualquer contrapar-
tida para com as mesmas. (...)

Em se tratando de doutoramento, a duração do curso era de:
“um período de 48 (quarenta e oito) meses, com a conces-
são  inicial de 24 (vinte e quatro) meses. Mediante avaliação,
poderão ser concedidas 02 (duas) renovações de 12 (doze)
meses cada”, segundo cláusula 4.5.3.
Analisando a situação concreta, constata-se que o autor des-
cumpriu todas as suas obrigações.
Primeiro, tinha o prazo de 4 anos para, como bolsista, ter-
minar o doutorado. Aqui não importa a alegação de que a
média de duração do curso era de 6,5 anos, porquanto, além
de não comprovado, o compromisso assumido pleo bolsista
foi de se afastar de suas obrigações de trabalho e se dedicar
exclusivamente a seus estudos para concluí-lo em 4 anos,
não havendo previsão normativa de estendê-lo ao bel prazer
do aluno bolsista. A deliberação acerca do curso no exterior
deve passar também pela possibilidade de o aluno atendê-lo
dentro do prazo exigido, a não ser que queira arcar com os
custos da titularização.
De outro lado, a alegação de descumprimento do contrato
por parte do CNPq não encontra amparo. O fim do curso
deveria ocorrer em 1996, já que iniciou os estudos em se-
tembro de 1992, mas só veio a comprovar a conclusão do
curso em 2003, com a defesa da tese. Sob essa ótica, per-
cebe-se que foi legítima a atitude do CNPq de parar de pagar
a bolsa no ano de 1996, já que era o prazo máximo exigido.
Ademais, mesmo que algumas taxas escolares, como a de
ago/93, não tenham sido pagas tempestivamente, a Universi-
dade não o descredenciou do curso, pelo menos não houve
prova desse fato, razão porque não merece crédito a alega-
ção de que esses atrasos teriam desviado o aluno da sua
produção intelectual. Outrossim, o valor da bolsa não pode
ser justificativa para o descumprimento do contrato, pois quan-
do deixou  o país presume-se que o autor deliberou acerca
da possibilidade de se manter com o montante e, se não o
fez, assumiu o risco de sua escolha, não podendo agora ser-
vir de alegação um suposto descumprimento do CNPq. Res-
salte-se que se a demora na conclusão do curso foi causada
pela necessidade de redirecionamento da pesquisa para
matéria que tivesse a ver com as exigências do novo empre-
gador, o que ocorreu segundo o autor alega em virtude da
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falta de pagamento da bolsa em 1996, tal óbice ocorreu por
exclusiva responsabilidade do autor, não podendo ser a con-
duta imputada ao programa de estudos.
Segundo, possuia a obrigação normatizada e contratualmen-
te assumida de regressar no país para nele permanecer pelo
mesmo tempo de 4 anos utilizados para o curso. Até o mo-
mento não retornou ao Brasil e, como alega que sua esposa
já está empregada e 2 de suas filhas estão cursando univer-
sidade, constata-se claramente que não tem interesse de
regresso. Na verdade, o descumprimento das regras da bol-
sa do CNPq importa apenas no ressarcimento dos valores
pagos em prol do estudante. Por essa razão é que a obriga-
ção de retorno e permanência é imposta apenas para que o
estudante seja desobrigado do pagamento. Mesmo porque a
liberdade de locomoção é direito garantido constitucionalmen-
te, contra o qual se prevê inclusive o habeas corpus para
corrigir eventual violação. É dizer, o bolsista é livre para per-
manecer no país onde cursou , muito embora esteja obrigado
ao ressarcimento das despesas que o país teve com ele e
que não reverterá em benefício direto do interesse público.
Sob essa ótica é que não procede a alegação de que os
conhecimentos do autor serão atribuídos ao Brasil indepen-
dentemente de sua residência. Afinal, vige no Direito Admi-
nistrativo os princípios da supremacia do interesse público
sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público,
de modo que antes de atender ao interesse individual do au-
tor e de sua família, que já fizeram elos de ligação com o exte-
rior, impõe-se observância às regras de financiamento do ensi-
no complementar que têm por fim assegurar o refluxo do di-
nheiro investido em proveito da própria comunidade. Aliás,
seria uma incongruência dispensar o pagamento dos gastos
feitos com o autor em um doutorado no Estados Unidos, quan-
do um sem número de jovens carecem sequer da conclusão
do ensino médio neste país.
Descumpridas as normas do financiamento estudantil, im-
põe-se o ressarcimento dos valores, sem que se possa ale-
gar desconhecimento da sanção de restituição dos valores
pagos em caso de desatendimento das normas do progra-
ma. Importante o registro de decisão do Supremo Tribunal
Federal que valida tal sancionamento do programa, a saber:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. AFASTAMENTO DE OUTROS
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PRECEITOS LEGAIS. IMPOSSSIBILIDADE. CONSTI-
TUCIONAL. AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES DE PES-
QUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (ART. 207, CA-
PUT E § 2º DA CB/88). LEGITIMIDADE DE SUAS RE-
SOLUÇÕES. FUNÇÃO REGULAMENTAR. OBRIGA-
ÇÃO DE RETORNO DO BENEFICIÁRIO DE BOLSA DE
ESTUDOS NO EXTERIOR COM FINANCIAMENTO PÚ-
BLICO IMEDIATAMENTE APÓS O PERÍODO DE CON-
CESSÃO. REGRESSO APÓS ONZE ANOS. AFASTA-
MENTO DA RESPONSABILIDADE DE RESSARCIMEN-
TO DO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora caiba ao Tribunal de Contas da União a ela-
boração de seu regimento inerno (art. 1º, X, da Lei n°
8.443/92), os procedimentos nele estabelecidos não
afastam a aplicação dos preceitos legais referentes ao
processo administrativo, notadamente a garantia pro-
cessual prevista no art. 3º, III, da Lei 9.784/99. Prece-
dentes (MS n° 23.550, Relator para o acórdão o Minis-
tro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 31.10.2001).
2. O beneficiário de bolsa de estudos no exterior,
às expensas do Poder Público, não pode alegar o
desconhecimento de obrigação prevista em ato
normativo do órgão provedor.
3. A legitimidade das resoluções do CNPq, bem como
das demais instituições de pesquisa científica e tecno-
lógica decorre da autornomia conferida pelo art. 207,
caput e § 2º, da Constituição do Brasil.
4. O retorno do impetrante ao Brasil onze anos após o
encerramento do benefício não afasta – ante a existên-
cia de preceito regulamentar que determinava o regres-
so imediatamente após o término do período de con-
cessão da bolsa, sob pena de devolução integral dos
valores recebidos – sua responsabilidade pelo ressarci-
mento do erário.
5. Segurança denegada.
(MS 24.519/DF, Pleno, Rel. Min. Eros Grau, unânime,
DJ 2/12/05) – destacou-se.

Também assim o TRF da 1ª Região:

ADMINISTRATIVO. CNPQ. BOLSA DE ESTUDOS. CUR-
SO DE DOUTORADO REALIZADO NO EXTERIOR.
OBRIGAÇÃO DO ESTUDANTE DE RETORNAR AO
PAÍS AO FINAL DO CURSO. NÃO-CUMPRIMENTO.
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DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DESPENDIDOS.
1. A concessão de bolsa de estudos no exterior pelo
CNPq, para a realização de curso de especializa-
ção profissional, tem como finalidade proporcio-
nar ao bolsista o aprofundamento de seus conhe-
cimentos e a sua posterior utilização nas ativida-
des de pesquisa e desenvolvimento da ciência e
da tecnologia do País.
2. a Resolução Normativa do CNPq nº n005/87, en-
tão vigente à época da concessão da bolsa, previa
expressamente o retorno do bolsista ao País após
o término do curso, sob pena de devolução dos
recursos investidos. As normas internas de um ór-
gão federal, ao serem publicadas em boletins in-
ternos, vinculam a  todos no âmbito da instituição,
não sendo necessária sua sua publicação nos ór-
gãos oficiais (Decreto nº 96.671/88). Precedente
desta Corte. Além disso, o impetrante sujeitou-se,
a tais normas, pelos instrumentos de fls. 16-17 e 48-
49.
3. Não tendo o impetrante cumprido as exigências
constantes dos termos de compromisso e dos alu-
didos instrumentos, ao não retornar ao País, a hi-
pótese é de denegação da ordem.
4. Apelação do CNPq provida.
5. Apelação do impetrante improvida.
6. Remessa oficial prejudicada.
(AMS 2000.34.00.012100-8DF, 5ª Turma, Rel. Juiz Con-
vocado Manoel José Ferreira Nunes, DJ 28/6/05) - des-
tacou-se.

Aliás, essa é a razão pela qual não procede a pretensão do
autor de diminuir o montante devido. Se o autor não pode
alegar desconhecimento dos normativos que regeram a con-
cessão de seu financiamento, o pagamento há de se fazer
por inteiro e não apenas a partir da assinatura do termo de
compromisso.
Não sendo espontaneamente pago o valor devido, seja na
oportunidade administrativa concedida pelo CNPq, seja pela
agora apresentada pelo TCU, a Administração Pública torna-
se habilitada a executar pelas formas legais, quais sejam a
execução do título extrajudicial consistente na decisão do
TCU ou a inscrição em dívida ativa para execução sob as
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regras da Lei 6.830/80.

Pelo exposto, dou parcial provimento à apelação do autor, ape-
nas para manter a União no polo passivo da demanda. Julgo preju-
dicado o agravo retido.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 498.028-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO BAR-
ROS DIAS

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Apelados: SERGIPENET INFORMÁTICA LTDA., GLOBO CO-

MUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, UNIVERSO
ONLINE S/A,  INTERDOTNET DO BRASIL LTDA.,
TELEMAR  NORTE LESTE S/A, MICROECIA.NET
INFORMÁTICA LTDA., AOL BRASIL E OUTROS, IN-
TERNET GROUP DO BRASIL LTDA., TERRA NE-
TWORKS BRASIL S/A, INFONET, AMERICA ONLI-
NE BRASIL, SUPERIG E ANATEL - AGÊNCIA NA-
CIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

Repte.: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL - 5ª RE-
GIÃO

Advs./Procs.: DRS. GILSON LUIS SOUSA DE ARAÚJO E OUTROS
(1° APDO.), RENATA VIEIRA MENEZES DE CAR-
VALHO E OUTROS (2° APDO.), ARIANNE BASTOS
NASCIMENTO DE CAMPOS E OUTROS (3°
APDO.), GILSON LUIS SOUSA DE ARAÚJO E OU-
TROS (4° APDO.), MARCUS AURÉLIO DE ALMEI-
DA BARROS E OUTROS (5° APDO.), ELÁDIO LAS-
SERRE E OUTROS (6° APDO.), TAÍS BORJA GAS-
PARIAN E OUTROS (7° APDO.), FLÁVIO ANTÔNIO
ESTEVES GALDINO E OUTROS (8° APDO.), JOSÉ
MENDONÇA NETO (9° APDO.) E GRIMOALDO RO-
BERTO DE RESENDE E OUTROS (10° APDO.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLI-
CA. PROVEDORES DE ACESSO À INTERNET.
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CONEXÃO POR MEIO DE SISTEMA DE TELE-
COMUNICAÇÃO PREEXISTENTE. ENQUADRA-
MENTO COMO SERVIÇO DE VALOR ADICIONA-
DO. ART. 61, § 1º, DA LEI Nº 9.472/97. CONEXÃO
DIRETA À INTERNET SEM INTERMEDIAÇÃO DO
PROVEDOR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 86 DA LEI
GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES. OBSER-
VÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO ÓRGÃO REGU-
LAMENTADOR. MANUTENÇÃO DA NECESSI-
DADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
PROVEDOR DE ACESSO. ESCOLHA DO PRO-
VEDOR. FACULDADE DO CONTRATANTE. ART.
6º DA LEI Nº 8.078/90. LIMITAÇÃO AO ROL FOR-
NECIDO PELA EMPRESA DE SERVIÇO DE TE-
LECOMUNICAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. APE-
LAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
- Hipótese em que o apelante questiona a exi-
gência da utilização do serviço de conexão de
internet de banda larga, condicionada à contra-
tação concomitante de um provedor de acesso
à internet, sob o argumento de ser imposição
abusiva e desnecessária, vez que a tecnologia de
telecomunicações atual permite o uso da banda
larga de internet sem a necessidade de se fazer
a “autenticação” na rede por meio de um prove-
dor de acesso.
- A Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunica-
ções), que dispõe sobre a organização dos ser-
viços de telecomunicações, a criação e funcio-
namento de um órgão regulador e outros aspec-
tos institucionais, estabelece em seu artigo 61
que “Serviço de valor adicionado é a atividade
que acrescenta, a um serviço de telecomunica-
ções que lhe dá suporte e com o qual não se con-
funde, novas utilidades relacionadas ao acesso,
armazenamento, apresentação, movimentação
ou recuperação de informações”.
- A jurisprudência pátria é pacifica em reconhe-
cer a atividade dos provedores de acesso à
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internet como mero serviço de valor adicionado
(SVA), uma vez que se utiliza da rede física de
telecomunicações já existente para viabilizar o
acesso do usuário final à internet.
- Na condição de órgão regulador das telecomu-
nicações no país, a Agência Nacional de Teleco-
municações - ANATEL detém a competência (art.
19 da LGT) para implementar, em seu espectro
de atribuições, a política nacional de telecomu-
nicações, ficando assim incumbida de deliberar,
na esfera administrativa, quanto à interpretação
da legislação pertinente de telecomunicações,
assim como em relação aos casos omissos, com
o fito de proporcionar a otimização na prestação
dos serviços de comunicações em nosso País,
bem como de coibir a infração aos direitos dos
usuários do aludido serviço.
- De acordo com as informações prestadas pelo
órgão regulador de telecomunicações a conexão
à internet, via banda larga, pode ser realizado
independentemente da utilização de um dos cha-
mados “provedores”, tendo em vista ser tecni-
camente possível se fazer a conexão direta pela
própria prestadora do serviço de telecomunica-
ção em banda larga.
- O artigo 86 da Lei Geral de Telecomunicações
veda a possibilidade das concessionárias pres-
tar serviço de telecomunicações cumulativamen-
te com o de valor adicionado, como é o caso do
provedor de acesso à internet.
- Apesar da possibilidade técnica da utilização
da conexão de banda larga sem a intermediação
de um provedor de acesso, a vinculação desse
serviço ao de conexão rápida, como no caso do
VELOX, é considerada medida necessária pelo
órgão regulador dos serviços de  telecomunica-
ções, sobretudo se for levado em conta que é o
provedor de acesso que viabiliza a rotina técnica
de “autenticação/reconhecimento” ou “monito-
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ramento” do acesso de usuários na rede mun-
dial de computadores, inclusive com a atribui-
ção de um número específico de identificação
do usuário (Internet Protocol  - IP).
- Ao estabelecer essa exigência o órgão regula-
dor levou em conta vários fatores, como as pe-
culiaridades dos mecanismos de conexão com
a rede mundial de computadores, onde devem
ser adotadas todas as cautelas possíveis para
assegurar uma eficiente autenticação na rede. Tal
medida também se justifica pela garantia da
pluralidade de provedores, procurando evitar a
concentração e verticalização desse serviço no
mercado, visto que envolve também o risco de
dominação do mercado, o que seria potencial-
mente capaz de acarretar maiores prejuízos à
coletividade.
- Diante das disposições contidas na Lei Geral
de Telecomunicações, é imperativo manter a exi-
gência de contratação de serviço de conexão rá-
pida de internet (banda larga) concomitante com
a de serviço de valor adicionado (provedor de
acesso).
- Não se deve confundir provedor de acesso à
internet com  provedor de conteúdo, pois a con-
tratação deste último é, de fato, uma faculdade
do usuário, visto que o seu fim é apenas de
disponibilizar um acervo de conteúdo específi-
co de informações aos internautas, como o pró-
prio nome do serviço sugere.
- Deve ser facultado ao usuário fazer opção quan-
to ao fornecedor do serviço de valor adicionado
(provedor). O fato de existir cláusula contratual
que limite a escolha do provedor dentre aqueles
sugeridos pela fornecedora do serviço de banda
larga em nada obsta a aplicação do ordenamento
jurídico vigente, com a consequente adequação
da relação de consumo existente à legislação
pátria.
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- A escolha do provedor de acesso não deve fi-
car restrita à lista oferecida pelo prestador do
serviço de conexão banda larga, sob pena de
afronta à liberdade de escolha de que trata o ar-
tigo 6º da Lei nº 8.078/90. Para conciliar a relação
contratual com a legislação de proteção ao con-
sumidor, deve ser facultado ao contratante es-
colher o provedor de sua preferência, dentre os
que atendam a localidade onde será instalado o
serviço de banda larga VELOX, sem que  neces-
sariamente se tenha que optar por um daqueles
constantes do limitado rol de provedores suge-
ridos pela empresa de telecomunicações forne-
cedora do serviço de banda larga.
- Ante a insubsistência da pretensão do autor em
desvincular a contratação do provedor de aces-
so quando da contratação da conexão de banda
larga, fica prejudicada a análise quanto ao pleito
acessório de reparação de danos morais e patri-
moniais formulado pelo recorrente.
- Apelação parcialmente provida, apenas para
estabelecer que deve ser facultado ao contratante
do serviço de conexão banda larga escolher o
provedor de sua preferência, sem ficar adstrito
ao rol apresentado pelo prestador do serviço de
banda larga de internet.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indi-
cadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da
5ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, na
forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.

Recife, 23 de novembro de  2010 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO BARROS DIAS
- Relator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
BARROS DIAS:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público
Federal contra sentença proferida pelo MM. Juiz Substituto da 3ª
Vara Federal de Sergipe – Dr. Rafael Soares Souza – nos autos da
Ação Civil Pública – Processo nº 2004.85.00.005304-0, que extin-
guiu parcialmente o processo, sem julgamento de mérito, no to-
cante ao pedido de indenização por danos morais e materiais, com
fundamento no artigo 295, parágrafo único, inciso I c/c 267, VI, do
Código de Processo Civil e julgou improcedentes os demais pedi-
dos.

O Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública com
pedido de liminar contra a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMU-
NICAÇÕES - ANATEL e as empresas ora recorridas, buscando
tutela judicial para que fosse determinada a suspensão da obriga-
toriedade de contratação de um serviço de provedor de acesso à
internet, conjuntamente com a contratação de serviços de acesso
rápido à internet (banda larga de conexão) prestados por empresa
de telecomunicações. O autor argumentou que tal exigência confi-
guraria a prática ilegal de “venda casada”, vedada pela legislação
de proteção ao consumidor, além de ser uma imposição abusiva,
ante a possibilidade técnica da utilização dos serviços de banda
larga da internet apenas por meio dos serviços prestados pelas
concessionárias de telecomunicações, sem a participação das
empresas que atuam como provedores de acesso à internet.

O Julgador de primeiro grau afastou as preliminares de ilegiti-
midade ativa, possibilidade jurídica do pedido, interesse processu-
al e de inépcia parcial da inicial quanto ao pleito indenizatório. Na
apreciação do mérito argumentou que a Corte Especial do STJ
considera o serviço prestado pelos provedores de acesso à inter-
net como serviço de valor adicionado e não serviço de telecomuni-
cações. Ressaltou que o artigo 86 da Lei nº 9.472/97 veda expres-
samente que as concessionárias de serviços de telecomunica-
ções explorem outros serviços, fora do objeto da concessão. Por
tal razão, não se admite que a empresa de telecomunicações ora
demandada possa explorar diretamente o serviço se valor adicio-
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nado em comento, sob pena de violação à legislação que regula a
matéria, o que “não impede, entretanto, a criação de pessoas jurí-
dicas com o objeto social específico de explorar tal nicho, como os
demais réus têm feito, numa atuação empresarial lícita”.

Em suas razões o apelante alega, em síntese:

(a) a aptidão da petição inicial para o fim colimado, ante a exis-
tência de pedido ou causa de pedir em relação ao pleito de
reparação de danos morais e materiais decorrentes em
favor dos usuários e ex-usuários do serviço VELOX;

(b) a desnecessidade de devolução dos autos à primeira ins-
tância para apreciação do mérito do pedido para respon-
sabilização das empresas demandadas, pelas consequên-
cias das práticas ilegais ora combatidas, sendo possível o
imediato julgamento desse pleito na segunda instância;

(c) o serviço de acesso à internet classifica-se como Serviço
de Comunicação Multimídia e é regulamentado pela Reso-
lução nº 272/2001 da Agência Nacional de Telecomunica-
çãoes – ANATEL, a qual prevê em seu artigo 60 que o aces-
so à internet é classificado como típico serviço de teleco-
municações;

(d) as empresas ora demandadas são provedores de serviço
de conexão à internet (PSCI ou, simplesmente, provedor
de acesso), ao passo que as que fornecem serviços adici-
onais (“valor adicionado”), tais como acesso a conteúdo
exclusivo, contas de e-mail, boletins informativos, salas de
bate-papo, etc., são definidas como provedores de servi-
ços de informações (PSI ou “provedor de conteúdo”);

(e) os serviços dos provedores de conexão à internet (PSCI)
não podem ser considerados serviços de valor adicionado
(SVA), devendo ser classificados como tal apenas aquelas
novas utilidades que se agregam a um serviço de teleco-
municação preexistente, como ocorre como os serviços
complementares de telefonia (auxílio à lista, despertador,
caixa postal eletrônica, chamada em espera, etc);

(f) o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que
o serviço de conexão à internet não é um serviço de valor
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adicionado (SVA), mas sim um autêntico serviço de tele-
comunicação;

(g) a definição legal e a aplicação prática dos serviços de valor
adicionado (SVA) são incompatíveis com o serviço de aces-
so à internet, o qual se classifica como serviço de teleco-
municação;

(h) há uma relação de principal e acessório entre os serviços
de telecomunicações e os de valor adicionado (SVA), de
forma que a interpretação legislativa dada pela ANATEL ao
serviço de transmissão de dados em banda larga é incon-
cebível, pois classifica esta como um serviço secundário
(“de valor adicionado”) em relação ao “serviço principal” de
ligação do usuário à internet;

(i) os serviços de acesso à internet “devem ser tratados como
uma das espécies de serviços de telecomunicação para
todos os fins de direito, nos termos do artigo 60 da Lei Ge-
ral de Telecomunicações e não como um Serviço de Valor
Adicionado”;

(j) o artigo 39 da Lei nº 8.078/90 veda o fornecimento de produ-
tos ou serviços condicionado à aquisição de outro, e as-
sim sendo a prestação do serviço de conexão de banda
larga VELOX condicionada à contratação conjunta de um
provedor de acesso à internet (PSCI) é ilegal e abusiva,
afrontando diretamente os direitos básicos do consumidor
previstos no artigo 6º, III, do CDC;

(k) a prática abusiva de “venda casada” dos referidos serviços
implica em enriquecimento ilícito das empresas demanda-
das, vez que o serviço por elas prestado era completa-
mente desnecessário;

(l) a ilegalidade das práticas ora combatidas impôs aos con-
sumidores prejuízo financeiro decorrente do  desembolso
de valores para o pagamento de serviço desnecessário,
mas obrigatório, sob pena da não disponibilização do ser-
viço de conexão à internet, situação esta capaz de causar
transtornos e angústia aos usuários de tais serviços, o que
dá ensejo à reparação de danos  patrimoniais e morais.
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Com estes argumentos, o apelante requer a reforma da sen-
tença a quo, para que seja reconhecida a aptidão da petição inicial
também quanto aos pedidos de indenização por danos morais e
materiais perpetrados contra os usuários dos serviços ora discuti-
dos. Pugna ainda pelo reconhecimento da ilegalidade da contrata-
ção obrigatória do serviço de conexão de banda larga do VELOX,
conjuntamente com a dos serviços de provedor de acesso, por
ser este desnecesário, tanto técnica como legalmente, para o aces-
so dos usuários à rede da internet.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados INTERDOTNET
DO BRASIL LTDA. (fls. 1.457/1.465), MICROECIA.NET INFORMÁ-
TICA LTDA. (fls. 1.476/1.485), AOL BRASIL, CONDOMÍNIO SOLU-
ÇÕES DE TECNOLOGIA S.A. - BIGHOST, TERRA NETWORKS
BRASIL S.A. e UNIVERSO ONLINE S.A. (fls. 1.487/1.538).

Parecer ministerial (fls. 1.613/1.615) opinando pelo reconheci-
mento da desnecessidade de contratação obrigatória de um pro-
vedor de acesso à internet para utilização do serviço de banda
larga ADSL VELOX, bem como pelo reconhecimento da prática
abusiva de “venda casada” de serviços, vedada pelo artigo 39 do
Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
BARROS DIAS (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público
Federal contra sentença proferida pelo MM. Juiz Substituto da 3ª
Vara Federal de Sergipe, que extinguiu parcialmente o processo,
sem julgamento de mérito, no tocante ao pedido de indenização
por danos morais e materiais, com fundamento no artigo 295, pa-
rágrafo único, inciso I c/c 267, VI do Código de Processo Civil e
julgou improcedentes os demais pedidos, por meio dos quais o
Ministério Público Federal.

O recorrente defende que configura prática ilegal e abusiva a
imposição feita ao usuário do serviço de conexão banda larga VE-
LOX, no sentido de contratar obrigatoriamente os serviços de um
provedor de acesso para poder fazer uso da referida conexão rápi-
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da à internet. Assim, a controvérsia no caso em tela  reside na
análise da obrigatoriedade dessa contratação concomitante dos
serviços de um provedor de internet, para a utilização do VELOX
fornecido pela empresa Telemar Norte Leste S.A., ora demandada.

Para melhor compreensão dos serviços em discussão é opor-
tuno tecer algumas considerações sobre o funcionamento dos sis-
temas de conexão e acesso à internet.

A internet consiste em um conjunto de redes e computadores
que se interligam em nível mundial, através de redes e serviços de
telecomunicações. Para tanto, utilizam em seu processo de co-
municação protocolos padronizados para viabilizar a interligação
universalizada dos usuário com a rede.

Para adentrar no ambiente da internet os usuários dispõem de
várias opções, seja de acesso via “banda estreita”, seja por meio
de conexão rápida comumente chamada de “banda larga”. Entre-
tanto, a presente discussão ficará restrita ao acesso mediante
conexão por banda larga, no caso, o serviço VELOX, fornecido
pela concessionária de telecomunicações Telemar Norte Leste S/A.

A utilização do serviço de conexão VELOX, fornecido pela
empresa TELEMAR,  é feita através do sistema denominado ADSL
(Assymmetric Digital Subscriber Line). Trata-se de uma tecnolo-
gia que permite a transferência digital de dados em alta velocidade
por meio de linha telefônica comum (fixa) presente no endereço
físico do usuário do serviço.

Para se fazer uso deste tipo de conexão rápida à internet a
empresa de telecomunicações exige a contratação concomitante
do serviço de um provedor de acesso à internet, para que seja
feita a chamada “autenticação” ou o “reconhecimento” do usuário
na rede mundial de computadores. A escolha do usuário está limi-
tada ao rol de provedores que é oferecido pela operadora de tele-
comunicações. Esta imposição de contratação conjunta dos refe-
ridos serviços é exatamente a prática ora repelida pelo recorrente,
ao argumento de que configura-se como “venda casada” de servi-
ços, vedada pela legislação consumerista.

Na defesa de seus argumentos o MPF aduz que a exigência
da utilização do serviço VELOX condicionada à contratação de um
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provedor de acesso é abusiva e desnecessária, pois a tecnologia
de telecomunicações atual permite o uso da banda larga de inter-
net sem a necessidade de se fazer a “autenticação” na rede por
meio de um provedor de acesso.

De fato, como ressaltado na decisão recorrida, não há discus-
são quanto à possibilidade técnica de acesso direto à internet (sem
a intermediação dos provedores), pelos usuários por meio do ser-
viço de conexão banda larga VELOX.

A Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), que dispõe
sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação
e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institu-
cionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 08/1995, assim
preceitua em seus artigos 60 e 61:

Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de ati-
vidades que possibilita a oferta de telecomunicação.
§ 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou re-
cepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qual-
quer outro processo eletromagnético, de símbolos, carac-
teres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de
qualquer natureza.
§ 2° (...).

Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acres-
centa, a um serviço de telecomunicações que lhe dá su-
porte e com o qual não se confunde, novas utilidades
relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação,
movimentação ou recuperação de informações.

§ 1º Serviço de valor adicionado não constitui serviço de
telecomunicações, classificando-se seu provedor como
usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá
suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa con-
dição.
§ 2° É assegurado aos interessados o uso das redes de
serviços de telecomunicações para prestação de serviços
de valor adicionado, cabendo à Agência, para assegurar
esse direito, regular os condicionamentos, assim como o
relacionamento entre aqueles e as prestadoras de serviço
de telecomunicações. (Grifado).

À luz da definição contida no artigo 61, acima transcrito, não
se pode deixar de reconhecer que o serviço dos provedores de
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acesso à internet, por ser uma atividade que “acrescenta” a um
serviço de telecomunicações já existente “novas utilidades” (aces-
so, armazenamento, apresentação, movimentação ou recupera-
ção de informações), não pode ser enquadrado como um típico
serviço de telecomunicações, como pretende o apelante. Ao re-
vés, nos termos da legislação pertinente, o serviço prestado pelo
provedor de acesso à internet deve ser enquadrado como um “ser-
viço de valor adicionado”, ou simplesmente “SVA”.

A esse respeito o C. Superior Tribunal de Justiça já se mani-
festou nos seguintes termos:

TRIBUTÁRIO. ICMS. PROVEDORES DE INTERNET. CO-
NEXÃO POR MEIO DE SISTEMA DE TELECOMUNICA-
ÇÃO PREEXISTENTE. SERVIÇO DE VALOR ADICIONA-
DO. ART. 61, § 1º, DA LEI Nº 9.472/97. NÃO INCIDÊN-
CIA.
1. Não incide o ICMS sobre o serviço prestado pelos pro-
vedores de acesso à internet. A atividade por eles de-
senvolvida consubstancia mero serviço de valor adi-
cionado, uma vez que se utiliza da rede de teleco-
municações, por meio de linha telefônica, para via-
bilizar o acesso do usuário final à internet. Preceden-
tes das Turmas de Direito Público e da Primeira Seção.
2. Recurso especial provido.
(REsp 200400073621, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA
TURMA, 19/05/2006). Grifado.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. SERVIÇO PRESTADO
PELOS PROVEDORES DE INTERNET. ISS. NÃO-INCI-
DÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso es-
pecial em que não foi indicado com objetividade os dispo-
sitivos de lei federal supostamente violados. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. A atividade desempenhada pelos provedores de
acesso à internet constitui serviço de valor adiciona-
do (art. 61 da Lei 9472/97).
3. As Turmas de Direito Público desta Corte firmaram en-
tendimento de que o ISS não incide sobre o serviço pres-
tado pelos provedores de acesso à internet, em razão des-
ta atividade não estar compreendida na lista anexa ao Dec.
Lei 406/68. Precedentes.
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4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
não provido.
(REsp 201000416169, ELIANA CALMON, STJ - SEGUN-
DA TURMA, 22/06/2010). Grifado.

TRIBUTÁRIO. ISS. PROVEDOR DE ACESSO À INTER-
NET. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO. NÃO-INCIDÊN-
CIA.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido
de que não incide o ICMS sobre o serviço prestado
pelos provedores de acesso à internet, uma vez que
a atividade desenvolvida por eles constitui mero ser-
viço de valor adicionado (art. 61 da Lei n° 9.472/97),
consoante teor da Súmula 334/STJ.
2. O ISS incide sobre a prestação de serviços de qualquer
natureza, não compreendidos aqueles que cabem o ICMS
(art. 156, inciso III, da Constituição Federal).
3. Não havendo expressa disposição acerca do serviço de
valor adicionado na lista anexa ao Decreto-Lei 406/68, nem
qualquer identidade entre esse serviço e outro congênere
nela expressamente previsto, não ocorre a incidência do
ISS.
4. Recurso especial não-provido.
(REsp 200500163382, MAURO CAMPBELL MARQUES,
STJ - SEGUNDA TURMA, 07/04/2009). Grifado.

É pacífico, portanto, que quem presta o serviço típico de co-
municação é a empresa concessionária de serviços de telecomu-
nicações, no caso, a TELEMAR. O provedor apenas se utiliza desse
serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, para viabilizar o
acesso do usuário final à internet, colocando inclusive à sua dispo-
sição equipamentos e softwares com vistas à eficiente navega-
ção, sendo por isso considerado um serviço de valor adicionado
(SVA).

De acordo com as informações prestadas pela Agência Na-
cional de Telecomunicações não paira dúvida de que a conexão à
internet, via banda larga, prescinde da contratação de um dos cha-
mados “provedores”, tendo em vista ser tecnicamente possível se
fazer a conexão direta pela própria prestadora do serviço de tele-
comunicação em banda larga.

Contudo, a “vinculação” do serviço de um provedor de aces-
so, quando da contratação do serviço de conexão rápida, como no
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caso do VELOX, é considerada medida necessária pelo órgão re-
gulador dos serviços de  telecomunicações, sobretudo se for leva-
do em conta que é o provedor de acesso que viabiliza a rotina
técnica de “autenticação/reconhecimento” ou “monitoramento” do
acesso de usuários na rede mundial de computadores, inclusive
com a atribuição de um número específico de identificação do usuá-
rio (Internet Protocol - IP).

Não se deve confundir provedor de acesso à internet com  pro-
vedor de conteúdo, pois a contratação deste último é, de fato, uma
faculdade do usuário, pois seu fim é apenas de disponibilizar um
acervo de conteúdo específico de informações aos internautas,
como o próprio nome do serviço sugere.

Na condição de órgão regulador das telecomunicações no país,
a ANATEL detém a competência (art. 19 da LGT) para implemen-
tar, em seu espectro de atribuições, a política nacional de teleco-
municações, ficando assim incumbida de deliberar, na esfera ad-
ministrativa, quanto à interpretação da legislação pertinente de te-
lecomunicações, assim como em relação aos casos omissos, tudo
com o fito de proporcionar a otimização na prestação dos serviços
de comunicações em nosso País, bem como de coibir a ocorrên-
cia de infração aos direitos dos usuários do aludido serviço.

O apelante defende que em face da desnecessidade de con-
tratação de um provedor, a conexão à internet seria feita de forma
direta. Neste caso, as rotinas técnicas que geralmente são afetas
ao provedor seriam realizadas pela própria concessionária de te-
lecomunicações que fornece o serviço de banda larga.

Merece ser ressaltado que o artigo 86 da Lei Geral de Teleco-
municações veda a possibilidade das concessionárias prestar o
serviço de telecomunicações cumulativamente com o de valor
adicionado, como é o caso do serviço de provedor de acesso à
internet. Eis o teor desse dispositivo:

Art. 86. A concessão somente poderá ser outorgada a em-
presa constituída segundo as leis brasileiras, com sede e
administração no País, criada para explorar exclusiva-
mente os serviços de telecomunicações objeto da
concessão.
Parágrafo único. A participação, na licitação para outorga,
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de quem não atenda ao disposto neste artigo, será condi-
cionada ao compromisso de, antes da celebração do con-
trato, adaptar-se ou constituir empresa com as caracterís-
ticas adequadas. (Grifado).

Em se tratando de lei federal a sua não-aplicação somente se
justificaria pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do citado
artigo 86 da LGT, o que não se verificou no caso em apreço.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a possibilidade téc-
nica da conexão direta, tal circunstância não se afigura como mo-
tivo suficiente para afastar as regras impostas pela autoridade ad-
ministrativa reguladora das comunicações. Desta forma, entendo
que deva ser prestigiada a recomendação da autoridade regulado-
ra, quanto à necessidade de contratação de serviço de conexão
de banda larga de internet, de forma conjugada com um de valor
adicionado, no caso, os serviços de um provedor de acesso à in-
ternet.

É certo que ao estabelecer essa exigência, a referida Agência
Reguladora levou em conta vários fatores, dentre estes as peculi-
aridades dos mecanismos de conexão com a rede mundial de
computadores, onde devem ser adotadas todas as cautelas pos-
síveis para assegurar uma eficiente autenticação na rede, o que
indubitavelmente se obtém com a realização da conexão e o acesso
com a intermediação de um provedor.

Outro aspecto que move a ANATEL a exigir contratação de um
provedor de acesso é a garantia da pluralidade de provedores de
acesso à internet, procurando evitar a concentração e verticaliza-
ção desse serviço no mercado, visto que envolve também o risco
de dominação do mercado, o que seria potencialmente capaz de
acarretar maiores prejuízos à coletividade. Esta circunstância tam-
bém milita a favor dos interesses da Administrção, o que reco-
menda evitar-se a concentração dos serviços em comento.

Portanto, é patente que a chamada autenticação realizada atra-
vés de provedores não é tecnicamente indispensável, mas há ou-
tros aspectos inerentes à utilização da rede mundial de computa-
dores que recomendam a contratação do  serviço de provedor para
se utilizar a conexão de banda larga, sem que tal prática possa ser
considerada “venda casada” de serviços, nos termos alegados pelo
apelante.
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À luz dessas considerações, tenho que se deva observar a
Lei Geral de Telecomunicações a respeito do tema em debate,
especialmente diante das disposições contidas nos artigos 60, 61
e 86 daquela Norma.

Quanto à obrigatoriedade de contratação dos serviços do pro-
cedor de acesso, transcrevo os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. TELECOMUNICAÇÕES. INTERNET.
ACESSO. PROVEDORES.
A possibilidade física de acesso à banda larga ADSL
não é suficiente para afastar a exigência de contra-
tação de provedor de acesso.
(TRF4, AI nº2008.04.00.015156-6/PR, Quarta Turma, Re-
latora MARGA INGE BARTH TESSLER, julgado em 03/
06/2009). Grifado.

AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. IDEC.
EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ESPECIAL. TUTELA
ANTECIPADA. TELESP. SERVIÇO DE BANDA LARGA
DENOMINADO SPEEDY. OBRIGATORIEDADE DE CON-
TRATAÇÃO, SUPLEMENTEAR, DE PROVEDOR.
1. Segundo se extrai dos autos, o Tribunal de origem, no
Acórdão recorrido, afastou a verossimilhança diante da
necessidade de examinar os contratos celebrados pela
concessionária do serviço de telefonia, as normas especí-
ficas da referida área de serviço e a questão técnica, “con-
cernente à possibilidade material da prestação do serviço
em causa com prescindência da contratação de serviços
de terceiros”. Assim, em princípio, a verificação da obriga-
toriedade de “compras casadas” e da viabilidade técnica
da TELESP em fornecer aos consumidores acesso direto
à internet, através do sistema de banda larga denominado
Speedy, sem a intervenção das chamadas “provedoras”,
não dispensa o exame dos contratos celebrados e de pro-
vas, já produzidas ou que serão apresentadas ao longo do
processo. A incidência das vedações das Súmulas nºs 05
e 07/STJ parece, então, inevitável na hipótese presente, o
que descaracteriza o fumus boni iuris.
2. Quanto ao periculum in mora, está ausente, porque o
fato de algum consumidor não acessar a rede mundial de
computadores mediante o serviço de conexão banda larga
denominado Speedy, mais rápido, não o impossibilita de
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ingressar na internet pelas vias comuns, através de um
provedor único.
3. Agravo regimental desprovido.
(AGRMC 200300287681, CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, STJ - TERCEIRA TURMA, 02/06/2003). Grifado.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.
SENTENÇA PROFERIDA NO FEITO ORIGINÁRIO, CON-
TRÁRIA À DECISÃO DO TRIBUNAL. NÃO-PREJUDICIA-
LIDADE DO AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSU-
MIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE
BANDA LARGA À INTERNET, INDEPENDENTEMENTE
DE CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR. ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. EFEITO CONCESSIVO. CONCESSÃO.
1. Atribuído efeito suspensivo ao agravo que impugnou de-
cisão interlocutória, a sobrevinda de sentença, sem que
tenha havido acréscimo qualitativo à base empírica dos
autos, não é capaz de restaurar efeitos contrapostos aos
do agravo.
2. O serviço prestado para prover o acesso à internet não
se caracteriza como serviço de telecomunicação, porque
não necessita de autorização, permissão ou concessão
da União (art. 21, inciso XI, da Constituição Federal). Tra-
ta-se de mero serviço de valor adicionado, servindo-se da
infra-estrutura de telecomunicações.
3. Verifica-se militar em favor da agravante a tese de
que há impedimento legal para a prestação do servi-
ço determinado pela liminar (provedor de acesso à
internet – Serviço de Valor Adicionado), porquanto,
nos termos do art. 61, § 1º, da Lei Geral de Telecomu-
nicações (Lei n° 9.472/1997), “serviço de valor adicio-
nado não constitui serviço de telecomunicações, clas-
sificando-se seu provedor como usuário do serviço
de telecomunicações que lhe dá suporte, com os di-
reitos e deveres inerentes a essa condição”.
4. Agravo provido. Efeito suspensivo concedido.
(TRF1. AG 200401000190970, JUIZ FEDERAL CARLOS
AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - SEXTA TURMA, 01/
06/2009). Grifado.

Não há dúvida de que o serviço de conexão à internet prestado
pela empresa de telecomunicações caracteriza-se como típica
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relação de consumo, de forma que a sua contratação deve se pau-
tar pela observância da legislação consumerista.

A despeito do entendimento de que se deva manter a política
aplicada pela ANATEL, quanto à contratação dos serviços dos pro-
vedores de internet, recomenda-se que a escolha quanto ao forne-
cedor desse serviço de valor adicionado (provedor) seja feita pelo
próprio usuário, sob pena de afronta à liberdade de escolha de que
trata o artigo 6º da Lei nº 8.078/90.

O Contrato de Adesão ao Serviço VELOX constante dos autos
(fls. 167/173) prevê em sua Cáusula Nona a necessidade de con-
tatação de um provedor de acesso à internet, estabelecendo em
seu item 9.5 que “O serviço VELOX não permite o acesso direto
do ASSINANTE à Internet, sendo necessário, para tanto, a contra-
tação pelo ASSINANTE, de Provedor de acesso à Internet apto a
prover o serviço VELOX”.

Contudo, ao dispor sobre os provedores de acesso que pode-
rão ser utilizados pelos usuários, o referido contrato prevê no item
9.6 da referida Cláusula Nona que “A lista de provedores de aces-
so à Internet habilitados para prestar o serviço VELOX, nos termos
do item acima, encontra-se disponível no site da TELEMAR na In-
ternet, no endereço www.telemar.com.br/velox”.

O fato de existir cláusula contratual que limite a escolha do
provedor dentre aqueles sugeridos pela fornecedora do serviço de
banda larga em nada obsta a aplicação do ordenamento jurídico
vigente, com a consequente adequação da relação de consumo
existente à legislação pátria.

Assim, a escolha do provedor de acesso não deve ficar restri-
ta à lista oferecida pelo prestador do serviço de conexão banda
larga. Entendo que para conciliar a relação contratual com a legis-
lação de proteção ao consumidor, deve ser facultado ao contra-
tante escolher o provedor de sua preferência, dentre os que aten-
dam a localidade onde será instalado o serviço de banda larga
VELOX, sem que  necessariamente se tenha que optar por um
daqueles constantes do limitado rol de provedores sugeridos pela
empresa de telecomunicações fornecedora do serviço de banda
larga.
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Ante a insubsistência da pretensão do autor no sentido de des-
vincular a assinatura de um provedor de acesso quando da con-
tratação da conexão de banda larga, fica prejudicada a análise
quanto ao pleito acessório de reparação de danos morais e patri-
moniais formulado pelo recorrente.

Isso posto, dou parcial provimento à apelação, apenas para
estabelecer que deve ser facultado ao contratante do serviço de
conexão banda larga escolher o provedor de sua preferência, sem
ficar adstrito ao rol apresentado pelo prestador do serviço de co-
nexão rápida.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 500.729-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA DE
VASCONCELOS NETO (CONVOCADO)

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelada: GENEROSA MARIA DA SILVA
Repte.: PROCURADORIA REPRESENTANTE DO INSS
Adv./Proc.: DR. FRANCISCO GONÇALVES DIAS (APDA.)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. PEN-
SÃO PROVISÓRIA POR MORTE PRESUMIDA.
ESPOSA. ART. 78 DA LEI 8.213/91. COMPROVA-
DA A AUSÊNCIA E A CONDIÇÃO DE AGRICUL-
TOR DO MARIDO DESAPARECIDO. CONCES-
SÃO DO BENEFÍCIO. RECONHECIDA DE OFÍCIO
A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES
AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDU O AJUIZA-
MENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA REDUZI-
DOS PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009 A PARTIR DA
SUA VIGÊNCIA.
- A pensão provisória por morte presumida, de-
clarada pela autoridade judicial competente de-
pois de 6 (seis) meses de ausência, é assegura-
da ao conjunto de dependentes do segurado,



159

nos termos do art. 78 da Lei nº 8.213/91.
- A prova da dependência econômica da reque-
rente, por se tratar de esposa, consoante Certi-
dão de Casamento acostada aos autos, é presu-
mida (Lei nº 8.213/91, art. 16, inciso I, redação da
Lei nº 9.032/95).
- A Certidão de Casamento Civil, realizado em
25/08/1978, na qual consta a profissão de agri-
cultor do marido e o domicílio dos nubentes na
zona rural, corroborada pela prova testemunhal,
produzida com as cautelas legais, mediante de-
poimentos coerentes e sem contradita, demons-
trando conhecimento das circunstâncias dos fa-
tos que alicerçam o direito aqui pretendido, com-
provam a condição de trabalhador rural do es-
poso ausente da postulante.
- Também a ausência do segurado desaparecido
ficou comprovada por meio da decisão judicial
proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de
Juazeiro do Norte/CE, de modo que  faz jus a
autora à concessão do benefício de pensão pro-
visória por morte presumida.
- Todavia, é de ser reconhecida, de ofício, a pres-
crição das parcelas anteriores aos cinco anos que
antecederam o ajuizamento da ação (art. 219 do
CPC c/redação dada pela Lei nº 11.280/2006).
- Relativamente à taxa dos juros de mora, não
questionada pelo instituto apelante, o eg. STJ fir-
mou entendimento “no sentido de que a incidên-
cia de juros legais e de correção monetária está
implicitamente reconhecida nos pedidos em ge-
ral, nos termos do art. 293 do Código de Proces-
so Civil e da Lei 6.899/81, respectivamente. Inde-
pendem, portanto, de pedido expresso, bem
como de determinação pela sentença, podendo,
inclusive, ser fixados em sede de reexame ne-
cessário ou de apelação, ainda que a parte inte-
ressada não o suscite, sem que isso resulte refor-
matio in pejus ou julgamento extra petita” (AGRG
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no REsp 912623/RJ).
- Destarte, entendo que, inaugurando-se novo
quadro normativo que implique a modificação
do percentual de juros ao longo do tempo, as
novas disposições legais passam a incidir a par-
tir de então sobre a relação jurídica processual
pendente, não havendo cogitar-se, em tal con-
texto, que a parte possua direito adquirido (Art.
5º, XXXVI, CF) ao percentual em vigor quando do
ajuizamento da ação ao longo de todo o período.
- Convém assinalar, por pertinente, que o pró-
prio STF (RE 559.445 AGR/PR)  encampou a tese
de incidência imediata da nova lei que modifica
o percentual de juros de mora, quando analisou
os efeitos da edição da MP nº 2.180-35, que alte-
rou o mesmo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, consa-
grando a sua incidência imediata independente-
mente da época do ajuizamento da ação.
- Diante disto, conforme posição firmada nesta
Corte, os juros moratórios são fixados em 0,5%
(meio por cento) ao mês a partir da citação váli-
da (Súmula 204-STJ), até o advento da Lei nº
11.960, de 29/06/2009, quando passará a haver a
incidência uma única vez, até o efetivo pagamen-
to, dos índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, con-
soante os termos do art 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com redação da nova lei
- Apelação improvida. Remessa oficial tida como
interposta parcialmente provida apenas para re-
conhecer, de ofício, a prescrição das parcelas
anteriores aos cinco anos que antecederam o
ajuizamento da ação e reduzir a taxa dos juros
de mora ao percentual de 0,5% (meio por cento)
ao mês, a partir da citação válida (Súmula 204
do STJ), até o advento da Lei nº 11.960/2009,
quando passarão a incidir na forma prevista no
art 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da nova
lei.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo tombado
sob o número em epígrafe, em que são partes as acima identifica-
das, acordam os Desembargadores Federais da Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sessão realizada
nesta data, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas
que integram o presente, a unanimidade, negar provimento à ape-
lação e dar parcial provimento à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator.

Recife, 1° de fevereiro de 2011 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA DE VASCON-
CELOS NETO - Relator Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA
DE VASCONCELOS NETO (Convocado):

Trata-se de remessa oficial tida como interposta e recurso de
apelação da autarquia previdenciária contra a sentença que, ante-
cipando os efeitos da tutela, condenou-a à concessão de pensão
provisória por morte presumida, a contar da data da decisão judi-
cial que declarou a ausência do marido (29/02/1996), bem como
ao pagamento das parcelas atrasadas, atualizadas monetariamen-
te, e acrescidas de juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao
mês, a partir da citação, além de honorários advocatícios de 10%
(dez por cento) do valor das prestações vencidas.

Em suas razões recursais, defende o instituto apelante que
não existe nos autos sequer início de prova material apto a com-
provar o exercício de atividade agrícola.

Requer a reforma da sentença e a improcedência da preten-
são autoral.

Contrarrazões às fls. 111/115.

É o relatório.
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VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA
DE VASCONCELOS NETO (Relator Convocado):

A pensão provisória por morte presumida, declarada pela au-
toridade judicial competente depois de 6 (seis) meses de ausên-
cia, é assegurada ao conjunto de dependentes do segurado1, nos
termos do art. 78 da Lei nº 8.213/91.

A prova da dependência econômica da requerente, por se tra-
tar de esposa, consoante Certidão de Casamento que repousa à
fl. 13, é presumida2.

No tocante à qualidade de segurado especial do instituidor, tem-
se que é pacífico o entendimento de que diante das dificuldades do
trabalhador rural em obter documentos que comprovem sua ativi-
dade, deve o juiz valorar o início de prova documental, desde que
idôneo, a fim de formar o seu convencimento.

Assim sendo, a Certidão do Casamento Civil (fl. 13), realizado
em 25/08/1978, na qual consta a profissão de agricultor do marido
e o domicílio dos nubentes na zona rural, corroborada pela prova
testemunhal (fls. 66/68), produzida com as cautelas legais, medi-
ante depoimentos coerentes e sem contradita, demonstrando co-
nhecimento das circunstâncias dos fatos que alicerçam o direito
aqui pretendido, demonstra a condição de trabalhador rural do es-
poso ausente da postulante.

Quanto ao fato do marido da requerente ter exercido atividade
urbana, durante menos de dois anos (fl. 108), em interstícios com-
preendidos entre 01/12/1979 e 06/07/19982, não descaracteriza a
sua condição de segurado especial, em face da necessidade dos
campesinos de migrarem para as grandes cidades, durante os
períodos de seca, em busca de trabalho para sua manutenção e
da sua família.

Também a ausência do segurado desaparecido ficou compro-
vada, através da decisão judicial, proferida pelo Juízo de Direito da

1 Lei nº 8.213/91, art. 16, inciso I, com redação dada pela Lei nº 9.032/95.
2 Art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91.
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Comarca de Juazeiro do Norte/CE (fls. 15/17), de modo a fazer
jus a autora, ora apelada, à concessão do benefício de pen-
são provisória por morte presumida.

Neste sentido colaciono jurisprudência desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO PROVISÓRIA EM VIRTU-
DE DE AUSÊNCIA DO CÔNJUGE VARÃO. ART. 78 DA
LEI 8.213/91. IMPRESCINDIBILIDADE DA DECLARAÇÃO
JUDICIAL DE AUSÊNCIA TÃO-SOMENTE NO REQUERI-
MENTO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO NA VIA
JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA, QUE PODERÁ SER SUPRIDA POR OUTROS
MEIOS DE PROVA.
1. Objetiva a presente ação a concessão de benefício de
pensão provisória em face do desaparecimento do esposo
da autora.
2. Por força do disposto no art. 92, II, do CPC, indiscutivel-
mente a competência para o julgamento das ações de
declaração de ausência, por se cuidar de ação concernen-
te ao estado, é do juízo comum estadual. entretanto, em
relação às causas tipicamente previdenciárias, como ocor-
re na hipótese – à exceção das ações acidentárias, por
força do disposto no art. 109, I, da CF/88 –, tocam elas à
justiça federal. precedentes do STJ.
3. É cediço que o art. 78 da lei 8.213/91, estabelece, tex-
tualmente que: “por morte presumida do segurado, decla-
rada pela autoridade judicial competente, depois de 6 (seis)
meses de ausência, será concedida pensão provisória, na
forma desta subseção”.
4. Entretanto, embora conste em referido dispositivo legal
a exigência da declaração da autoridade judicial compe-
tente como requisito necessário à concessão da pensão
provisória, tal declaração só se faz imprescindível quando
se pretende a concessão do benefício na via administrati-
va. Na via judicial, a declaração poderá ser suprida por
outros meios de prova, conforme se fez no caso presente.
ademais, não poderia a autora, em situação de franca ne-
cessidade, ser prejudicada pela imperícia do advogado,
que manejou, perante a justiça estadual, uma ação de jus-
tificação de ausência.
5. Afastada a alegação de necessidade de declaração de
ausência a ser proferida pelo juízo comum estadual, e con-
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siderando que, na hipótese, a parte demonstrou, através
da documentação acostada, a condição de desaparecido
de seu esposo, não há como deixar de conceder-se à ora
apelante, o benefício pretendido, a ser devido pelo INSS a
partir do ajuizamento da ação.
6. De se realçar, ainda, que, consoante notícia publicada
em jornal de grande circulação no dia 23.01.1990 (v. fl.14),
o ex-cônjuge estaria desaparecido desde o dia 10 daquele
mês. Destarte, à vista da última anotação constante da
CTPS, ocorrida em 01.09.1989 (a CTPS consta dos autos
em sua via original), depreende-se que o ex-cônjuge da
autora ainda mantinha a qualidade de segurado quando de
seu desaparecimento.
7. Apelação provida.
[TRF5. AC 298777/PE (2000.83.00.002711-0). JUL: 09/05/
2006. DJ: 13/06/2006. PÁG: 671. REL: DES. FEDERAL:
JOANA CAROLINA LINS PEREIRA (SUBSTITUTO). 2ª
TURMA. DECISÃO UNÂNIME].

No entanto, é de ser reconhecida, de ofício, a prescrição das
parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento
da ação (art. 219 do CPC c/redação dada pela Lei nº 11.280/2006).

Relativamente aos juros moratórios, não questionados pelo
instituto apelante, o eg. STJ firmou entendimento “no sentido de
que a incidência de juros legais e de correção monetária está im-
plicitamente reconhecida nos pedidos em geral, nos termos do
art. 293 do Código de Processo Civil e da Lei 6.899/81, respectiva-
mente. Independem, portanto, de pedido expresso, bem como de
determinação pela sentença, podendo, inclusive, ser fixados em
sede de reexame necessário ou de apelação, ainda que a parte
interessada não o suscite, sem que isso resulte reformatio in pe-
jus ou julgamento extra petita” 3.

Destarte, entendo que, inaugurando-se novo quadro normati-
vo que implique a modificação do percentual de juros ao longo do
tempo, as novas disposições legais passam a incidir a partir de
então sobre a relação jurídica processual pendente, não havendo

3 STJ. AGRG no REsp 912623/RJ (2006/0277976-1). Jul: 05/08/2008. DJE:
20/08/2008. Rel.: Ministra Denise Arruda. Primeira Turma. Decisão: unânime.
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cogitar-se, em tal contexto, que a parte possua direito adquirido4

ao percentual em vigor quando do ajuizamento da ação ao longo
de todo o período.

Convém assinalar, por pertinente, que o próprio STF5 encam-
pou a tese de incidência imediata da nova lei que modifica o per-
centual de juros de mora, quando analisou os efeitos da edição da
MP nº 2.180-35, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, consa-
grando a sua incidência imediata independentemente da época do
ajuizamento da ação.

Conforme posição firmada neste órgão fracionário (APELRE-
EX 13901-PB) e no Pleno deste Tribunal (EINFAC 476182-PE, Rel.
Des. Federal MARGARIDA CANTARELLI, 03.11.2010), os juros
moratórios em causas de natureza previdenciária devem ser fixa-
dos no patamar de 0,5% ao mês até o advento da Lei n° 11.960/
2009.

Diante disto, os juros moratórios são fixados em 0,5% (meio
por cento) ao mês a partir da citação válida (Súmula 204-STJ), até
o advento da Lei nº 11.960, de 29/06/2009, quando passará a ha-
ver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índi-
ces oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, consoante os termos do art 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com redação da nova lei.

Ante estas considerações, nego provimento à apelação do
INSS e dou parcial provimento à remessa oficial tida como
interposta apenas para reconhecer, de ofício, a prescrição das
parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento
da ação e reduzir a taxa dos juros de mora ao percentual de 0,5%
(meio por cento) ao mês, a partir da citação válida (Súmula 204 do
STJ), até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando passarão a inci-
dir na forma prevista no art 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação
da nova lei.

É como voto.

4 Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
5 STF. RE 559.445 AGR/PR. Jul:  26/05/2009. DJE: 12/06/2009. Rel. Ministra

Ellen Gracie. 2ª Turma. Decisão: unânime.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 504.468-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO
MOREIRA

Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ALEXANDRE
GONDIM  GUEDES  PEREIRA E OUTROS

Apelados: OS MESMOS, MARGARIDA  VERENA  B.  TEIXEI-
RA  DE  CARVALHO E OUTROS, NEREIDA  MAIRA
NÓBREGA  BARRETO  PIRES  BEZERRA, FRAYA
ADRIANA  BONETTE E OUTROS E UNIÃO

Repte.: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Advs./Procs.: DRS. PAULO AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS,

MARCOS DOS ANJOS PIRES BEZERRA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REFORMA DE
PARTE DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A
LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL QUANTO AOS RÉUS NÃO EXCLU-
ÍDOS DA PRESENTE DEMANDA. LITISPENDÊN-
CIA COM A AÇÃO POPULAR Nº 91.00894-0.
INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. SERVIDORES QUE IN-
GRESSARAM NO TRT DA 13ª REGIÃO SEM
CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL DE 1988 PELO REGIME CELE-
TISTA E PELO DECRETO Nº 77.242/76. REGU-
LARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. RECONHE-
CIMENTO PELO TCU. TRANSPOSIÇÃO DE EM-
PREGO PÚBLICO PARA CARGO PÚBLICO. DE-
SOCUPAÇÃO DOS CARGOS PELOS NÃO ES-
TÁVEIS E RETORNO DOS ESTÁVEIS AOS EM-
PREGOS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DE-
SINTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NESSE SEN-
TIDO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURAN-
ÇA JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DOS JUÍ-
ZES PELAS CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA.
- O MPF requer a desconstituição de investiduras
e a desocupação de cargos públicos de provi-
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mento efetivo, supostamente preenchidos sem
concurso público, bem como a condenação de
juízes do TRT da 13ª Região, que integravam o
órgão colegiado que promoveu as referidas ad-
missões, na reparação do dano causado ao erá-
rio.
- Os réus excluídos do feito pela constatação de
litispendência entre a presente demanda e a ação
popular n° 91.00894-0 pedem sua reforma.
- A decisão, em sede de embargos de declara-
ção, integrou a sentença recorrida, concluindo
não ter sido configurada a litispendência quanto
aos réus Ana Maria Rezende Libânio, Antônio
Murilo Rodrigues, Fernando Gil Rezende Libânio,
Flora Maria Rezende Libânio, Francisca das Cha-
gas Rodrigues, Jacira dos Santos Monte, Joana
D´arc Rodrigues Medeiros, Margarida V. B. T. de
Carvalho, Max Mendonça Meira, Orígenes Mon-
te Neto, Paula Carolina Teixeira Miranda Leite,
Plácido Montenegro Pires, Priscila Rodrigues
Pereira, Sâmara Keila M. P. Mendonça e Zuíla
Rodrigues Montenegro Pires, uma vez que, por
não serem beneficiários da Resolução nº 27/86,
foram excluídos da Ação Popular nº 91.0000894-0.
- A ré Maria Letícia Teixeira de Carvalho não cons-
ta do anexo IX da sentença atacada, não tendo
sido, em momento algum, excluída deste feito,
de modo que não possui interesse em recorrer
da sentença, uma vez que, assim como os réus
acima elencados, o pronunciamento de litispen-
dência não a atingiu.
- Não há identidade entre os objetos da presente
demanda e da Ação Popular nº 91.00894-0, de-
vendo ser reformada a sentença recorrida no
ponto em que excluiu os réus constantes do seu
anexo IX, de modo que o julgamento de mérito
passa a abarcá-los.
- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido
de que antes da vigência da Lei 9.784/99 a Admi-
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nistração podia, a qualquer tempo, revogar seus
atos quando eivados de vícios, bem como de que
não há prescrição de ato administrativo incons-
titucional.
- No regime constitucional de 1967/69, a exigên-
cia de concurso público era exclusivamente para
a primeira investidura em cargo, não se repetin-
do a previsão para a ocupação de empregos pú-
blicos, o que passou a ser exigido no regime
constitucional de 1988 desde sua redação origi-
nal.
- Não se vislumbra, quanto aos promovidos que
foram contratados para o preenchimento de
empregos públicos no âmbito do TRT da 13ª Re-
gião, qualquer desobediência à norma constitu-
cional aplicável, haja vista que as certidões fun-
cionais acostadas aos autos demonstram que
eles foram contratados antes de 1988 e com base
na CLT.
- Quanto aos servidores contratados com fulcro
no Decreto nº 77.242/76, observa-se que o referi-
do ato normativo serviu de base para a contra-
tação de pessoas para funções de confiança e
cargos em comissão, contudo não reside aí o
questionamento ministerial, mas sim, na
consequente transformação dessas funções em
empregos públicos pelo Decreto-Lei nº 2.280/85,
e, posteriormente, na transposição para os car-
gos públicos atualmente ocupados.
- A presente causa de pedir não é estranha à pre-
tensão deduzida na inicial, uma vez que demons-
tra a situação de servidores contratados sob o
regime celetista que passaram a ocupar cargo
público sem concurso de provas e títulos, de-
vendo ser apreciada essa questão similarmente
à dos promovidos que ocuparam originalmente
empregos públicos.
- Em face da decisão do TCU no julgamento das
contas do TRT da 13ª Região dos exercícios de
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1986/1988 (fls. 2500/2503), em que se reconhe-
ceu a regularidade de todas as contratações aqui
discutidas, o foco da discussão se resume à
transposição dos empregos para os cargos pú-
blicos sem concurso de provas e títulos.
- O legislador constituinte, no artigo 19 do ADCT,
conferiu expressa e especificamente a estabili-
dade àqueles que ingressaram no serviço públi-
co sem concurso há mais de cinco anos da en-
trada em vigor da Constituição Federal.
- Não há que se falar em extensão, pelo artigo 33
da Emenda Constitucional nº 19/98, da estabili-
dade extraordinária do artigo 19 do ADCT àque-
les que ingressaram no serviço público menos
de cinco anos antes da entrada em vigor da Car-
ta de 88. O referido artigo, ao prever que estes
servidores são considerados não estáveis para
os fins do art. 169, § 3º, II, da Constituição Fede-
ral quis apenas privilegiar, em detrimento des-
tes, os servidores ocupantes de cargo efetivo e
que ainda não adquiriram a estabilidade, não ten-
do como se abstrair que o legislador os consi-
derou estáveis para todos os outros efeitos.
- O artigo 39 da Lei Maior, em sua redação origi-
nal, determinou a unificação dos regimes de tra-
balho na administração direta, bem como nas
autarquias e fundações públicas, extinguindo-se
o regime celetista e adotando-se, exclusivamen-
te, o estatutário. Desse modo, foi editada a Lei nº
8.112/90, que instituiu o regime jurídico único dos
servidores públicos civis da União, das autar-
quias e das fundações públicas federais.
- Na forma do parágrafo primeiro do artigo 243
da Lei nº 8.112/90, os empregos ocupados pelos
servidores incluídos no regime instituído por esta
Lei ficam transformados em cargos, na data de
sua publicação.
- A Lei nº 8.432/92, que veio dispor sobre a cria-
ção de Juntas de Conciliação e Julgamento nas
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Regiões da Justiça do Trabalho, determinou a
submissão de todos os cargos e empregos de
seus quadros ao regime jurídico único, na for-
ma do artigo 243 da Lei nº 8.112/90, tornando to-
dos os servidores estatutários, inclusive aque-
les admitidos com base no Decreto nº 77.242/76.
- Ainda que fosse necessário o concurso para
que os antigos empregados públicos não está-
veis (admitidos antes de 05 de outubro de 1983)
fossem integrados aos cargos transformados
pela Lei nº 8.112/90, havendo colisão de princípi-
os fundamentais, cabível é o emprego do princí-
pio da proporcionalidade, que permite, por meio
de juízos comparativos de ponderação dos inte-
resses envolvidos no caso concreto, harmonizá-
los, através da redução proporcional do âmbito
de aplicação de um deles.
- Estar-se-ia diante do confronto entre o princí-
pio do concurso para o provimento de cargos
públicos e os princípios da boa-fé e da seguran-
ça jurídica que abarcam todos os promovidos,
que conforme pronunciado pelo TCU, ingressa-
ram no TRT da 13ª Região regularmente e ocu-
pam os cargos correspondentes por longos anos.
- A modificação dessas situações, conforme
apontado na sentença de primeiro grau, causa-
ria mais transtornos do que benefícios para a
Administração, uma vez que o desligamento dos
servidores não estáveis não geraria a abertura
de vagas a serem preenchidas por concursados
e o retorno dos estáveis que não se efetivaram
por concurso aos empregos antes ocupados se
tornou inviável, haja vista a inexistência de lei que
regulamente tais empregos e, sobretudo, trate
de sua remuneração.
- Não se pode ignorar os efeitos jurídicos das
situações aqui postas à discussão em face da
evidente injustiça que implicaria fazer retornar
aos empregos originários ou exonerar aqueles
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que exerceram suas atribuições por tantos anos
e atingiram inegavelmente elevado grau de es-
pecialização, além de terem estruturado suas vi-
das e de suas famílias a partir dos patamares
remuneratórios alcançados.
- A Administração, em momento algum, demons-
trou interesse em levar a efeito as providências
requeridas pelo MPF relativamente aos servido-
res promovidos, utilizando-se, por exemplo, da
faculdade conferida pelo parágrafo sétimo do
artigo 243 da Lei nº 8.112/90.
- Nas hipóteses em que a Administração exone-
ra o servidor não estável e não concursado, a
jurisprudência é pacífica ao definir que o ato de
desligamento não comporta qualquer ilegalida-
de, pronunciando-se sempre de forma contrária
aos interesses particulares, o que não é o caso
dos autos, em que a própria União manifestou-
se em defesa dos vínculos.
- Preliminar de prescrição quinquenal argüida pe-
los réus nas contrarrazões de fls. 4200/4208 re-
jeitada.
- Apelação de fls. 4096/4101 não conhecida quan-
to aos réus Ana Maria Rezende Libânio, Antônio
Murilo Rodrigues, Fernando Gil Rezende Libânio,
Flora Maria Rezende Libânio, Francisca das Cha-
gas Rodrigues, Jacira dos Santos Monte, Joana
D´arc Rodrigues Medeiros, Margarida V. B. T. de
Carvalho, Max Mendonça Meira, Orígenes Mon-
te Neto, Paula Carolina Teixeira Miranda Leite,
Plácido Montenegro Pires, Priscila Rodrigues
Pereira, Sâmara Keila M. P. Mendonça, Zuíla
Rodrigues Montenegro Pires e Maria Letícia
Teixeira de Carvalho, e provida no restante para
reformar a sentença no ponto em que reconhe-
ceu a ocorrência de litispendência relativamente
aos réus do seu anexo IX, de modo que o julga-
mento de mérito passa a atingi-los.
- Apelação do Ministério Público Federal parcial-
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mente provida, apenas para reformar a senten-
ça de primeiro grau no ponto em que indeferiu a
inicial quanto aos réus que ingressaram no TRT
da 13ª Região com base no Decreto nº 77.242/76,
julgando improcedente o pleito ministerial quan-
to aos referidos servidores, devendo ser manti-
do o julgamento de improcedência quanto aos
demais réus.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar a preliminar de prescri-
ção arguida pelos réus relacionados nas contrarrazões de fls. 4200/
4208, não conhecer da apelação de fls. 4096/4101 quanto aos réus
Ana Maria Rezende Libânio, Antônio Murilo Rodrigues, Fernando
Gil Rezende Libânio, Flora Maria Rezende Libânio, Francisca das
Chagas Rodrigues, Jacira dos Santos Monte, Joana D´arc Rodri-
gues Medeiros, Margarida V. B. T. de Carvalho, Max Mendonça Meira,
Orígenes Monte Neto, Paula Carolina Teixeira Miranda Leite, Pláci-
do Montenegro Pires, Priscila Rodrigues Pereira, Sâmara Keila M.
P. Mendonça, Zuíla Rodrigues Montenegro Pires e Maria Letícia Tei-
xeira de Carvalho, dando-lhe provimento no restante e dar parcial
provimento à apelação do Ministério Público Federal, apenas para
julgar improcedente o pleito ministerial quanto aos réus que ingres-
saram no TRT da 13ª Região com base no Decreto nº 77.242/76,
nos termos do voto do relator, na forma do relatório e notas taqui-
gráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.

Recife, 20 de janeiro de 2011 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREI-
RA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIA-
LHO MOREIRA:

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Ministério Públi-
co Federal e por Alexandre Gondim Guedes Pereira, Maria Letícia



173

Teixeira de Carvalho Rocha, Paulino Teixeira de Carvalho Filho e
todos os demais promovidos constantes do anexo IX da sentença
de primeiro grau, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara
Federal da SJ/PB.

Em sede de Ação Civil Pública, o MPF intentou a desconstitui-
ção de investiduras e a desocupação de cargos públicos de provi-
mento efetivo, supostamente preenchidos sem concurso público;
bem como a condenação de juízes do TRT da 13ª Região, que
integravam o órgão colegiado que promoveu as referidas admis-
sões, na reparação do dano causado ao erário.

A sentença vergastada extinguiu o feito, sem resolução do
mérito, relativamente aos réus constantes no seu anexo IX, em
face da verificação de litispendência entre a presente demanda e a
ação popular n° 91.00894-0, e, no restante, julgou improcedentes
os pleitos formulados pelo Parquet.

Nos autos do agravo de instrumento nº 86.413/PB, a 1ª Turma
desta Corte negou provimento ao recurso que visava ao desmem-
bramento do presente feito relativamente aos pensionistas. Con-
tudo, relata a Juíza de origem que, quando proferido o acórdão, a
Secretaria da 3ª Vara Federal da Paraíba já havia dado cumpri-
mento à decisão que havia deferido a tutela recursal, promovendo
o referido desmembramento, o que resultou na formação do pro-
cesso de nº 2008.82.00.005434-0.

Ressalta que, diante da situação em que a presente demanda
se apresentava, e em homenagem aos princípios do contraditório,
da economia processual, da celeridade e da efetividade da jurisdi-
ção, o desmembramento havia de ser mantido sem que isso im-
plicasse desrespeito ao acórdão prolatado nos autos do agravo de
instrumento mencionado, de modo que a sentença proferida não
atingiu as pessoas constantes do seu anexo VIII, que passaram a
fazer parte do processo de nº 2008.82.00.005434-0.

Em seguida, decidindo os embargos de declaração, a Juíza
de origem integrou a sentença, reconhecendo que os promovidos
Ana Maria Rezende Libânio, Antônio Murilo Rodrigues, Fernando
Gil Rezende Libânio, Flora Maria Rezende Libânio, Francisca das
Chagas Rodrigues, Jacira dos Santos Monte, Joana D´arc Rodri-
gues Medeiros, Margarida V. B. T. de Carvalho, Max Mendonça Meira,
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Orígenes Monte Neto, Paula Carolina Teixeira Miranda Leite, Pláci-
do Montenegro Pires, Priscila Rodrigues Pereira, Sâmara Keila M.
P. Mendonça e Zuíla Rodrigues Montenegro Pires foram indevida-
mente excluídos desta demanda, uma vez que, por não serem
beneficiários da Resolução nº 27/86, foram excluídos da Ação Po-
pular nº 91.0000894-0, não havendo que se falar em litispendência
em relação a esses réus.

Consequentemente, passou a analisar a situação das partes
acima listadas, julgando improcedente o pedido do Órgão Ministe-
rial relativamente a elas pelos mesmos fundamentos adotados para
o julgamento dos demais.

Na mesma decisão, supriu também a omissão acerca da ale-
gação de nomeação de pessoas para o exercício de cargos e fun-
ções de confiança com fundamento no Decreto nº 77.242/76 e a
transformação dessas funções em empregos da tabela perma-
nente com base no Decreto-Lei nº 2.280/85, concluindo que na
inicial não houve qualquer pedido dirigido à declaração de nulidade
das nomeações para o exercício de funções de confiança ou que
objetivasse a anulação do ato que transformou essas funções em
empregos públicos, de modo que, considerando as causas de pedir
acima elencadas estranhas à pretensão deduzida, indeferiu a ini-
cial nesse ponto, extinguindo o processo sem resolução do mérito
nessa parte.

Em suas razões de apelo, alega o MPF que, embora não haja
inconstitucionalidade nas contratações de empregados públicos,
sem concurso, ocorridas antes da entrada em vigor da Constitui-
ção atual, faz-se mister analisar a possibilidade desses funcioná-
rios virem a ocupar cargo público sem submissão a concurso.

Reconhece, noutro aspecto, que o artigo 39 da CF determinou
a instituição de um regime jurídico único para os servidores da
administração direta, autarquias e fundações públicas, salientan-
do, contudo, que esse regime estatutário não atingiu todos os ser-
vidores da mesma forma, haja vista as peculiaridades existentes
em relação aos empregados.

Aduz ainda que, diferentemente do apontado na sentença, o
artigo 33 da Emenda Constitucional nº 19/98 não conferiu estabili-
dade aos empregados admitidos sem concurso público após o dia
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5 de outubro de 1983, considerando-se os mesmos não estáveis
apenas para efeito de exoneração, com o fim de respeitar o limite
de despesa com pessoal referido no artigo 169 da CF.

Afirma, nesse ponto, que a intenção do legislador foi tão-so-
mente prestigiar os servidores concursados, embora ainda não
estáveis, em detrimento daqueles que não se submeteram a pré-
vio concurso de provas e títulos, não tendo sido agraciados pela
estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT.

Questiona ainda a assertiva disposta na sentença no sentido
de que os servidores não concursados, porém estáveis no serviço
público, têm direito à irredutibilidade de vencimentos. A seu ver,
não existe direito adquirido à remuneração pelo exercício ilegal de
cargo.

Irresigna-se ainda quanto ao argumento exposto na sentença
recorrida de que, considerando-se o longo lapso de tempo já de-
corrido, o retorno dos servidores não concursados aos empregos
originalmente exercidos poderia acarretar mais transtornos do que
benefícios para a Administração Pública.

Assevera o Parquet que a demora na entrega do provimento
jurisdicional não pode servir de pálio para a permanência de situa-
ções ilegais e contrárias à Constituição.

Expõe também o MPF sua inconformidade quanto à parte da
sentença, integrada pelos embargos de declaração, que indeferiu
a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto à
contratação com base no Decreto 77.242/76, sob o argumento de
que não houve qualquer pedido dirigido à declaração de nulidade
das nomeações para o exercício de funções de confiança ou que
objetivasse a anulação do ato que transformou essas funções em
empregos públicos.

Assegura o MPF que a causa de pedir sob questão não é,
como dito na sentença, estranha à pretensão deduzida, uma vez
que a permanência ou não, na Corte Trabalhista Paraibana, das
pessoas contratadas com base no Decreto invocado passa pela
análise da legislação utilizada para burlar o concurso público, uma
vez que, com base no Decreto-Lei nº 2.280/85, elas saíram de
suas funções comissionadas para ocupar cargos públicos.
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Nesse passo, requer o MPF a reforma da sentença de primei-
ro grau para a tomada das seguintes providências:

a) em relação aos réus que ingressaram no quadro perma-
nente de pessoal do TRT da 13ª Região sem prévio con-
curso público, após 05 de outubro de 1983, sejam declara-
dos nulos os seus respectivos atos de provimento, sejam
os relativos ao ingresso, sejam os relativos aos provimen-
tos posteriores, devendo haver a demissão dos quadros
do TRT da 13ª Região;

b) em relação aos que são abrangidos pelo artigo 19 do
ADCT, ou seja, foram admitidos há mais de cinco anos da
data da promulgação da CR/88, mas que não se submete-
ram a concurso público para fins de efetivação, embora
devam permanecer nos cargos, devem ser declarados nu-
los todos os atos de ascensão na carreira, razão pela qual
devem retornar aos cargos originários, com a consequen-
te redução salarial cabível;

c) no que diz respeito aos que possuíam mais de cinco
anos no serviço público na data da promulgação da Cons-
tituição da República de 1988, mas que ocupavam no TRT
da 13ª Região cargos, funções e empregos de confiança
ou em comissão, notadamente com arrimo no Decreto nº
77.242/76, devem ser declarados nulos os seus respecti-
vos atos de provimento, sejam os relativos ao ingresso,
sejam os relativos aos provimentos posteriores, inclusive
os decorrentes do Decreto-Lei nº 2.280/85, devendo tam-
bém haver a demissão dos quadros do TRT da 13ª Região;
e

d) deve a sentença primária ser reformada, ainda, para con-
denar os juízes do TRT da 13ª Região, integrantes do ór-
gão colegiado que promoveu as admissões alegadamente
ilegais, a reparar o dano causado ao erário pela continui-
dade da situação ainda existente.

Os réus Alexandre Gondim Guedes Pereira, Maria Letícia Tei-
xeira de Carvalho Rocha, Paulino Teixeira de Carvalho Filho e to-
dos os demais promovidos constantes no anexo IX da sentença
atacada alegam em sua peça recursal que não há litispendência
entre a presente demanda e a ação popular referida na sentença
de primeiro grau, sob o argumento de que as ações e as partes
são totalmente diversas.
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Contrarrazões apresentadas por Alexandre Gondim Guedes
Pereira e outros às fls. 4104/4130, por Nereida Maíra Nóbrega Bar-
reto Pires Bezerra e outros às fls. 4141/4165 e por Fraya Adriana
Bonette, Ary Penna Firme, Letícia Carvalho Rocha, Petrônio José
da Rocha e Roberto Carlos Fernandes, por meio da Defensoria
Pública da União às fls. 4210/4216, pugnando pelo não provimento
da apelação interposta pelo MPF.

 Contrarrazões apresentadas por Margarida Verena B. Teixei-
ra de Carvalho e outros às fls. 4200/4208, requerendo o reconhe-
cimento da prescrição da ação ou a sua improcedência.

A União apresentou contrarrazões às fls. 4223/4227, alegando
acerto na decisão recorrida, requerendo, portanto, o não provimento
da apelação manejada pelo MPF.

O MPF, em suas contrarrazões de fls. 4229/4241, pugna, pre-
liminarmente, pelo não recebimento da apelação de fls. 4096/4101,
relativamente à Maria Letícia Teixeira de Carvalho Rocha, uma vez
que seu nome não consta da lista do anexo IX da sentença, bem
como em relação aos promovidos listados no anexo IX que tive-
ram a situação apreciada por meio dos embargos de declaração;
e, no mérito, pelo não provimento da referida apelação.

Parecer do MPF às fls. 4249/4264, manifestando-se pelo aco-
lhimento das preliminares ventiladas nas contrarrazões de fls. 4229/
4241, pelo não provimento da apelação dos réus e pelo provimen-
to da apelação interposta pelo MPF.

É o que havia de relevante para relatar.

VOTO

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

1. Preliminares.

1.1. Falta de interesse recursal.

Na apelação de fls. 4096/4101, os réus ali constantes apre-
sentaram seu inconformismo com a parte da sentença que os ex-
cluiu do feito pela constatação de litispendência entre a presente
demanda e a Ação Popular n° 91.00894-0, de modo que pede sua
reforma.
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Contudo, a decisão em sede de embargos de declaração, in-
tegrou a sentença recorrida, concluindo não ter sido configurada a
litispendência quanto aos réus Ana Maria Rezende Libânio, Antô-
nio Murilo Rodrigues, Fernando Gil Rezende Libânio, Flora Maria
Rezende Libânio, Francisca das Chagas Rodrigues, Jacira dos
Santos Monte, Joana D´arc Rodrigues Medeiros, Margarida V. B. T.
de Carvalho, Max Mendonça Meira, Orígenes Monte Neto, Paula
Carolina Teixeira Miranda Leite, Plácido Montenegro Pires, Priscila
Rodrigues Pereira, Sâmara Keila M. P. Mendonça e Zuíla Rodri-
gues Montenegro Pires, uma vez que, por não serem beneficiários
da Resolução nº 27/86, foram excluídos da Ação Popular nº
91.0000894-0.

Ademais, a ré Maria Letícia Teixeira de Carvalho não consta do
anexo IX da sentença atacada, não tendo sido, em momento al-
gum, excluída deste feito, de modo que não possui interesse em
recorrer da sentença, uma vez que, assim como os réus acima
elencados, o pronunciamento de litispendência não a atingiu.

Diante disso, não deve ser conhecida a apelação de fls. 4096/
4101 quanto aos promovidos mencionados nos dois parágrafos
imediatamente anteriores.

1.2. Litispendência.

Quanto aos demais integrantes do anexo IX da sentença re-
corrida, não há que se reconhecer a ocorrência de litispendência
com a ação popular nº 91.00894-0, devendo ser reformado o pro-
nunciamento do juízo de primeiro grau nesse ponto.

Com efeito, nos termos do artigo 301, § 3º, do CPC, “há litis-
pendência, quando se repete ação, que está em curso”, ou seja,
quando a ação nova tem as mesmas partes, pedido e causa de
pedir da demanda já inaugurada.

No concernente à identidade entre as partes da presente ação
civil pública e da Ação Popular nº 91.00894-0, observa-se que no
regime de substituição processual deve-se levar em conta o titular
do interesse sob análise, não havendo necessidade, para configu-
ração da litispendência, da identidade absoluta dos integrantes dos
pólos ativo e passiva da demanda.



179

Contudo, em que pese a possibilidade de ocorrer litispendên-
cia entre as ações coletivas, deve-se analisar, para sua configura-
ção, o objeto das demandas.

A mencionada ação popular tem por objeto a desconstituição
da Resolução 27/86 do TRT da 13ª Região, que homologou o re-
sultado final do processo seletivo de ascensão funcional de alguns
servidores e autorizou o Presidente do referido órgão judicial a ex-
pedir os respectivos atos, relativamente aos candidatos ali habili-
tados e no número de vagas existentes, no quadro e na Tabela
Permanente de Pessoal de sua Secretaria.

Por seu turno, a presente ação civil pública, conforme já rela-
tado, visa à desconstituição de investiduras e a desocupação de
cargos públicos de provimento efetivo, supostamente preenchidos
sem concurso público; bem como a condenação de juízes do TRT
da 13ª Região, que integravam o órgão colegiado que promoveu
as referidas admissões, na reparação do dano causado ao erário.

Sendo assim, é de se concluir pela inexistência de identidade
entre os objetos de ambas as ações coletivas, devendo ser refor-
mada a sentença recorrida no ponto em que excluiu os réus cons-
tantes do seu anexo IX, de modo que o julgamento de mérito pas-
sa a abarcá-los.

Corroborando a tese da impossibilidade de configuração de
litispendência entre ações coletivas no caso de objetos diversos,
passo a transcrever ementa de decisão proferida pelo STJ:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONTRATO AD-
MINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.
LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TEM O MINISTÉRIO
PÚBLICO LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL
PÚBLICA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DE DANOS
AO ERÁRIO MUNICIPAL. NÃO HÁ LITISPENDÊNCIA EN-
TRE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR, POR-
QUE DIVERSOS OS PEDIDOS. TRATANDO-SE DE PRE-
JUIÍZO AOS COFRES PÚBLICOS, AS IMPORTÂNCIAS
PAGAS PELOS RÉUS DEVEM SER RECOLHIDAS A
ELES. RECURSO IMPROVIDO.
(REsp 199700900908, GARCIA VIEIRA, STJ - PRIMEIRA
TURMA, 08/06/1998).
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1.3. Da prescrição.

Também não merece acolhida a tese de prescrição quinque-
nal aventada pelos réus nas contrarrazões de fls. 4200/4208. A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que antes da vigên-
cia da Lei 9.784/99 a Administração podia, a qualquer tempo, revo-
gar seus atos quando eivados de vícios, bem como de que não há
prescrição de ato administrativo inconstitucional. Nesse sentido,
transcrevo os precedentes abaixo:

ASSISTÊNCIA SIMPLES. PEDIDO. APELAÇÃO. JULGA-
MENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO. RENOVAÇÃO.
INSTÂNCIA SUPERIOR. POSSIBILIDADE. ARTS. 50 E 463
DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASCENSÃO E PRO-
GRESSÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDA-
DE. PROVIMENTO. NULIDADE. DIREITO ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 54.
LEI Nº 9.784/99. INAPLICABILIDADE.
I - Descabe a renovação do pedido de assistência simples
depois do julgamento das apelações e dos embargos de-
claratórios respectivos, uma vez que já esgotado o ofício
jurisdicional do Tribunal a quo. Possibilidade de renovação
do pedido na instância superior. Inteligência dos arts. 50,
parágrafo único e 463 do CPC.
II - Esta e. Corte, respaldada na jurisprudência do Pretório
Excelso, firmou o entendimento no sentido de que, após o
advento da Constituição Federal de 1988, restaram expun-
gidas do ordenamento jurídico brasileiro quaisquer formas
de ingresso, sem concurso público, em cargo público efe-
tivo diverso daquele para o qual ingressou o servidor, não
se admitindo a invocação de pretenso direito adquirido
contra a própria Constituição Federal.
III - Antes do advento do art. 54 da Lei nº 9.784/99, que
não se aplica às situações ocorridas antes da sua
entrada em vigor, conforme orientação assentada nos
MS nº 9112/DF e MS nº 9.115/DF, esta e. Corte enten-
dia que a Administração poderia revogar a qualquer
tempo os seus próprios atos, quando eivados de ví-
cios, razão pela qual descabe invocar a prescrição
quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
IV - A legitimidade do Ministério Público para impugnar os
atos inquinados não pode ser examinada no âmbito do
recurso especial, uma vez que o fundamento do acórdão
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recorrido é de natureza eminentemente constitucional. Não
conhecido o recurso da Escola Técnica Federal de Pelo-
tas, por ausência de legitimidade recursal, e desprovidos
os demais recursos especiais.
(REsp 200201656564, FELIX FISCHER, STJ - QUINTA TUR-
MA, 01/08/2006). Grifos acrescidos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MÉRITO.
TITULARIDADE DE CARTÓRIO. COISA JULGADA. OCOR-
RÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM MANDADO DE SEGU-
RANÇA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO-OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS DA
DECISÃO DO STF EM ADI. NULIDADE ABSOLUTA. ALÍ-
NEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os atos administrativos de delegação com fim de inves-
tidura no cargo de titular de serventia cartorária pressu-
põem, necessariamente, a realização de concurso públi-
co. Na hipótese esse requisito não foi observado.
2. Configuração da coisa julgada, embora a questão tenha
sido decidida, em primeiro lugar, em sede de mandado de
segurança.
3. Nulidade de pleno direito da nomeação, em decorrência
da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, com efei-
tos ex tunc, não havendo que se falar, portanto, em pres-
crição ou preclusão administrativa (Súmula n° 473 do STF).
4. Agravo regimental não provido.
(AGREsp 200701518563, MAURO CAMPBELL MAR-
QUES, STJ - SEGUNDA TURMA, 30/03/2010).

Conclui-se, portanto, que, como a presente demanda foi ajui-
zada em 1993 e questiona a constitucionalidade da ocupação de
cargos públicos em razão de terem sido levadas a efeito sem con-
curso público, não há que se falar em prescrição.

2. Mérito.

Tratando-se de contratações, sem concurso público de pro-
vas e títulos para os quadros do TRT da 13ª Região, anteriormente
ao atual regime constitucional, o deslinde do feito passa, necessa-
riamente, pela análise do conceito de estabilidade no serviço públi-
co e dos requisitos para ocupação de cargo público de provimento
efetivo, devendo-se, de início, proceder-se ao estudo do histórico
legislativo das formas de contratação para o serviço público.
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Mister se faz, portanto, transcrever os artigos que tratam do
acesso ao serviço público,  respectivamente, da Constituição fe-
deral de 1967, com redação conferida pela Emenda Constitucio-
nal nº 01/69, uma vez que as contratações atacadas na presente
ação civil pública se deram na vigência da referida Carta Magna, e
da Constituição Federal de 1988, para que se possa fazer um pa-
ralelo entre esses dois regimes e concluir-se acerca da regulari-
dade ou não da situação dos réus:

CF/67:
Art. 97. Os cargos públicos serão acessíveis a todos os
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em
lei.
§ 1° A primeira investidura em cargo público dependerá de
aprovação prévia, em concurso público de provas e títulos,
salvo os casos indicados em lei.

CF/88:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios obedecerá aos princípios de legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiên-
cia e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
aos brasileiros que preencham os requisitos estabeleci-
dos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de pro-
vas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalva-
das as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Depreende-se dos textos legais que, no regime constitucional
de 1967/69, a exigência de concurso público era exclusivamente
para a primeira investidura em cargo, não se repetindo a previsão
para a ocupação de empregos públicos, o que passou a ser exigi-
do no regime constitucional de 1988, ressalte-se, desde sua reda-
ção original.
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Nesse passo, resta esclarecida a situação dos promovidos
que foram contratados para o preenchimento de empregos públi-
cos no âmbito do TRT da 13ª Região, visto que não se vislumbrou
quanto a eles qualquer desobediência à norma constitucional apli-
cável, haja vista que as certidões funcionais acostadas aos autos
demonstram que eles foram contratados antes de 1988 e com
base na CLT.

Se não há dúvidas quanto à regularidade do ingresso no órgão
judicial dos servidores contratados sob o regime celetista para
ocuparem empregos públicos, resta ainda pendente de esclareci-
mento a situação jurídica da posterior transposição para os car-
gos públicos que atualmente ocupam, bem como dos que foram
contratados com base no Decreto nº 77.242/76 e passaram a ocu-
par empregos públicos com base no Decreto-Lei nº 2.280/85.

Desse modo, faz-se necessária a apreciação do inconformis-
mo do MPF no que toca à parte da sentença que indeferiu a inicial,
extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto à contra-
tação com base no Decreto nº 77.242/76, sob o argumento de que
não houve qualquer pedido dirigido à declaração de nulidade das
nomeações para o exercício de funções de confiança ou que obje-
tivasse a anulação do ato que transformou essas funções em
empregos públicos.

Quanto à questão sob análise assiste razão ao Parquet. Com
efeito, o Decreto nº 77.242/76 serviu de base para a contratação
de pessoas para funções de confiança e cargos em comissão,
contudo não reside aí o questionamento ministerial, mas sim, na
consequente transformação dessas funções em empregos públi-
cos pelo Decreto-Lei nº 2.280/85, e, posteriormente, na transposi-
ção para os cargos públicos atualmente ocupados.

Assim, a presente causa de pedir não é estranha à pretensão
deduzida na inicial, uma vez que demonstra a situação de servido-
res contratados sob o regime celetista que passaram a ocupar
cargo público sem concurso de provas e títulos.

É o caso de se reformar a sentença na parte em que indeferiu
a inicial quanto às contratações com base no Decreto nº 77.242/
76, devendo ser apreciada essa questão similarmente à dos pro-
movidos que ocuparam originalmente empregos públicos.
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Ressalte-se que, em face da decisão do TCU no julgamento
das contas do TRT da 13ª Região dos exercícios de 1986/1988
(fls. 2500/2503), em que se reconheceu a regularidade de todas
as contratações aqui discutidas, o foco da discussão se resume à
transposição dos empregos para os cargos públicos sem concur-
so de provas e títulos.

Impõe-se analisar o que dispôs o artigo 19 do ADCT, quando
do início da vigência da atual ordem constitucional:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, da administra-
ção direta, autárquica e das fundações públicas, em exer-
cício na data da promulgação da Constituição, há pelo
menos cinco anos continuados, e que não tenham sido
admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição,
são considerados estáveis no serviço público.

Infere-se do dispositivo constitucional acima transcrito que o
legislador constituinte conferiu expressa e especificamente a es-
tabilidade àqueles que ingressaram no serviço público sem con-
curso há mais de cinco anos da entrada em vigor da Constituição
Federal.

É importante esclarecer que não há que se falar em extensão
da estabilidade extraordinária do artigo 19 do ADCT àqueles que
ingressaram no serviço público menos de cinco anos antes da
entrada em vigor da Carta de 88. O artigo 33 da Emenda Constitu-
cional nº 19/98, ao prever que estes servidores são considerados
não estáveis para os fins do art. 169, § 3º, II, da Constituição Fede-
ral, quis apenas privilegiar, em detrimento destes, os servidores
ocupantes de cargo efetivo e que ainda não adquiriram a estabili-
dade, não tendo como se abstrair que o legislador os considerou
estáveis para todos os outros efeitos.

Ocorre que o artigo 39 da Lei Maior, em sua redação original,
determinou a unificação dos regimes de trabalho na administra-
ção direta, bem como nas autarquias e fundações públicas, extin-
guindo-se o regime celetista e adotando-se, exclusivamente, o
estatutário. Desse modo, foi editada a Lei nº 8.112/90, que instituiu
o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais. Senão vejamos:
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Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído
por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servi-
dores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autar-
quias, inclusive as em regime especial, e das fundações
públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de
1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União,
ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943, exceto os
contratados por prazo determinado, cujos contratos não
poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de
prorrogação.
§ 1° Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no
regime instituído por esta Lei ficam transformados em car-
gos, na data de sua publicação.

Nessa mesma linha, a Lei nº 8.432/92, que veio dispor sobre a
criação de Juntas de Conciliação e Julgamento nas Regiões da
Justiça do Trabalho, determinou a submissão de todos os cargos
e empregos de seus quadros ao regime jurídico único, na forma
do artigo 243 da Lei nº 8.112/90, tornando todos os servidores es-
tatutários, inclusive aqueles admitidos com base no Decreto nº
77.242/76, o que se depreende da transcrição que segue:

Art. 44. Aos cargos e aos empregos dos Quadros e Tabe-
las de Pessoal da Justiça do Trabalho, inclusive as espe-
ciais decorrentes do Decreto n° 77.242, de 1976, preen-
chidos antes da promulgação da Constituição Federal de
5 de outubro de 1988, aplica-se o disposto no art. 243 e
seus parágrafos, da Lei n° 8.112, de 1990.

Noutro aspecto, ainda que fosse necessário o concurso para
que os antigos empregados públicos não estáveis (admitidos an-
tes de 05 de outubro de 1983) fossem integrados aos cargos trans-
formados pela Lei nº 8.112/90, não se deve perder de vista que,
havendo colisão de princípios fundamentais, cabível é o emprego
do princípio da proporcionalidade, que permite, por meio de juízos
comparativos de ponderação dos interesses envolvidos no caso
concreto, harmonizá-los, através da redução proporcional do âm-
bito de aplicação de um deles.

Estar-se-ia diante do confronto entre o princípio do concurso
para o provimento de cargos públicos e os princípios da boa-fé e
da segurança jurídica que abarcam todos os promovidos, que con-
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forme pronunciado pelo TCU, ingressaram no TRT da 13ª Região
regularmente e ocupam os cargos correspondentes por longos
anos.

Diante disso, deve-se ponderar que a modificação dessas si-
tuações, conforme apontado na sentença de primeiro grau, cau-
saria mais transtornos do que benefícios para a Administração,
uma vez que o desligamento dos servidores não estáveis não ge-
raria a abertura de vagas a serem preenchidas por concursados e
o retorno dos estáveis que não se efetivaram por concurso aos
empregos antes ocupados se tornou inviável haja vista a inexis-
tência de lei que regulamente tais empregos e, sobretudo, trate de
sua remuneração.

Ademais, não se pode ignorar os efeitos jurídicos das situa-
ções aqui postas à discussão em face da evidente injustiça que
implicaria fazer retornar aos empregos originários ou exonerar
aqueles que exerceram suas atribuições por tantos anos e atingi-
ram inegavelmente elevado grau de especialização, além de te-
rem estruturado suas vidas e de suas famílias a partir dos pata-
mares remuneratórios alcançados. Em casos similares, o STJ e o
TRF da 4ª Região decidiram com base nos princípios acima invo-
cados:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINIS-
TRATIVO. ENQUADRAMENTO DE PROFESSORA DO
ESTADO DE TOCANTINS, COM BASE EM ASCENSÃO
FUNCIONAL. LEI ESTADUAL DE TOCANTINS 351/92,
POSTERIORMENTE REVOGADA. NORMA INCONSTITU-
CIONAL. ATO PRATICADO SOB OS AUSPÍCIOS DO EN-
TÃO VIGENTE ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DO ESTA-
DO DE TOCANTINS. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE. CON-
VALIDAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS. SERVIDORA
QUE JÁ SE ENCONTRA APOSENTADA. RECURSO OR-
DINÁRIO PROVIDO.
1. O poder-dever da Administração de invalidar seus pró-
prios atos encontra limite temporal no princípio da segu-
rança jurídica, pela evidente razão de que os administra-
dos não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilida-
de originada do poder de autotutela do Estado, e na conva-
lidação dos efeitos produzidos, quando, em razão de suas
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consequências jurídicas, a manutenção do ato atenderá
mais ao interesse público do que sua invalidação.
2. A infringência à legalidade por um ato administrativo,
sob o ponto de vista abstrato, sempre será prejudicial ao
interesse público; por outro lado, quando analisada em face
das circunstâncias do caso concreto, nem sempre sua
anulação será a melhor solução. Em face da dinâmica das
relações jurídicas sociais, haverá casos em que o próprio
interesse da coletividade será melhor atendido com a sub-
sistência do ato nascido de forma irregular.
3. O poder da Administração, dest’arte, não é absoluto, de
forma que a recomposição da ordem jurídica violada está
condicionada primordialmente ao interesse público. O de-
curso do tempo ou a convalidação dos efeitos jurídicos,
em certos casos, é capaz de tornar a anulação de um ato
ilegal claramente prejudicial ao interesse público, finalida-
de precípua da atividade exercida pela Administração.
4. O art. 54 da Lei 9.784/99 funda-se na importância da
segurança jurídica no domínio do Direito Público, estipu-
lando o prazo decadencial de 5 anos para a revisão dos
atos administrativos viciosos (sejam eles nulos ou anulá-
veis) e permitindo, a contrario sensu, a manutenção da
eficácia dos mesmos, após o transcurso do interregno
quinquenal, mediante a convalidação ex ope temporis, que
tem aplicação excepcional a situações típicas e extremas,
assim consideradas aquelas em que avulta grave lesão a
direito subjetivo, sendo o seu titular isento de responsabi-
lidade pelo ato eivado de vício.
5. Cumprir a lei nem que o mundo pereça é uma atitude
que não tem mais o abono da Ciência Jurídica, neste tem-
po em que o espírito da justiça se apóia nos direitos funda-
mentais da pessoa humana, apontando que a razoabilida-
de é a medida sempre preferível para se mensurar o acerto
ou desacerto de uma solução jurídica.
6. O ato que investiu a recorrente no cargo de Professora
Nível IV, em 06.01.93, sem a prévia aprovação em concur-
so público e após a vigência da norma prevista no art. 37,
II, da Constituição Federal, é induvidosamente ilegal, no
entanto, a sua efetivação sob os auspícios de legislação
vigente à época, (em que pese sua inconstitucionalidade),
a aprovação de sua aposentadoria pelo Tribunal de Con-
tas, e o transcurso de mais de 5 anos, consolidou uma
situação fática para a qual não se pode fechar os olhos,
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vez que produziu consequências jurídicas inarredáveis. Pre-
cedente do Pretório Excelso.
7. A singularidade deste caso o extrema de quaisquer ou-
tros e impõe a prevalência do princípio da segurança jurídi-
ca na ponderação dos valores em questão (legalidade vs
segurança), não se podendo ignorar a realidade e aplicar a
norma jurídica como se incidisse em ambiente de absolu-
ta abstratividade.
8. Recurso Ordinário provido, para assegurar o direito de a
recorrente preservar sua aposentadoria no cargo de Pro-
fessor, nível IV, referência 23, do Estado do Tocantins.
(ROMS 200701304927, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
STJ - QUINTA TURMA, 17/11/2008)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DOS ATOS ADMINIS-
TRATIVOS QUE PERMITIRAM A ASCENSÃO FUNCIO-
NAL DE SERVIDORES PÚBLICOS SEM CONCURSO.
- O instituto da ascensão funcional é forma de provimento
derivado, onde o cargo é preenchido por quem já detém
vínculo anterior com o serviço público. Através da ascen-
são o servidor é guindado de um cargo para outro mais
elevado, ou seja, é forma de provimento de cargo público.
- Com o advento da Constituição Federal de 1988, a teor
do que dispõe o artigo 37, II, a ascensão funcional não
mais é admitida.
- A questão, portanto, não mais guarda controvérsia, sen-
do exigível o concurso público não mais apenas para a
primeira investidura, mas para qualquer forma de provimento
em cargo público.
- Segundo, quando as situações individuais, seria injusto
fazer retornar aos cargos anteriores funcionários que, pelo
longo tempo transcorrido, atingiram elevado grau de espe-
cialização nas novas funções e estruturaram suas vidas,
pessoais e familiares, a partir dos novos patamares remu-
neratórios.
- Logo, entendo ser inadequado, construídos, naquele mo-
mento, dentro de uma aparente legalidade e em estrito
cumprimento de norma legal que se tinha por vigente, des-
considerando os efeitos concretos que advieram. Supre-
mo Tribunal Federal RE 442.683/RS.
(AC 200204010432422, VÂNIA HACK DE ALMEIDA, TRF4
- TERCEIRA TURMA, 26/07/2006)
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Ainda assim, é de salientar-se que a Administração, em mo-
mento algum, demonstrou interesse em levar a efeito as providên-
cias requeridas pelo MPF relativamente aos servidores promovi-
dos, utilizando-se, por exemplo, da faculdade conferida pelo pará-
grafo sétimo do artigo 243 da Lei nº 8.112/90:

Art. 243 (...)
§ 7° Os servidores públicos de que trata o caput deste
artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da
Administração e conforme critérios estabelecidos em re-
gulamento, ser exonerados mediante indenização de um
mês de remuneração por ano de efetivo exercício no servi-
ço público federal. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Nos casos em que a Administração exonera o servidor não
estável e não concursado, a jurisprudência é pacífica ao definir
que o ato de desligamento não comporta qualquer ilegalidade, pro-
nunciando-se sempre de forma contrária aos interesses particula-
res, o que não é o caso dos autos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL
ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO E REDISTRIBUÍ-
DO PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. EFE-
TIVAÇÃO POR RESOLUÇÃO DA MESA. FORMA DERI-
VADA DE INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. DESFA-
ZIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO PELA MESA DIRE-
TORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ILEGALIDADE DO
ATO QUE DECLAROU A NULIDADE DA INVESTIDURA
DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVIDADE E ES-
TABILIDADE.
1. Servidor contratado para o cargo de carreira integrante
do Poder Executivo estadual e redistribuído para a Assem-
bleia Legislativa do Estado. Efetivação por ato da Mesa
Legislativa. Forma derivada de investidura em cargo públi-
co. Inobservância ao artigo 37, II, da Constituição Federal.
1.1. O critério do mérito aferível por concurso público de
provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitu-
cional, indispensável para o cargo ou emprego isolado ou
de carreira. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o
de carreira, só se fará na classe inicial e pelo concurso
público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, po-
rém, para os cargos subsequentes que nela se escalo-
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nam até seu final, pois, para estes, a investidura se dará
pela forma de provimento que é a “promoção”. 1.2. Estão
banidas, pois, as formas de investidura antes admitidas –
ascensão e transferência –, que são formas de ingresso
em carreira diversa daquela para a qual o servidor público
ingressou por concurso. 1.3. O preceito constitucional in-
serto no art. 37, II, não permite o “aproveitamento”, uma
vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra
carreira, sem o concurso público exigido. Precedente.
2.Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetivi-
dade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, desig-
nando o funcionário desde o instante da nomeação; a es-
tabilidade é aderência, é integração no serviço público,
depois de preenchidas determinadas condições fixadas em
lei, e adquirida pelo decurso de tempo.
3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do
ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades
de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no
art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomea-
ção em caráter efetivo constitui-se em condição primordial
para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funci-
onário público investido em cargo, para o qual foi nomeado
em virtude de concurso público. A segunda, prevista no
art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àque-
le servidor admitido sem concurso público há pelo menos
cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preen-
chidas as condições insertas no preceito transitório, o
servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o
direito de permanência no serviço público no cargo em que
fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não
tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de
benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 3.1.
O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art.
19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora con-
tratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não
é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza
apenas de uma estabilidade especial no serviço público,
que não se confunde com aquela estabilidade regular dis-
ciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem
direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso
público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à conta-
gem do tempo de serviço prestado no período de estabili-
dade excepcional, como título.
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4. Servidor estável ex vi do art. 19 do ADCT, redistribuído
para Assembleia Legislativa e efetivado na carreira por ato
da Mesa Legislativa. Anulação. Ilegalidade e existência de
direito adquirido. Alegação improcedente. Súmula 473/STF.
4.1. O ato de “redistribuição” ou “enquadramento”, assim
como o de “transferência” ou “aproveitamento”, que propi-
ciou o ingresso do servidor na carreira, sem concurso pú-
blico, quando esse era excepcionalmente estável no car-
go para o qual fora contratado inicialmente (art. 19, ADCT),
é nulo, por inobservância ao art. 37, II, da Constituição
Federal. Legítimo é o ato administrativo que declarou a
nulidade da Resolução da Mesa da Assembleia Legislati-
va, que efetivou o agente público, pois a Administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornem ilegais, porque deles não se originam direi-
tos (Súmula 473). A Constituição Federal não permite o
ingresso em cargo público - sem concurso. Recurso ex-
traordinário conhecido e provido, para cassar a segurança
concedida.
(RE 167635, MAURÍCIO CORRÊA, STF).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CELETISTA. DISPENSA.
ATO MOTIVADO. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATI-
VO. DESNECESSIDADE. LEI ESTADUAL 10.254/90.
DECRETO NÚMERO 31.930/90.
1. A legislação correlata estabeleceu apenas que o ato de
dispensa de servidores celetistas, condicionado a oportu-
nidade e conveniência, avaliadas exclusivamente pela ad-
ministração pública, fosse devidamente motivado, prescin-
dindo, assim da instauração de processo administrativo.
2. A análise de eventual direito da recorrente a indeniza-
ção, refoge ao Mandado de Segurança.
3. Não cumpridos, inclusive, os requisitos da CF/88, Art.
19, ADCT, ou seja, estar em exercício por mais de cinco
anos antes da promulgação da Constituição e ter recebido
pelos cofres públicos.
4. Recurso não provido.
(ROMS 199700353770, EDSON VIDIGAL, STJ - QUINTA
TURMA, 28/06/1999).

E, repita-se, no caso concreto a administração pública nunca
pretendeu afastar os servidores de que trata este feito. Pelo con-
trário, através da AGU defendeu os vínculos existentes.
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No que tange ao pedido de condenação dos juízes do TRT da
13ª Região, integrantes do órgão colegiado que promoveu as ad-
missões alegadamente ilegais, a reparar o suposto dano causado
ao erário; esclarecido que não houve irregularidade nas contrata-
ções, conforme declarado pelo TCU, não merece acolhida o pleito
ministerial.

Considerando-se os argumentos e os fundamentos acima dis-
postos, essencialmente os princípios da boa-fé e da segurança
jurídica, conclui-se pelo acerto da sentença recorrida no tocante à
manutenção dos servidores em seus cargos e respectivos pata-
mares remuneratórios.

3. Conclusão.

Ante o exposto:

I - rejeito a preliminar de prescrição quinquenal aventada pelos
réus nas contrarrazões de fls. 4200/4208;

II - não conheço da apelação de fls. 4096/4101 quanto aos
réus Ana Maria Rezende Libânio, Antônio Murilo Rodrigues, Fer-
nando Gil Rezende Libânio, Flora Maria Rezende Libânio, Francis-
ca das Chagas Rodrigues, Jacira dos Santos Monte, Joana D´arc
Rodrigues Medeiros, Margarida V. B. T. de Carvalho, Max Mendon-
ça Meira, Orígenes Monte Neto, Paula Carolina Teixeira Miranda
Leite, Plácido Montenegro Pires, Priscila Rodrigues Pereira, Sâ-
mara Keila M. P. Mendonça, Zuíla Rodrigues Montenegro Pires e
Maria Letícia Teixeira de Carvalho, dando-lhe provimento no res-
tante para reformar a sentença no ponto em que reconheceu a
ocorrência de litispendência relativamente aos réus do seu anexo
IX, de modo que o julgamento de mérito passa a atingi-los; e

III - dou parcial provimento à apelação do Ministério Público
Federal, apenas para reformar a sentença de primeiro grau no ponto
em que indeferiu a inicial quanto aos réus que ingressaram no TRT
da 13ª Região com base no Decreto nº 77.242/76, julgando impro-
cedente o pleito ministerial quanto aos referidos servidores, de-
vendo ser mantido o julgamento de improcedência quanto aos de-
mais réus.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 506.075-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RE-
SENDE MARTINS (CONVOCADO)

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelado: LUIZ DE ALMEIDA AGRA NETO
Repte.: PROCURADORIA DO INSS
Advs./Procs.: DR. ALBERICO MOURA CAVALCANTI DE ALBU-

QUERQUE E OUTRO (APDO.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDEN-
CIÁRIO. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE RECO-
NHECEU A CONTAGEM QUALIFICADA DO TEM-
PO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADO-
RIA.
- Hipótese em que a sentença reconheceu como
especial o período de 07 de junho de 1976 a 05
de março de 1997, ressalvando que a aposenta-
ção seria devida se a soma dos demais períodos
trabalhados pelo autor atendesse aos requisitos
respectivos.
- Nula é a sentença que julga a ação proceden-
te, condicionada esta procedência ao preenchi-
mento de determinados requisitos legais pelo
autor (Theotônio Negrão, In Código de Proces-
so Civil, 38ª edição, p. 518). Exame de mérito pelo
Tribunal. Ampliação do efeito devolutivo pelo §
3º, do art. 515, do CPC.
- Apenas com a edição da Lei 9.258/97, arrimado
na jurisprudência do STJ,  passou a ser impres-
cindível a realização de laudo pericial para fins
de comprovação da exposição aos agentes no-
civos respectivos.
- Segurado que demonstrou tempo de serviço
em condições especiais no período de 07 de ju-
nho de 1976 a 19 de agosto de 1998 – atividade
exercida com exposição à energia elétrica com
tensão acima de 250 volts e temperatura acima
de 28º.
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- Mesmo aplicado o precedente do STJ (ao qual
guardo reservas), segundo o qual, a partir da vi-
gência Decreto nº 2.172/97, a eletricidade não
pode ser considerada como agente nocivo, uma
vez que não consta no Anexo IV do referido De-
creto (AgRg no REsp 992885-SC, min. Arnaldo
Esteves Lima, julgado em 06 de novembro de
2008), ainda assim resta assegurada a contagem
qualificada até 19 de agosto de 1998, face ao
agente calor.
- A soma do tempo especial convertido, mais o
tempo comum, totaliza mais de trinta e oito anos
de tempo de serviço/contribuição, na data do
requerimento administrativo (08 de junho de
2006), sendo devida a aposentação.
- Nulidade da sentença. Procedente o pedido do
autor.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a egrégia Terceira Turma do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, por unanimidade, declarar, do ofício a
nulidade da sentença e julgar procedente o pedido, nos termos do
relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos.

Recife, 3 de fevereiro de 2011 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MAR-
TINS - Relator Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO
RESENDE MARTINS (Convocado):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que
reconheceu a contagem qualificada do tempo de serviço para fins
de aposentadoria.

A autarquia previdenciária proclama que não ficaram demons-
tradas as condições especiais em que as atividades foram desen-
volvidas, proclamando que a atividade/função de cabista de em-
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presa telefônica não é especial, destacando, ainda, que, na hipóte-
se de confirmação do reconhecimento de atividade insalubre, o
período anterior à Lei 6.887/80 não pode ser convertido em tempo
comum com aplicação do índice de conversão por ausência de
previsão legal.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO
RESENDE MARTINS (Relator Convocado):

A sentença julgou procedente, em parte, o pedido para reco-
nhecer como especial o período de 07.06.76 a 05.03.97, conde-
nando o INSS a convertê-lo em tempo comum e somar o produto
aos demais períodos trabalhados pelo autor e concedendo, se al-
cançado o mínimo legal, a aposentadoria pleiteada, caso em que
deve informar a RMI a este Juízo para fins de aferição dos atrasa-
dos, a partir da data do primeiro requerimento administrativo, fl.
190.

Ensina Theotônio Negrão que nula é a sentença que julga a
ação procedente, condicionada esta procedência ao preenchimento
de determinados requisitos legais pelo autor (In Código de Pro-
cesso Civil, 38ª edição, p. 518).

Declaro, em preliminar, a nulidade da sentença e passo ao
exame do mérito por força do disposto no art. 515, § 3º, do CPC,
estando a ação pronta para julgamento.

O demandante busca a aposentadoria especial, ao fundamento
de ter trabalhado em condições especiais no período de 07 de ju-
nho de 1976 a 10 de fevereiro de 2006, asseverando direito ao
benefício desde o requerimento administrativo de 08 de junho de
2006, fl. 44. Alternativamente, pede a aposentadoria por tempo de
contribuição, valendo-se da conversão do tempo especial em co-
mum e posterior soma ao tempo comum.

Colhe-se dos autos que o requerente exerceu a função de
auxiliar-técnico/técnico de redes, na Telecomunicações de Per-
nambuco S/A - TELPE, no período de 07 de junho de 1976 a  15 de
abril de 2002, na Telemar Norte, no período de 17 de abril de 2002
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a 10 de fevereiro de 2006,consoante cópia da CTPS de fls. 24 e
39.

Os formulários sobre atividades prestadas em condições es-
peciais e o perfil profissigráfico, fls. 65-68, informam que o traba-
lhador, durante seu labor, expunha-se a temperaturas acima de
28º C, tensão elétrica acima de 250 volts e animais peçonhentos.

O laudo pericial de fls. 69-76, datado de setembro de 1998,
atesta que os profissionais responsáveis pela instalação, opera-
ção e manutenção de redes telefônicas – aérea e subterrânea –
expõem-se a temperaturas acima de 28º e tensão elétrica supe-
rior a 250 volts.

O exercício de atividade em locais com exposição à eletricida-
de, em condições de perigo de vida, foi considerado especial pelo
Anexo do Decreto n.º 53.831/64 – item 1.1.8 – sujeita a aposenta-
doria após 25 (vinte e cinco) anos de trabalho.

No que se refere ao período posterior ao advento do Decreto
nº 2.172/97, em que pese a existência nos autos de laudo técnico
pericial e perfil profissiográfico previdenciário, entendeu o STJ que
a eletricidade não pode ser considerada como agente nocivo, uma
vez que não consta no Anexo IV do referido Decreto, em razão do
agente nocivo destacado, assim, até 05 de março de 1997 é pos-
sível o enquadramento do tempo de serviço como especial.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECUR-
SO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL PARA COMUM. EXPOSIÇÃO AO AGENTE
ELETRICIDADE. DECRETO 2.172/97. AGRAVO IMPRO-
VIDO.
1. O segurado que presta serviço em condições especiais
faz jus ao cômputo do tempo nos moldes previstos à épo-
ca em que realizada a atividade. Isso se verifica à medida
que se trabalha.
2. O agente agressivo eletricidade (acima de 250 volts)
teve enquadramento no Decreto 53.831/64 até 5/3/97, data
da edição do Decreto 2.172, que não mais o relacionou
entre os agentes nocivos.
3. Agravo regimental improvido.
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(STJ, AgRg no REsp 992885-SC, min. Arnaldo Esteves
Lima, julgado em 06 de novembro de 2008).

    Quanto à exposição à temperatura, no esteio do anexo do
Decreto 53.831/64, item 1.1.1, a atividade exercida com exposição
a temperatura acima de 28° é considerada especial. As normas
que o sucederam consagram a nocividade da exposição ao calor
– anexo do Decreto 83.080/79, anexo Decreto 2.172/97, anexo do
Decreto 3.048/99.

   Ressalto que para o agente ruído e calor, é indispensável a
constatação por perito dos níveis de exposição aos agentes referi-
dos:

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. NE-
CESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO
PARA RUÍDO E CALOR. NÃO INFIRMADA A AUSÊNCIA
DO LAUDO TÉCNICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/
STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada merece ser mantida por estar afina-
da com a jurisprudência atual e pacífica desta Corte de
que, em relação a ruído e calor, sempre foi necessária a
apresentação de laudo técnico.
2. O recorrente não infirmou o principal fundamento da
decisão agravada, qual seja, a afirmação do acórdão de
inexistência do necessário laudo técnico, situação que
esbarra no óbice contido no enunciado nº 283 do STF .
3. Agravo regimental improvido.
(AGREsp - 941885, rel. Jorge Mussi, julgado em 19 de
junho de 2008).

Na hipótese em exame, o laudo técnico colabora para o reco-
nhecimento das condições especiais em que a atividade era exer-
cida até 19 agosto de 1998 (data em que foram realizadas as me-
dições respectivas, fl. 75).

Mesmo aplicado o precedente do STJ (ao qual guardo reser-
vas), segundo o qual, a partir da vigência Decreto nº 2.172/97, a
eletricidade não pode ser considerada como agente nocivo, uma
vez que não consta no Anexo IV do referido Decreto (AgRg no REsp
992885-SC, min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 06 de novem-
bro de 2008), ainda assim resta assegurada a contagem qualifica-
da até 19 de agosto de 1998, em face do agente calor/temperatu-
ra.
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Cabe destacar que o uso do EPI confirma a natureza insalu-
bre da atividade desenvolvida, registre-se julgado desta eg. Turma:

Previdenciário. Tempo de serviço exercido em condições
insalubres. Agente agressivo. Ruído. Comprovação. Laudo
técnico. Aposentadoria especial. Concessão. Comprova-
do através de laudo técnico que o autor exerceu atividade
junto à empresa aeroviária, por mais de 25 (vinte e cinco)
anos, estando exposto de forma habitual e permanente a
condições insalubres (ruído), é de se lhe reconhecer o di-
reito à aposentadoria especial; O uso de equipamento de
proteção individual (EPI), não descaracteriza a situação
de insalubridade; Os honorários advocatícios devem ser
mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da conde-
nação, mas observados os limites previstos na Súmula
111 do STJ; Apelação do INSS e remessa oficial parcial-
mente providas. Apelação do autor prejudicada.
(AC 415627/CE, Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, jul-
gado em 26 de julho de 2007).

Não deve ser acatada a alegação da autarquia de que os lau-
dos juntados não sirvam para demonstrar a natureza especial das
atividades exercidas, na soleira de que são extemporâneos à épo-
ca em que o segurado prestou o serviço. A presença do agente
nocivo quando da realização do laudo favorece a pretensão do
demandante porque comprova a natureza especial das condições
de trabalho, embora tenham ocorrido inovações tecnológicas e
outras variáveis que mitigaram o contado com os agentes prejudi-
ciais à saúde do trabalhador. Assim, à época em que prestou efe-
tivamente seu labor, é razoável se reputar que o contato com os
agentes referidos fosse igualmente prejudicial.

Também não socorre ao reclamo da autarquia o fato da expo-
sição ao agente nocivo  não ter ocorrido durante toda a jornada de
trabalho do segurado. No caso, em relação ao período anterior à
Lei 9.032/95, entende-se suficiente que a atividade desenvolvida
seja permanente, com continuidade, possibilitando o contato com
o agente nocivo, ainda que não seja durante toda a jornada laboral.

Nesse sentido, cite-se julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES
INSALUBRES. COMPROVAÇÃO. AGENTE NOCIVO ELE-
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TRICIDADE. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
Nº 283/STF.
1. O direito à contagem, conversão e averbação de tempo
de serviço é de natureza subjetiva, enquanto relativo à rea-
lização de fato continuado, constitutivo de requisito à aqui-
sição de direito subjetivo outro, estatutário ou previdenciá-
rio, não havendo razão legal ou doutrinária para identificar-
lhe a norma legal de regência com aquela que esteja a
viger somente ao tempo da produção do direito à aposen-
tadoria, de que é instrumental.
2. O tempo de serviço é regido pela norma vigente ao tem-
po da sua prestação, consequencializando-se que, em res-
peito ao direito adquirido, prestado o serviço em condi-
ções adversas, por força das quais atribuía a lei vigente
forma de contagem diversa da comum e mais vantajosa,
esta é que há de disciplinar a contagem desse tempo de
serviço.
3. Considerando-se a legislação vigente à época em que o
serviço foi prestado, não se pode exigir a comprovação à
exposição a agente insalubre de forma permanente, não
ocasional nem intermitente, uma vez que tal exigência
somente foi introduzida pela Lei nº 9.032/95.
4. O tempo de trabalho permanente a que se refere o pará-
grafo 3º do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 é aquele continua-
do, não o eventual ou intermitente, não implicando, por
óbvio, obrigatoriamente, que o trabalho, na sua jornada,
seja ininterrupto sob o risco.
5. Fundado o acórdão alvejado em que a atividade exerci-
da pelo segurado é enquadrada como especial, bem como
em que restou comprovado, por meio dos formulários SB-
40 e DSS-8030 e perícia, que o autor estava efetivamente
sujeito a agentes nocivos, fundamentação estranha, toda-
via, à impugnação recursal, impõe-se o não conhecimento
da insurgência especial.
6. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deci-
são recorrida assenta em mais de um fundamento sufici-
ente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula do STF,
Enunciado nº 283).
7. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
(REsp 658016-SC, min. Hamilton Carvalhido, Data da de-
cisão: 18 de outubro de 2005,  DJU-I de 21 de novembro
de 2005).
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Portanto, reconheço como tempo de serviço especial o perío-
do de 07 de junho de 1976 a 19 de agosto de 1998.

O tempo de serviço especial acima destacado é inferior a vin-
te e cinco anos, sendo indevida a aposentadoria especial.

Por outro lado, convertendo-se o tempo especial (índice de
conversão de 1,40), período de 07 de junho de 1976 a 19 de agosto
de 1998, alcança-se 31 anos e vinte e oito dias. Somando-se ao
tempo comum (período de 20 de agosto de 1998 a 10 de fevereiro
de 2006), na data do requerimento administrativo (08 de junho de
2006, fl. 44) o segurado contava com trinta e oito anos, um mês e
vinte dias de tempo de serviço/contribuição.

Sobre a possibilidade de conversão do tempo de serviço es-
pecial em comum para as atividades desenvolvidas antes do ad-
vento da Lei 6.887/80, penso que deve ser dada maior amplitude à
interpretação das normas previdenciárias, notadamente quando
se reconhece inafastável o caráter social do direito em análise.
Parece-me esse o sentido do art. 70, Decreto 3.048/99, com reda-
ção dada pelo Decreto 4.827/2003:

Art. 70.  A conversão de tempo de atividade sob condições
especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acor-
do com a seguinte tabela: (Redação dada pelo Decreto nº
4.827, de 2003)

§ 1º  A caracterização e a comprovação do tempo de ativi-
dade sob condições especiais obedecerá ao disposto na
legislação em vigor na época da prestação do serviço. (In-
cluído pelo Decreto nº 4.827, de 2003)
§ 2º  As regras de conversão de tempo de atividade sob
condições especiais em tempo de atividade comum cons-
tantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em

AOPMET
RETREVNOC
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qualquer período. (Incluído pelo Decreto nº 4.827, de 2003)
(destaquei)

Nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 20/98, ficou
garantida aposentadoria aos segurados já inscritos no RGPS se
cumpridos os requisitos antes da vigência da referida emenda, ou,
se após sua vigência, observassem a idade mínima (53 anos, no
caso de homem) e o tempo adicional (pedágio), conforme prevê
seu art. 9º.

Conforme cálculos acima expostos, o segurado contava com
mais de trinta anos de serviço antes da Emenda Constitucional
(dezembro de 1998), totalizando mais de trinta e cinco anos quan-
do requereu a aposentação em 08 de junho de 2006, f. 44, fazendo
jus à aposentadoria integral.

Sobre as diferenças devidas devem incidir correção monetá-
ria e juros de mora, estes desde a citação (Súmula 204/STJ).

A partir da vigência Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, a cor-
reção monetária e os juros de mora devem ser calculados consi-
derando os índices da caderneta de poupança.

Condeno a apelada em honorários advocatícios, fixados em
dez por cento sobre o valor da condenação, observando-se o limi-
te da Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, em preliminar, de ofício, declaro a nulidade da
sentença, e julgo procedente o pedido para reconhecer como tem-
po de serviço especial o período de 07 de junho de 1976 a 19 de
agosto de 1998, determinando-se a concessão da aposentadoria
integral do requerente, desde o requerimento administrativo.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 507.643-PE

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CAN-
TARELLI

Apelante: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRO-
DUTOS FARMACEUTICOS - SINCOFARMA

Apelados: BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE,
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A E CON
SELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMI-
CA - CADE

Partes Rés: NEX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊU-
TICOS LTDA. E  N. LANDIM COMÉRCIO LTDA.

Repte.: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL - 5ª RE-
GIÃO (CADE)

Advs./Procs.: DRS. ANTÔNIO VENÂNCIO DE SOUSA E OUTROS
(APTE.); JOAO MAURICIO CAVALCANTI GOMES DA
FONSECA (1º APDO.); EDUARDO DOS SANTOS
RAMOS NETO E OUTROS (2º APDO.); ANDRÉ
LUIZ SALGADO PINTO E OUTROS (1ª PARTE RÉ)
E CASSIANO PERIQUITO FALANGOLA E OUTROS
(2ª PARTE RÉ)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SUPOSTA PRÁTICA DE PREÇOS PREDATÓ-
RIOS NA VENDA DE MEDICAMENTOS POR FAR-
MÁCIAS E DROGARIAS, CONFORME PREVIS-
TO NOS ARTIGOS 20 E 21 DA LEI Nº 8.884/1994.
LIVRE CONCORRÊNCIA. FALTA DE DADOS
SUFICIENTES PARA COMPROVAR CONDUTA
ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
- Ao magistrado, condutor do processo, cabe
analisar a necessidade da dilação probatória,
conforme os artigos 125, 130 e 131 do código de
processo civil. Assim, o julgador, considerando
a matéria contestada na ação, pode indeferir pe-
dido de produção de outras provas, por entendê-
la desnecessária, diante da documentação acos-
tada aos autos.
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- Para que se configure a conduta prevista no
art. 21 da Lei nº 8.884/1994, faz-se preciso que a
venda de mercadoria com preço abaixo de seu
custo vise um dos efeitos citados no art. 20 da
mesma lei, quais sejam, prejudicar a livre con-
corrência ou a livre iniciativa, dominar o merca-
do relevante de bens ou serviços ou aumentar
arbitrariamente os lucros ou, ainda, exercer de
forma abusiva posição dominante.
- No caso, não restou configurada a conduta dos
réus como prática de preço predatório definido
nos termos do art. 21, XVIII, da Lei nº 8.8884/1994.
Mesmo que estejam os apelados vendendo suas
mercadorias em preço inferior a de outras em-
presas, faz-se necessária a demonstração que
estejam objetivando violar à ordem econômica.
Ademais, os réus, ao fixarem o preço dos medi-
camentos, não poderiam, de maneira aleatória,
posteriormente, reajustá-los para garantir a re-
cuperação dos prejuízos que possam ter sofrido
ao sustentarem o preço baixo, uma vez que o
preço máximo dos medicamentos ao consumi-
dor é determinado pela CMED. Assim, não há que
se falar em aumento arbitrário dos lucros, requi-
sito indispensável para a configuração da práti-
ca de preço predatório.
- 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 da Relatora e das notas taquigráficas que es-
tão nos autos e que fazem parte deste julgado.

Recife, 16 de  novembro de 2010 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MARGARIDA CANTARELLI -
Relatora
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RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI:

Trata-se de ação civil pública movida pelo Sindicato do Co-
mércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Per-
nambuco - SINCOFARMA/PE contra Empreendimento Pague Me-
nos S/A, Bompreço Supermercados do Nordeste LTDA. e N. Lan-
dim Comércio LTDA., objetivando a proibição da prática de des-
contos ao consumidor final superiores a 15% sobre os preços
máximos dos remédios não genéricos/similares, fixados pela Câ-
mara de Regulação do Mercado de Medicamentos, bem como
superiores a 30% para os remédios genéricos e similares. Foi pe-
dida liminar para que a medida jurisdicional alcançasse todas as
farmácias e drogarias que atuassem no mercado varejista de pro-
dutos farmacêuticos na Região Metropolitana do Recife.

O réu Pague Menos S/A contestou alegando, em suma, in-
competência do Juízo, conexão da ação, existência de litispen-
dência, inépcia da inicial, e o cabimento dos descontos realizados
nos medicamentos.

O Bompreço supermercados do Nordeste LTDA. contestou
às fls. 491/538 alegando carência da ação por ilegitimidade ativa e
falta de interesse de agir, defendendo a licitude dos descontos nos
preços dos medicamentos vendidos ao consumidor.

A N. Landim Comércio Limitada (Farmácia dos Pobres) ofere-
ceu contestação asseverando ser vítima também da conduta de
preços predatórios praticada pela rede de Farmácias Pague Me-
nos, sendo compelida a baixar seus preços também, sob pena de
perder a clientela.

O MM. Juiz monocrático julgou improcedente o pedido.

Inconformado, recorre o Sindicato, sustentando a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de au-
sência de pronunciamento sobre a dilação probatória e pela rejei-
ção das diligências postuladas pelo representante do MPF, violan-
do-se as garantias constitucionais previstas no art. 5º, LIV e LV, da
CF. No mérito, defende a proibição da prática de preços inferiores
dos medicamentos realizada pelos réus, devendo os descontos
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se limitarem a 15% para os remédios considerados de “marca” e
30% para aqueles classificados como genéricos ou similares, evi-
tando-se a violação à livre concorrência.

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

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI (Relatora):

Reside a questão na existência o não da prática de infração à
ordem econômica, consistente na venda de mercadoria com des-
contos abaixo de 15% para os medicamentos ditos de “marca” e
de 30% para os remédio classificados como genéricos ou simila-
res.

A Constituição Federal, no seu art. 170, preceitua que a ordem
econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tendo por finalidade assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os princípios
que indica.

A Lei que regula a livre iniciativa e a vedação às práticas anti-
concorrenciais (Lei 8.884/94) deve subsumir-se aos princípios
maiores da Constituição Federal.

A Lei nº 8.884/1994 foi criada com a finalidade de se prevenir,
bem como reprimir as infrações contra a ordem econômica, orien-
ta, contudo, pelas normas constitucionais, observando-se a liber-
dade de iniciativa, livre concorrência, função social da proprieda-
de, defesa do consumidor, dignidade da pessoa humana e repres-
são ao abuso do poder econômico.

Em seus arts. 20 e 21, XVIII, a Lei nº 8.8884/1994 dispõe que:

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, inde-
pendentemente de culpa, os atos sob qualquer forma ma-
nifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os
seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
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I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre
concorrência ou a livre iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros;
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.
(...)
Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medi-
da em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus
incisos, caracterizam infração da ordem econômica:
(...)
XVIII - vender injustificadamente mercadoria abaixo do pre-
ço de custo;

Conforme se observa, a lei pretende coibir que alguém se uti-
lize de vender produtos de baixo custo ao ponto de se evidenciar
que o objetivo é, mesmo que a longo prazo, a eliminação da con-
corrência, propiciando-se um ambiente próximo ao monopólio, em
que os preços serão arbitrariamente fixados por uma única em-
presa sobrevivente ou mesmo um oligopólio, ou seja, por poucas
empresas que ditam a política de preço do mercado.

Conduto, para que se configure a conduta prevista no art. 21
da norma acima citada, faz-se preciso que a venda de mercadoria
com preço abaixo de seu custo vise um dos efeitos citados no art.
20 da Lei nº 8.884/1994, quais sejam, prejudicar a livre concorrên-
cia ou a livre iniciativa, dominar o mercado relevante de bens ou
serviços ou aumentar arbitrariamente os lucros ou, ainda, exercer
de forma abusiva posição dominante.

Ressalte-se que proíbe-se a venda abaixo de custo quando
considerada injustificada, sendo considerada lícita a venda abaixo
do preço de custo que tenha uma causa razoável, ou seja, justifi-
cada. Há de se utilizar o critério da razoabilidade pra aferir a venda
abaixo do preço de custo é justificada ou não.

Ora, a prática de preço predatório não seria apta a aumentar
arbitrariamente os lucros se o agente econômico não puder, em
momento posterior, compensar os prejuízos ocorridos ao susten-
tar o preço baixo.

Não basta vender o produto abaixo do preço de custo para se
cometer infração à ordem econômica, devendo ser observados
outros fatores, como bem fundamentou a decisão recorrida.
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No caso, não restou configurada a conduta dos réus como
prática de preço predatório definido nos termos do art. 21, XVIII, da
Lei nº 8.8884/1994. Mesmo que estejam os apelados vendendo
suas mercadorias, em preço inferior a de outras empresas, faz-se
necessária a demonstração de que estejam objetivando violar a
ordem econômica.

Ademais, os apelados ao fixarem o preço dos medicamentos,
não poderiam, de maneira aleatória, posteriormente, reajustá-los
para garantir a recuperação dos prejuízos que possam ter sofrido
ao sustentarem o preço baixo. Sabe-se que o preço máximo dos
medicamentos ao consumidor é determinado pela CMED, não
podendo os réus aumentar o preço de seus remédios de forma
aleatória, sem observarem o determinado pela CNED. Assim, não
há que se falar em aumento arbitrário dos lucros, requisito indis-
pensável para a configuração da prática de preço predatório.

Como bem fundamentou o MM. Juiz monocrático:

Portanto, a legislação brasileira de controle de preços de
medicamentos (Lei nº 10.742/2003), ao estabelecer o pre-
ço máximo que eles poderão alcançar nas vendas ao con-
sumidor, impede que haja o reajuste ao bel prazer dos
empresários. Isso torna inexistente a liberdade na defini-
ção dos preços dos medicamentos pelos comerciantes,
tornando impraticável a recuperação dos prejuízos incorri-
dos com a venda abaixo do preço de custo, o que desca-
racteriza a infração à ordem econômica conhecida como
preços predatórios (art. 21, XVIII, Lei 8.884/94).
De mais a mais, não existem barreiras, além daquelas
inerentes a qualquer atividade empresarial no país, à en-
trada de novos competidores no mercado varejista de pro-
dutos farmacêuticos. A Secretaria de Direito Econômico
do Ministério da Justiça apurou que, conforme procedimento
administrativo às fls. 1.335/1.354 e 1.623/1.668, é consi-
derada fácil a entrada de novos concorrentes no mercado
varejista de medicamentos, haja vista o baixo investimen-
to para abertura de uma farmácia, a facilidade de obtenção
de crédito a juros diferenciados, o tempo relativamente curto
para iniciar atividade e a inexistência de entraves para es-
tabelecer uma rede de fornecedores. Se a entrada de no-
vos concorrentes no mercado varejista é tida como fácil,
não há como se alcançar o efeito de prejudicar a concor-
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rência com a venda de medicamento abaixo do preço de
custo. Ao aumentar os preços dos medicamentos para
recuperar os prejuízos incorridos com o preço abaixo do
custo, o empresário atrairia novos competidores ao mer-
cado, os quais não teriam dificuldades de se instalar e
atuar nesse mercado, conforme visto, restabelecendo ou
até mesmo aumentando a concorrência e forçando a bai-
xa do preço dos medicamentos. Enfim, não há como o
empresário exercer seu poder de domínio de mercado,
impondo o preço que desejar por longo período, a fim de
recuperar os prejuízos, em face da facilidade com que sur-
giriam novos competidores a forçar a baixa de preços pe-
las leis de mercado. Portanto, forçoso reconhecer a im-
possibilidade de domínio, bem assim prejuízo à livre con-
corrência, o que afasta a caracterização da infração à or-
dem econômica de preço predatório (inciso XVIII do art.
21, Lei 8.884/94).
(...)
As grandes redes de farmácias que ingressaram no mer-
cado, tais como os réus, algumas, inclusive, de capital
estrangeiro, são fruto dessa nova realidade da economia
mundial. Ao fazerem uso de sua vantagem competitiva para
conquistar posição no mercado varejista de medicamen-
tos não praticam ilicitude alguma. Se a posição dominan-
te da empresa no mercado resulta de sua maior eficiência
em relação aos demais competidores, não se caracteriza
infração à ordem econômica, a teor do disposto no §1º do
art. 20 da Lei 8.884/94. Assim, as grandes redes de farmá-
cias, por serem mais eficientes, adotam o modelo norte-
americano de drugstore, incrementando seu faturamento
com a diversificação de produtos e serviços ofertados ao
consumidor, adquirindo medicamentos de seus fornece-
dores com maiores descontos, detendo uma vantagem
competitiva em relação aos seus competidores, o que lhes
permite vender a preço mais baixo que o de seus concor-
rentes, conquistando posição relevante no mercado vare-
jista de medicamentos. Nisso não há que se falar em con-
duta reprovável.
Nesse contexto, é natural que os empresários tomem
medidas para manter ou aumentar sua participação no
mercado, reduzindo custos, aumentando a eficiência, apri-
morando estratégias mercadológicas, o que resultará, qua-
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se sempre, na redução do preço ao consumidor, o que, a
toda evidência, não constitui infração à ordem econômica.

Portanto, adoto o mesmo entendimento da sentença, pelos
seus próprios fundamentos.

Não procede a alegação de nulidade da sentença por cercea-
mento de defesa, sob o fundamento de ausência de pronuncia-
mento sobre a dilação probatória e pela rejeição das diligências
postuladas pelo representante do MPF, não havendo que se falar
em violação às garantias constitucionais previstas no art. 5º, LIV e
LV, da CF.

O fato é que não se faz necessária a produção de provas,
posto que a questão está bem delimitada nos autos, pois indepen-
dentemente de estarem os réus vendendo medicamentos abaixo
do preço de custo, não se verifica ofensa à ordem econômica.
Portanto, não se faz necessária a apresentação de outras provas.

Ao magistrado, condutor do processo, cabe analisar a neces-
sidade da dilação probatória, conforme os artigos 125, 130 e 131
do Código de Processo Civil. Assim, o julgador, considerando a
matéria contestada na ação, pode indeferir pedido de produção de
outras provas, por entendê-la desnecessária, diante da documen-
tação acostada aos autos.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7.113-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Apelantes: MILSON XAVIER DE CARVALHO E WALTER JOSÉ
CAVALCANTE DE MELO

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advs./Procs.: DR. ADEMAR RIGUEIRA NETO E OUTROS (1º

APTE.) E VINÍCIUS MAGALHÃES DE SALES (2º
APTE.)

EMENTA: PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. CORRÉU QUE ADMITE, SOZINHO,
A PRÁTICA ILÍCITA. RESPONSABILIDADE DO
CONTADOR NÃO EVIDENCIADA. CAUSA
SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DE CULPABILI-
DADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVER-
SA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL.
- Se o responsável pela empresa sonegadora
admite que, sozinho, sem orientação do conta-
dor, corréu, praticou o ilícito, não há que se impin-
gir a este último a corresponsabilidade pelo cri-
me, visto não possuir o domínio do fato.
- A inexigibilidade de conduta diversa capaz de
excluir a culpabilidade do agente, consubstan-
ciada na impossibilidade de recolher os tributos
aos cofres públicos, não pode ser apenas ale-
gada, necessário se faz produzir prova do que
se afirma, já que a autoria e materialidade crimi-
nosa restaram indubitáveis.
- Parcial provimento da apelação de Walter José
Cavalcante de Melo.
- Provimento da apelação de Milson Xavier de
Carvalho.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apela-
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ção de Milson Xavier de Carvalho, nos termos do voto do Relator,
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos,
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 14 de dezembro de 2010 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

Milson Xavier de Carvalho e Walter José Cavalcante de Melo,
recorrem ante sentença da lavra do Dr. Allan Endry Veras Ferreira,
MM. Juiz Federal Substituto da 13ª Vara da Seção Judiciária de
Pernambuco que, entendendo provadas a materialidade e autoria
do crime definido no artigo 1º, I, c/c artigo 12, I, ambos da Lei nº
8.137/90, em concurso de agentes, condenou-os a quatro anos e
seis meses de reclusão e multa.

Milson Xavier de Carvalho alega, em síntese, que o corréu,
responsável pela empresa, admitiu a autoria do crime e negou que
houvesse sido orientado pelo ora apelante em sua prática ilícita,
não devendo se manter a sentença condenatória por total ausên-
cia de prova de sua participação nos eventos ilícitos.

Walter José Cavalcante de Melo, por seu turno, afirma que
houve causa excludente de culpabilidade, caracterizada na inexi-
gibilidade de conduta diversa, requerendo a sua absolvição. Em
pedido alternativo, requereu a redução da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões e em Parecer, foi pelo
improvimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão regimental.
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VOTO

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

Do fato ilícito não se tem qualquer dúvida. A empresa WJ Ca-
valcante de Melo ME, deixou de recolher tributos à União usando o
expediente de informar que estava em inatividade, quando na ver-
dade não estava.

Identificado o responsável pela empresa, o Sr. Walter José
Cavalcante de Melo, este confirmou a omissão, assumiu a res-
ponsabilidade pelo crime, mas tentou justificá-lo ao argumento de
que “deixou de pagá-los pelo fato de que caso pagasse os impos-
tos não teria dinheiro para pagar fornecedores e funcionários” (fl.
342/343).

Essa linha de defesa, apesar de aceita pela jurisprudência,
necessita consignar aos autos provas dessas dificuldades, não
se admitindo apenas alegações nesse sentido. Esse é o entendi-
mento desta Corte. Leia-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO
168-A DO CPB (ACRESCENTADO AO CÓDIGO PENAL
PELA LEI Nº 9.983/2000 QUE REVOGOU O ANTIGO ART.
95, ALÍNEA D, DA LEI Nº 8.212/91). NOVATIO LEGIS  IN
MELLIUS. CRIME OMISSIVO PRÓPRIO. DOLO GENÉ-
RICO. DIFICULDADES FINANCEIRAS DA EMPRESA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL PELA DEFE-
SA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.  MATE-
RIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENA-
ÇÃO. PENA MÍNIMA. PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE
MAUS ANTECEDENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBER-
DADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO.
ARTIGOS 43, 44, 46, § 4º E 55 DO CPB COM A NOVA
REDAÇÃO QUE LHES FORAM DADA PELA LEI Nº 9.714/
98. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
MONOCRÁTICA.
1 - O crime de apropriação indébita previdenciária, atual-
mente consignado no Artigo 168-A do CPB, acrescido ao
Código Penal com o advento da Lei nº 9983/2000, que tão
somente alterou o nomem iuris do delito já descrito na lei
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anterior – artigo 95, d, da Lei 8.212/91, não ensejou a ocor-
rência da abolitio criminis. A conduta criminosa descrita
no art. 168-A do CP perfaz-se com o não recolhimento, na
época própria, de contribuição ou outra importância desti-
nada à Previdência Social que tenha sido descontada de
pagamento efetuado a segurados, a terceiros, ou arreca-
dada do público.
2 - Por ser uma Lei que estabelece menor quantum  para a
sanção jurídica in abstrato, há de ser o acusado julgado
como incurso nas penas do artigo 168-A do CP, sendo
esta a classificação jurídica dos fatos descritos na denún-
cia – hipótese de lei que retroage para beneficiar o réu –
novatio legis in mellius.
3 - No crime de apropriação indébita, a natureza é um
crime de ação; no crime de que cuida o atual artigo 168-A
(apropriação indébita previdenciária), uma ação não comis-
siva, uma ação omissiva – deixar.
4 - Suficientemente comprovadas a autoria e materialida-
de delituosas, e inadmitida a mera alegação de crise fi-
nanceira generalizada, desacompanhada de qualquer pro-
va ligada ao caso concreto, impõe-se a reforma do decreto
absolutório, no sentido de serem os réus condenados pela
prática do crime de apropriação indébita previdenciária –
artigo 168-A CPB, à pena mínima – 02 anos de reclusão,
atendendo à primariedade e ausência de maus antece-
dentes.
5 - Reconhecendo que o crime não foi cometido com vio-
lência ou grave ameaça à pessoa; não sendo os acusados
reincidentes em crime doloso; indicando a culpabilidade,
os antecedentes, a conduta social e as personalidades
dos condenados, bem como os motivos e as circunstânci-
as como suficientes à substituição da pena privativa de
liberdade, ora aplicada no mínimo legal – 02 anos de reclu-
são, pela restritiva de direito – modalidade prestação de
serviço à comunidade (arts. 43 e 44 do CP, com a nova
redação que lhes foram dada pela Lei nº 9.714/98).
6 - Apelação do réu improvida.
(ACR - Apelação Criminal nº 4175/PE; Órgão Julgador:
Segunda Turma; Relator: Desembargador Federal Napo-
leão Maia Filho; Relator p/ Acórdão: Desembargador Fe-
deral Petrucio Ferreira; Data de Julgamento: 14/06/2005;
Publicações: Fonte: Diário da Justiça - Data: 05/08/2005 -
Página: 749 - Nº: 150 - Ano: 2005).
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO DE APROPRI-
AÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CP.
CONDENAÇÃO DA RÉ EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IN-
TERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AVENTADAS
DIFICULDADES FINANCEIRAS DA EMPRESA, NO AFÃ
DE SE AFASTAR A ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA
PELA AGENTE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO CO-
LENDO STJ NO SENTIDO DA CONSUMAÇÃO DO DELI-
TO COM A SIMPLES OMISSÃO NO RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APELO DA
RÉ CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MAN-
TIDA.
1. A Apelante restou condenada pelo Juízo de primeiro grau
pela prática da conduta tipificada no art. 168-A, caput, c/c
o art. 71, caput (quarenta e sete vezes), ambos do Código
Penal brasileiro, sob o argumento de haver, na qualidade
de responsável legal pela empresa TRANSCELOS TRANS-
PORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA., deixado de
recolher aos cofres públicos os valores das contribuições
previdenciárias descontadas das verbas laborais dos em-
pregados da empresa, nas competências de setembro/94
a junho de 1996.
2. Nas razões de seu apelo, a Recorrente, para justificar a
inexigibilidade de conduta diversa, argumentou que a em-
presa que geria atravessava sérias dificuldades financei-
ras (estado de necessidade), bem como que a responsa-
bilidade pelas diferenças de valores a menor encontradas
deveriam ser imputadas a terceiros, responsáveis pela
contabilidade da sociedade. A Turma rejeitou tais alegati-
vas, pois não se verificou nos autos qualquer demonstra-
ção incontestável de que a Empresa se encontrava impos-
sibilitada de proceder ao recolhimento das contribuições
previdenciárias, descontadas de seus empregados em fa-
vor dos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, não logrando-se êxito em se comprovar a ocorrên-
cia de inexigibilidade de conduta diversa por parte da ré.
3. A jurisprudência dominante do Colendo STJ orienta-se
no sentido de que o dolo, no crime de omissão de recolhi-
mento de contribuições previdenciárias, é a vontade livre e
consciente de não recolher aos cofres públicos as impor-
tâncias devidas, sendo desnecessário que se comprove
especial fim de agir (dolo específico), ou seja, que haja a
intenção de se apropriar dos valores arrecadados e não
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recolhidos aos cofres da Previdência Social (animus rem
sibi habendi).
4. Apelação Criminal interposta pela ré conhecida, mas
improvida. Sentença a quo mantida incólume.
(ACR - Apelação Criminal nº 3589/PE; Órgão Julgador: Pri-
meira Turma; Relator: Desembargador Federal Ubaldo
Ataíde Cavalcante; Data de Julgamento: 02/12/2004; Pu-
blicações: Fonte: Diário da Justiça; Data: 18/01/2005; Pá-
gina: 384 - Nº: 12 - Ano: 2005).

Assim, a simples alegação da ocorrência de dificuldades fi-
nanceiras não é suficiente para caracterizar a inexigibilidade de
conduta diversa, visto que esta requer a produção de perícia, onde
se demonstre à saciedade o que se alegou, fato não ocorrido no
caso presente.

Quanto à presença de dolo, este restou evidente que o réu
agiu intencionalmente e consciente de que praticava um ilícito, não
o socorrendo a tese da necessidade de comprovação da intenção
de lesar ao erário, posto que evidenciada no não recolhimento dos
tributos.

No entanto, no que tange à pena de reclusão, penso que deve
haver uma adequação. É que apenas a culpabilidade foi tida em
desfavor do réu, e esta foi tida em grau mediano ao fundamento de
que “o réu WALTER se valeu conscientemente de fraude para re-
duzir o pagamento dos tributos devidos pela empresa que admi-
nistrava, deixando de recolher aos cofres públicos valor razoável”
(fl. 273). Como se percebe, a fundamentação é quase a repetição
literal da conduta ilícita e não a demonstração do grau mediano de
culpabilidade.

Assim, dou parcial provimento à apelação do réu Walter José
Cavalcante de Melo, para fixar a pena-base no mínimo legal, ou
seja, dois anos, mantendo, no entanto, a análise procedida no pri-
meiro grau no que se refere às agravantes, atenuantes, causas de
aumento e diminuição, o que resulta em uma pena final de três
anos de reclusão, em regime aberto, mais a pena de multa já fixa-
da em primeiro grau.

Verificando ainda que o réu atende aos requisitos elencados
no artigo 44 do Código Penal, determino a substituição da pena
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privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, em
modalidades a serem definidas no Juízo da execução.

No que pertine ao outro apelante, Milson Xavier de Carvalho,
penso que seu recurso deve ser inteiramente provido.

Embora tenha sido denunciado por ter sido, em tese, o “res-
ponsável pelas informações repassadas à Secretaria da Receita
Federal ... com o escopo deliberado de suprimir o pagamento de
tributos federais, no ano-calendário de 2004” (fl. 04), não é isso
que se apurou durante a instrução.

Em primeiro lugar, a acusação não logrou provar ser ele o res-
ponsável pelas “informações repassadas à Secretaria da Receita
Federal”, visto que a declaração de inatividade era feita sem qual-
quer certificação digital do declarante, sendo o mesmo incrimina-
do por suposição.

Em segundo lugar, o responsável único pela empresa decla-
rou diversas vezes e expressamente “que não foi orientado por
seu contador para deixar de recolher os tributos” e que “chegou ao
ponto de fazer, por vontade própria, mais uma vez sem medir as
consequências futuras, declaração de inatividade no Imposto de
renda de Pessoa Jurídica”.

Clara está a autoria do crime, não havendo elementos para
incriminar o contador.

Desse modo, dou provimento à apelação de Milson Xavier de
Carvalho para absolve-lo, com base no art. 386, IV, do Código de
Processo Penal.

É como voto.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.139-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLI-
VEIRA ERHARDT

Embargante: CLAUBER BARROSO CORDEIRO
Embargado: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC
Repte.: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 5ª RE-

GIÃO
Adv./Proc.: DR. JOÃO RENATO BANHOS CORDEIRO (EMBTE.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA QUE
MODIFICOU JULGADO QUE DETERMINARÁ A
REIMPLANTAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL
NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI) NO
CONTRACHEQUE DE SERVIDOR PÚBLICO DA
UFC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADI-
ÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORRE-
ÇÃO.
- Os embargos declaratórios possuem abrangên-
cia limitada aos casos em que haja obscuridade
ou contradição na sentença ou no acórdão, ou
quando for omitido ponto sobre o qual se devia
pronunciar o Juiz ou o Tribunal (art. 535 do CPC).
- Alega a parte embargante que o decisum ataca-
do (i) restou omisso, vez que deixou de apreciar
pontos fundamentais ventilados em sua contes-
tação, tais como os pressupostos de cabimento
da ação rescisória; (ii) contraditório, ao ter ex-
trapolado a causa de pedir inserta na inicial da
rescisória, pois ela, em momento algum, defen-
de ter ocorrido a absorção da vantagem pessoal
pela aplicação do próprio PCC instituído pela Lei
7.596/87, apenas assentando que tal absorção
teria ocorrido pelos PCC’s posteriores; (iii) além
de ter aplicado interpretação equivocada ao De-
creto nº 95.689/88.
- O acórdão embargado reconheceu a existência
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dos pressupostos necessários da ação rescisória
ao apreciar a pretensão de rescindir acórdão de
mérito, transitado em julgado, com fundamento
em violação a literal disposição de lei.
- Este aspecto, inclusive, já havia sido aprecia-
do, em decisão anterior que deferiu, em parte, o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela (fls.
44/48), cujo teor sequer foi impugnado pelo em-
bargante em momento próprio. Inexistência de
omissão no julgado.
- Ausência de contradição espelhada em julga-
mento extra petita, porque, ao invés de julgamen-
to fora do pedido, o acórdão embargado incor-
reu, na verdade, em erro material ao afirmar que
a vantagem pessoal foi absorvida pelo plano de
cargos estabelecido com a própria Lei 7.596/87,
quando a referência deveria ter sido realizada à
Lei 7.923/89.
- São incabíveis Embargos de Declaração utili-
zados com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada.
- Tendo em vista o princípio da livre convicção
do Juiz, é possível ao Magistrado ficar adstrito
aos elementos que sejam suficientes para fun-
damentar sua decisão, não sendo necessário que
haja manifestação acerca de todos os argumen-
tos e preceitos legais trazidos pelas partes.
- Embargos de declaração parcialmente provi-
dos, tão somente para corrigir o erro material
apontado (referência à Lei 7.596/87, quando de-
veria ser à Lei 7.923/89) e fazer constar do acór-
dão os fundamentos ora desenvolvidos sem atri-
buição de efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AR 6.139-CE,
em que são partes as acima mencionadas, acordam os Desem-
bargadores Federais do Pleno do TRF da 5ª Região, por unanimi-
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dade, em dar provimento parcial aos embargos declaratórios, mas
sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do relatório, voto
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte
do presente julgado.

Recife, 3 de novembro de 2010 (data de julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA
ERHARDT - Relator

 RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE
OLIVEIRA ERHARDT:

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por CLAU-
BER BARROSO CORDEIRO contra acórdão prolatado pelo dou-
to Pleno deste TRF que, por maioria de votos, julgou procedente a
AR 6.139-CE, com ementa vazada nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚ-
BLICO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMI-
NALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). DECRETO Nº 95.689/
88. POSTERIOR ABSORÇÃO PELA REMUNERAÇÃO DO
CARGO. LEI Nº 7.923/89. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA IRREDUTIBIDADE
DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO RESCISÓRIO.
1. A vantagem nominalmente identificada (VPNI), instituí-
da pelo Decreto nº 95.689/88 em favor dos servidores que
sofreram decesso em seus vencimentos com o advento
do Plano Único de classificação e retribuição de cargos e
empregos, implementado pela Lei nº 7.596/87, restou pos-
teriormente absorvida pela remuneração do cargo por oca-
sião da reestruturação da carreira operada pela retrocitada
lei, sendo, portanto, ilegal o seu percebimento após a vi-
gência deste dispositivo legal.
2. A retirada de vantagem susomencionada não violou os
princípios constitucionais do devido processo legal e o da
irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista que, in casu,
em se tratando de matéria decorrente da simples aplica-
ção de lei, não é necessária a instauração de um procedi-
mento legal para se apurar se houve decesso salarial, res-
saltando-se, ainda, que a legislação que implementou a
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reclassificação trouxe, inegavelmente, vantagem para o
servidor, do que se conclui, destarte, que o decesso sala-
rial discutido nos presentes autos teria ocorrido apenas
durante um breve lapso de tempo.
3. Pedido rescisório que se julga procedente.

2. Alega a parte embargante, em síntese, que o decisum ata-
cado restou omisso, vez que deixou de apreciar pontos fundamen-
tais ventilados em sua contestação, tais como os pressupostos
de cabimento da ação rescisória, aduzindo, ainda, que o julgado
ora vergastado aplicou interpretação equivocada ao Decreto nº
95.689/88 (fls. 129/132).

3. Sustenta, também, que o decisório encontra-se em des-
conformidade com os princípios da congruência, bem como do
contraditório e da ampla defesa, por desconsiderar esses argu-
mentos trazidos pelo ora recorrente, além de se mostrar contradi-
tório ao ter extrapolado a causa de pedir inserta na inicial da resci-
sória, pois ela, em momento algum, defende ter ocorrido a absor-
ção da vantagem pessoal pela aplicação do próprio PCC instituído
pela Lei 7.596/87, apenas assentando que tal absorção teria ocor-
rido pelos PCC’s posteriores.

4. Devidamente intimada, a UFC não apresentou contrarra-
zões.

5. É este o breve relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE
OLIVEIRA ERHARDT (Relator):

1. O recurso de Embargos Declaratórios previsto nos arts.
535 a 538 do Código de Ritos, com a nova redação que lhe foi
conferida pela Lei 8.950/94, possui a sua abrangência limitada às
hipóteses em que haja obscuridade ou contradição na Sentença
ou no Acórdão, ou quando for omisso ponto sobre o qual se devia
pronunciar o Juiz ou o Tribunal.

2. No presente caso, alega, inicialmente, o embargante a eiva
de omissão quanto à presença dos pressupostos de cabimento
da ação rescisória, o que, a meu ver, não merece prosperar, tendo
em vista que o acórdão embargado reconheceu a existência de
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tais pressupostos da ação rescisória ao apreciar a pretensão de
rescindir acórdão de mérito, transitado em julgado, com fundamento
em violação a literal disposição de lei.

3. Registre-se que, quanto a esse ponto específico, o egrégio
Plenário desta Corte, de certa forma, já havia se pronunciado, ao
deferir, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
consoante se vê na decisão de fls. 44/48, cujo teor, inclusive, não
foi impugnado pelo embargante em momento próprio.

4. Por outro lado, faz-se imperioso destacar que o decisum
também não reconheceu a necessidade de revisão de fatos e pro-
vas, tendo em vista que a discussão se manteve no plano jurídico,
voltado para os dispositivos constitucionais e legais invocados na
decisão rescindenda.

5. Analisou-se a natureza transitória da vantagem pessoal em
causa e a absorção do respectivo valor pela legislação posterior,
afastando-se a alegação de direito adquirido e desrespeito ao prin-
cípio da irredutibilidade vencimental; logo, não se reconheceu a
incidência da Súmula 343 do STF, em razão da existência dos
aspectos constitucionais já citados.

6. Tanto é assim que as transcrições realizadas no acórdão
embargado evidenciam que a decisão rescindenda não se harmo-
niza com a atual jurisprudência do STJ e desta Corte sobre a ma-
téria.

7. De igual sorte, embora não tenha constado esmiuçadamente
no voto condutor impresso colacionado aos autos, no julgamento
da AR 6.139-CE pelos eminentes componentes do Plenário desta
Corte, foi afastado o argumento de decadência administrativa para
retirada da vantagem em causa, porque já em época anterior à
prolação do acórdão rescindendo se consolidara o entendimento
do STJ (MS 9.112-DF, 9115-DF, 9.157-DF e EREsp 441.103-PR)
segundo o qual, o prazo de 5 anos estabelecido pela Lei 9.784/99
não poderia iniciar-se em data anterior à vigência da referida lei:

ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO: REVOGA-
ÇÃO. DECADÊNCIA. LEI 9.784/99. VANTAGEM FUNCIO-
NAL. DIREITO ADQUIRIDO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. Até o advento da Lei 9.784/99, a Administração podia
revogar a qualquer tempo os seus próprios atos, quando
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eivados de vícios, na dicção das Súmulas 346 e 473/STF.
2. A Lei 9.784/99, ao disciplinar o processo administrativo,
estabeleceu o prazo de cinco anos para que pudesse a
Administração revogar os seus atos (art. 54).
3. A vigência do dispositivo, dentro da lógica interpretativa,
tem início a partir da publicação da lei, não sendo possível
retroagir a norma para limitar a Administração em relação
ao passado.
4. Ilegalidade do ato administrativo que contemplou a im-
petrante com vantagem funcional derivada de transforma-
ção do cargo efetivo em comissão, após a aposentadoria
da servidora.
5. Dispensada a restituição dos valores em razão da boa-
fé da servidora no recebimento das parcelas.
6. Segurança concedida em parte.
(MS 9.112-DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, julgado em
16.02.05).

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA. ATO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO. VANTAGEM
FUNCIONAL. DECADÊNCIA. LEI N° 9.784/99. DIREITO
ADQUIRIDO.
A Lei n° 9.784/99, que disciplina o processo administrati-
vo, estabeleceu, em seu art. 54, o prazo de cinco anos
para que a Administração Pública possa revogar seus atos.
Contudo, dentro de uma lógica interpretativa, esse lapso
temporal há de ser contado da vigência do dispositivo, e
não da data em que o ato foi praticado, sob pena de se
emprestar efeito retroativo à citada Lei.
Não há que se falar em direito adquirido à percepção de
vantagem funcional identificada como parcela variável quan-
do o ato que instituiu o benefício estava eivado de vício
insanável.
Segurança denegada. (MS 9.115-DF, Rel. Min. CESÁR
ASFOR, julgado em 16.02.05).

ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO: REVOGA-
ÇÃO. DECADÊNCIA. LEI 9.784/99. VANTAGEM FUNCIO-
NAL. DIREITO ADQUIRIDO.
1. Até o advento da Lei 9.784/99, a Administração podia
revogar, a qualquer tempo, os seus próprios atos, quando
eivados de vícios, na dicção das Súmulas 346 e 473/STF.
2. A Lei 9.784/99, ao disciplinar o processo administrati-
vo, estabeleceu o prazo de cinco anos para que pudesse a
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Administração revogar os seus atos (art. 54).
3. A vigência do dispositivo, dentro da lógica interpretati-
va, tem início a partir da publicação da lei, não sendo pos-
sível retroagir a norma para limitar a Administração em re-
lação ao passado.
4. Ilegalidade do ato administrativo que contemplou o im-
petrante com vantagem funcional identificada como parce-
la variável. Ausência de direito adquirido.
5. Segurança denegada.
(MS 9.157-DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, julgado em
16.02.05).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SERVI-
DOR PÚBLICO. QUINTOS INCORPORADOS. PORTARIA
Nº 474/87 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. REVISÃO
DO ATO. PARECER AGU Nº GQ 203/99. ART. 54 DA LEI
Nº 9.784/99. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO-
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A teor do art. 54 da Lei nº 9.784/99, o “direito da Admi-
nistração de anular os atos administrativos de que decor-
ram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cin-
co anos, contados da data em que foram praticados, salvo
comprovada má-fé”.
2. Consoante a orientação desta Corte, o art. 54 da Lei nº
9.784/99 deve ter aplicação a partir de sua vigência, e não
a contar da prática dos atos eivados de ilegalidade, reali-
zados antes do advento do referido diploma legal (MS 9.112/
DF, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon).
3. Embargos acolhidos.
(EREsp. 441.103-PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TER-
CEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2006, DJ 05/06/2006,
p. 240).

8. Ao acolher essa orientação, o acórdão embargado também
entendeu ser inaplicável a tese acerca da incidência, por analogia,
do Decreto n° 20.910/32, pois a Administração, em relação a atos
viciados praticados antes da vigência da Lei n° 9.784/99, podia
revê-los, a qualquer tempo, nos termos do Enunciado 473 da Sú-
mula do STF; entrementes, a partir da vigência do aludido diploma
legal, o prazo prescricional quinquenário passou a ser a regra.

9. Já com relação à alegação de contradição espelhada em
julgamento extra petita, esta também não merece prosperar.
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10. Isto porque, ao invés de julgamento fora do pedido, o acór-
dão embargado incorreu, na verdade, em erro material ao afirmar
que a vantagem pessoal foi absorvida pelo plano de cargos esta-
belecido com a própria Lei 7.596/87, quando a referência deveria
ter sido realizada à Lei 7.923/89.

11. Com efeito, considerou-se que a vantagem se destinou
tão somente a cortar possíveis reduções remuneratórias decor-
rentes da aplicação do Plano estabelecido pela Lei 7.596/87, sen-
do evidente a sua transitoriedade.

12. No mais, vale destacar que são incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada e que o
Juiz ou Tribunal não está obrigado a analisar cada um dos argu-
mentos e preceitos legais trazidos à baila pelas partes, nem fica
limitado aos fundamentos por elas indicados, podendo, em razão
do princípio da livre convicção do Juiz, adstrir-se àqueles elemen-
tos que sejam suficientes para fundamentar sua decisão.

13. Sobre o assunto, este TRF já sedimentou a seguinte dire-
triz:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. ART. 535 DO CPC. OMIS-
SÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOS-
SIBILIDADE.
1. É pressuposto específico de admissibilidade dos em-
bargos de declaração a existência de obscuridade, omis-
são ou contradição no acórdão, sobre ponto que devia pro-
nunciar-se o órgão colegiado.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexa-
me de matéria sobre a qual já houve pronunciamento. Os
declaratórios não se aproveitam para submeter o exame
da matéria ao julgador nos termos que pretendido pela parte.
3. Mesmo que os embargos tenham por escopo o pre-
questionamento, ainda assim não se pode dispensar a
existência de requisito específico, dentre as hipóteses tra-
çadas pelo art. 535 do Código de Processo Civil.
4. O juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos ou preceitos legais invocados pelas partes,
podendo ficar adstrito àqueles elementos que, frente à sua
livre convicção, sejam suficientes para formar seu entendi-
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mento sobre a matéria.
5. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e
desta Corte Regional.
6. Embargos Declaratórios improvidos.
(TRF5, EMB. DECL. EM AMS 85.046/CE, Rel. Des. Fede-
ral FRANCISCO CAVALCANTI, DJU 21.02.05).

14. Em face do exposto, dou provimento parcial aos Embar-
gos de Declaração tão somente para corrigir o erro material já apon-
tado (referência à Lei 7.596/87, quando deveria ser à Lei 7.923/89)
e fazer constar do acórdão os fundamentos ora desenvolvidos sem
atribuição de efeitos infringentes.

15. É como voto.

EMBARGOS DE DECLAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 410.848-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Apelante: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
Apelados: EURÍDICE LUCENA PEDULLA E OUTROS
Embargante: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. “TAXA” DE
OCUPAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.
NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DE-
CLARAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO STJ.
OMISSÕES CARACTERIZADAS E SUPRIDAS.
NULIDADE NÃO VERIFICADA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PROVIDOS, COM ATRIBUI-
ÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
- Inicialmente, convém destacar que, após análi-
se do recurso especial, interposto pela UNIÃO
(FAZENDA NACIONAL), o STJ, dando provimen-
to ao referido recurso, determinou o retorno dos
autos a esta Corte Regional para novo julgamen-
to dos embargos de declaração, de maneira a
consignar-se, de modo claro e preciso, a aplica-
ção dos prazos decadencial e prescricional ao
caso concreto.
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- Na verdade, a presente execução fiscal envolve
a cobrança de “taxas” de ocupação, relativas aos
anos de 1992 a 2002. De fato, no que diz respeito
à decadência e à prescrição, o julgado recorrido
demanda maiores esclarecimentos, implicando,
com o saneamento das omissões referentes ao
art. 47 da Lei nº 9.636/98, em sua redação origi-
nária e nas subsequentes, após o advento das
Leis nºs 9.821/99 e 10.852/04, e ao art. 177 do
Código Civil de 1916 (CC/1916), atribuição de
efeitos modificativos.
- Ora, resta sedimentado na jurisprudência des-
ta Corte e do próprio STJ, que a “taxa” de ocu-
pação, cobrada pela UNIÃO, não detém natureza
tributária. Na realidade, cuida-se de remunera-
ção pela utilização de um bem público, de ma-
neira que não se aplicam, ao caso, as disposi-
ções do Código Tributário Nacional (CTN). Nes-
sa linha, dada a sua natureza jurídica de preço
público, as “taxas” de ocupação figuram como
receitas patrimoniais originárias, sendo, portan-
to, notória a relação de Direito Administrativo
envolvida.
- Com efeito, o art. 47 da Lei nº 9.636/98, instituiu
a prescrição quinquenal para a cobrança da
“taxa” de ocupação de terreno de marinha. Por
sua vez, a Lei nº 9.821/99, que passou a vigorar a
partir do dia 24/08/99, estabeleceu em cinco anos
o prazo decadencial para constituição do crédi-
to, mediante lançamento, mantendo o prazo
prescricional quinquenal para a sua exigência.
Em seguida, com a promulgação da Lei nº
10.852/04, publicada em 30/03/04, houve nova al-
teração do art. 47 da Lei nº 9.636/98, estendendo-
se o prazo decadencial de cinco para dez anos,
mantido o lapso prescricional de cinco anos, a
ser contado do lançamento.
- In casu, como se pode depreender da evolução
legislativa anteriormente aduzida, não se há de
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falar em decadência do crédito executado. Pri-
meiro, porque, antes da vigência da Lei nº 9.821/
99 (24/08/99), os créditos relativos à “taxa” de
ocupação dos anos de 1992 a 1998 não dependi-
am de ato formal para sua constituição, consi-
derando-se, portanto, constituídos desde seus
respectivos vencimentos. Segundo, porque, em
relação aos créditos posteriores à vigência da
citada norma, ou seja, referentes aos anos de
1999 a 2002, houve a constituição formal daque-
les em 15/10/2002 (data da respectiva notificação),
ou seja, no prazo decadencial aplicável.
- Por outro lado, relativamente às “taxas” de ocu-
pação dos anos de 1992 a 1997, deve ser reco-
nhecido, sim, o aperfeiçoamento da prescrição
quinquenal, pois, em relação às situações ante-
riores à vigência da Lei nº 9.636/98, dada a natu-
reza de preço público das “taxas” de ocupação,
deve ser afastada a aplicação da regra ínsita no
Direito Civil (art. 177 do CC/1916). Na realidade,
no período anterior à vigência da Lei nº 9.636/98,
em razão da ausência de previsão normativa es-
pecífica, deve ser aplicado, com base no princí-
pio da isonomia (simetria), o prazo de prescri-
ção quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº
20.910/32, até porque a relação de direito materi-
al que dá origem à “taxa” de ocupação de terre-
nos de marinha é regida pelo Direito Adminis-
trativo, o que torna inaplicável a prescrição de
que trata o art. 177 do CC/1916, invocado pela
recorrente. Ora, como se verifica não se há de
falar em declaração de inconstitucionalidade do
artigo anteriormente mencionado, nem do art.
47 da Lei nº 9.636/98, o que faz cair por terra a
alegação de nulidade por afronta aos arts. 93, IX,
e 97 da Constituição Federal (CF/88), e aos arts.
480, 481 e 482 do Código de Processo Civil (CPC).
No entanto, em relação à “taxa” de ocupação
relativa ao ano de 1998 (vencimento em 30/06/
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1998), embora o prazo prescricional, com o ad-
vento da Lei nº 9.636/98, continue quinquenal,
deve ser afastada a prescrição, em virtude da
suspensão do referido prazo, por 180 dias, pela
inscrição em Dívida Ativa, ocorrida em 13/05/
2003, por força do disposto no art. 2º, § 3º, da Lei
nº 6.830/80, aplicável à espécie, diante da nature-
za não-tributária do débito. Outrossim, ainda no
que tange à “taxa” de ocupação de 1998, a parte
exequente teria até o dia 27/12/2003 para propor
a execução fiscal. Como se pode perceber, ten-
do sido o executivo fiscal proposto em 01/12/2003
e o despacho citatório ocorrido em 19/12/2003
(hipótese interruptiva da prescrição, em caso de
dívida não-tributária – art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/
80), apenas em relação às “taxas” de ocupação
dos anos de 1992 a 1997 é que se mostra crista-
lino o aperfeiçoamento da prescrição quinquenal,
devendo a execução fiscal prosseguir normal-
mente em relação às “taxas” de ocupação de
1998 a 2002.
- Assim, em obediência à determinação do STJ,
têm-se por supridas as omissões apontadas,
com o provimento dos aclaratórios, aos quais
se atribuem efeitos infringentes.
- Precedentes do STJ e desta Corte.
- Embargos declaratórios providos, com atribui-
ção de efeitos modificativos, para, suprindo as
omissões, afastar a decadência e reconhecer a
prescrição quinquenal apenas em relação às “ta-
xas” de ocupação referentes aos anos de 1992 a
1997, devendo o executivo fiscal regularmente
prosseguir no tocante às “taxas” de ocupação
não prescritas (relativas aos anos de 1998 a 2002).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes
as acima indicadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regio-
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nal Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento aos
embargos declaratórios, com atribuição de efeitos modificativos,
nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 18 de janeiro de 2011 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

Trata-se de reapreciação, por determinação do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), conforme decisum às fls. 109/114, dos
embargos declaratórios interpostos pela UNIÃO (FAZENDA NA-
CIONAL), às fls. 41/55, contra acórdão da lavra da Segunda Tur-
ma desta Corte Regional, à fl. 36, que, por unanimidade, deu parci-
al provimento à sua apelação, possibilitando o regular prossegui-
mento da execução fiscal em relação às parcelas não prescritas.

A embargante, nas razões de seu recurso, aduziu, em aperta-
da síntese, que o acórdão teria sido omisso, ao não observar o
disposto no art. 177 do Código Civil de 1916 (CC/1916), relativo à
prescrição vintenária, e no art. 47 da Lei nº 9.636/98, com as modi-
ficações instituídas pelas Leis nºs 9.821/99 e 10.852/04, o que afas-
taria a prescrição dos valores, objeto da presente execução fiscal.
Alegou ainda a ocorrência de nulidade (error in procedendo), em
razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 177 do CC/
1916, e do art. 47 da Lei nº 9.636/98, sem o atendimento das dis-
posições do art. 97 da Constituição Federal (CF/88), e dos arts.
480, 481 e 482, todos do Código de Processo Civil (CPC). Ao final,
pugnou pelo provimento dos aclaratórios, com atribuição de efei-
tos infringentes.

Às fls. 117/118, diante da possibilidade de atribuição de efeitos
modificativos, foi proferido despacho, determinando a intimação
da parte embargada para pronunciar-se sobre os embargos de-
claratórios.

Sem manifestação da parte embargada, conforme certidão à
fl. 120.
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É o relatório.

VOTO

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

 Os embargos de declaração merecem ser providos pelos fun-
damentos abaixo esposados.

Inicialmente, convém destacar que, após análise do recurso
especial, interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), o STJ,
dando provimento ao referido recurso, determinou o retorno dos
autos a esta Corte Regional para novo julgamento dos embargos
de declaração, de maneira a consignar-se, de modo claro e preci-
so, a aplicação dos prazos decadencial e prescricional ao caso
concreto.

Na verdade, a presente execução fiscal envolve a cobrança
de “taxas” de ocupação, relativas aos anos de 1992 a 2002. De
fato, no que diz respeito à decadência e à prescrição, o julgado
recorrido demanda maiores esclarecimentos, implicando, com o
saneamento das omissões referentes ao art. 47 da Lei nº 9.636/
98, em sua redação originária e nas subsequentes, após o adven-
to das Leis nºs 9.821/99 e 10.852/04, e ao art. 177 do Código Civil
de 1916 (CC/1916), atribuição de efeitos modificativos.

Ora, resta sedimentado na jurisprudência desta Corte e do
próprio STJ, que a “taxa” de ocupação, cobrada pela UNIÃO, não
detém natureza tributária. Na realidade, cuida-se de remuneração
pela utilização de um bem público, de maneira que não se apli-
cam, ao caso, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).
Nessa linha, dada a sua natureza jurídica de preço público, as “ta-
xas” de ocupação figuram como receitas patrimoniais originárias,
sendo, portanto, notória a relação de Direito Administrativo envolvi-
da.

Com efeito, o art. 47 da Lei nº 9.636/98, instituiu a prescrição
quinquenal para a cobrança da “taxa” de ocupação de terreno de
marinha. Por sua vez, a Lei nº 9.821/99, que passou a vigorar a
partir do dia 24/08/99, estabeleceu em cinco anos o prazo deca-
dencial para constituição do crédito, mediante lançamento, man-
tendo o prazo prescricional quinquenal para a sua exigência. Em
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seguida, com a promulgação da Lei nº 10.852/04, publicada em
30/03/04, houve nova alteração do art. 47 da Lei nº 9.636/98, es-
tendendo-se o prazo decadencial de cinco para dez anos, mantido
o lapso prescricional de cinco anos, a ser contado do lançamento.

In casu, como se pode depreender da evolução legislativa an-
teriormente aduzida, não se há de falar em decadência do crédito
executado. Primeiro, porque, antes da vigência da Lei nº 9.821/99
(24/08/99), os créditos relativos à “taxa” de ocupação dos anos de
1992 a 1998 não dependiam de ato formal para sua constituição,
considerando-se, portanto, constituídos desde seus respectivos
vencimentos. Segundo, porque, em relação aos créditos posterio-
res à vigência da citada norma, ou seja, referentes aos anos de
1999 a 2002, houve a constituição formal daqueles em 15/10/2002
(data da respectiva notificação), ou seja, no prazo decadencial
aplicável.

Por outro lado, relativamente às “taxas” de ocupação dos anos
de 1992 a 1997, deve ser reconhecido, sim, o aperfeiçoamento da
prescrição quinquenal, pois, em relação às situações anteriores à
vigência da Lei nº 9.636/98, dada a natureza de preço público das
“taxas” de ocupação, deve ser afastada a aplicação da regra ínsita
no Direito Civil (art. 177 do CC/1916). Na realidade, no período an-
terior à vigência da Lei nº 9.636/98, em razão da ausência de
previsão normativa específica, deve ser aplicado, com base no
princípio da isonomia (simetria), o prazo de prescrição quinquenal
previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, até porque a relação de
direito material que dá origem à “taxa” de ocupação de terrenos de
marinha é regida pelo Direito Administrativo, o que torna inaplicável
a prescrição de que trata o art. 177 do CC/1916, invocado pela
recorrente. Ora, como se verifica, não se há de falar em declara-
ção de inconstitucionalidade do artigo anteriormente mencionado,
nem do art. 47 da Lei nº 9.636/98, o que faz cair por terra a alega-
ção de nulidade por afronta aos arts. 93, IX, e 97 da Constituição
Federal (CF/88), e aos arts. 480, 481 e 482 do Código de Proces-
so Civil (CPC). No entanto, em relação à “taxa” de ocupação rela-
tiva ao ano de 1998 (vencimento em 30/06/1998), embora o prazo
prescricional, com o advento da Lei nº 9.636/98, continue quinque-
nal, deve ser afastada a prescrição, em virtude da suspensão do
referido prazo, por 180 dias, pela inscrição em Dívida Ativa, ocorri-
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da em 13/05/2003, por força do disposto no art. 2º, § 3º, da Lei nº
6.830/80, aplicável à espécie, diante da natureza não-tributária do
débito. Outrossim, ainda no que tange à “taxa” de ocupação de
1998, a parte exequente teria até o dia 27/12/2003 para propor a
execução fiscal. Como se pode perceber, tendo sido o executivo
fiscal proposto em 01/12/2003 e o despacho citatório ocorrido em
19/12/2003 (hipótese interruptiva da prescrição, em caso de dívida
não-tributária – art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80), apenas em relação
às “taxas” de ocupação dos anos de 1992 a 1997 é que se mostra
cristalino o aperfeiçoamento da prescrição quinquenal, devendo a
execução fiscal prosseguir normalmente em relação às “taxas” de
ocupação de 1998 a 2002.

Colaciono, por fim, os seguintes arestos, aplicáveis, por se-
melhança, à hipótese em apreço:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECU-
ÇÃO FISCAL. TERRENOS DE MARINHA. TAXA DE OCU-
PAÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
1. O art. 47 da Lei 9.636/98 instituiu a prescrição quinque-
nal para a cobrança da taxa de ocupação de terreno de
marinha. A Lei 9.821/99, que passou a vigorar a partir do
dia 24 de agosto de 1999, estabeleceu em cinco anos o
prazo decadencial para constituição do crédito, mediante
lançamento, mantendo-se o prazo prescricional quinque-
nal para a sua exigência. Com o advento da Lei 10.852/
2004, publicada em 30 de março de 2004, houve nova alte-
ração do art. 47 da Lei 9.636/98, para estender o prazo
decadencial de cinco para dez anos, mantido o lapso pres-
cricional de cinco anos, a ser contado do lançamento.
2. No período anterior à vigência da Lei 9.636/98, em
razão da ausência de previsão normativa específica,
deve-se aplicar o prazo de prescrição quinquenal
previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. Orientação
da Primeira Seção nos EREsp 961.064/CE, julgado na
sessão de 10 de junho de 2009.
3. A relação de direito material que dá origem à taxa
de ocupação de terrenos de marinha é regida pelo
Direito Administrativo, tornando inaplicável a pres-
crição de que trata o Código Civil.
4. Assim, o prazo prescricional para a cobrança da
taxa de ocupação de terrenos de marinha é de cinco
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anos, independentemente do período considerado.
5. Embargos de divergência não providos. (Negritei)
(STJ - EREsp 200800317409  - EMBARGOS DE DIVER-
GÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 961064 - Relator(a):
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI - Órgão julgador: PRIMEI-
RA SEÇÃO - DJe: 31/08/2009 - Decisão: Por maioria).

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO.
TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. NA-
TUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. COBRANÇA. INSCRIÇÃO
EM DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. DÉBI-
TO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 9.636, DE
15.05.98. ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. NÃO IN-
CIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 20.910/32.
PRECEDENTES DO STJ.
1. Trata-se de apelação interposta pelo embargante contra
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida na inicial para, com fundamento no art. 269, I, do
CPC, extinguir o feito e determinar a substituição da CDA,
a fim de que sejam excluídos os valores pagos administra-
tivamente pelo executado.
2. A “taxa” de ocupação cobrada pela União, em
verdade, não possui natureza tributária, trata-se de
remuneração pela utilização de um bem público, de
modo que não se aplicam, ao caso, as disposições
do CTN.
3. Sobre o disciplinamento da prescrição aventada
nos autos, atinente à cobrança da chamada “taxa”
de ocupação relativa a exercícios anteriores à publi-
cação da Lei nº 9.636/98, de 18 de maio de 1998, o
Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser
aplicado o disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32,
ou seja, deve incidir o prazo prescricional de cinco
anos para a União promover a execução.
4. Não há se falar em decadência antes da publica-
ção da Lei nº 9.821/99, que modificou a Lei nº 9.636/
98, introduzindo o prazo decadencial de 05 anos, posto
que tal instituto alcança apenas os débitos ocorridos
naquele período. Em outras palavras, a contagem do
prazo decadencial só se inicia após a vigência da
Lei nº 9.821/99 e em relação apenas aos débitos sur-
gidos a partir de sua publicação, em 24.08.99.
5. In casu, trata-se de cobrança de taxa de ocupação rela-
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tiva aos exercícios de 1993/1994 (conforme cdas constan-
tes na execução fiscal nº 2004.83.00.000915-0). Nessas
hipóteses, não há que se falar em decadência, devendo-
se, contudo, aplicar o prazo prescricional quinquenal (art.
1º do Decreto 20.910/32), contado a partir do débito, para
a exequente promover a execução.
6. Como os vencimentos dos débitos ocorreram em 30/06/
1993 e 29/04/1994 e o ajuizamento da execução fiscal
apenas ocorreu em 13/01/2004, é forçoso concluir que
ocorreu a prescrição da pretensão executória da credora.
7. Por fim, observa-se que ainda persiste a cobrança do
débito inscrito na CDA pertinente à multa/transferência,
cujo vencimento ocorreu em 10/08/2000. Como não se
consumou a prescrição de tal pretensão, não é possível
determinar “a extinção total da dívida exequenda”, como
pretende a apelante.
8. Apelação parcialmente provida. (Negritei)
(TRF 5ª REGIÃO - AC 486327 - UF: PE - Órgão Julgador:
Primeira Turma - Relator: Des. Federal FREDERICO PIN-
TO DE AZEVEDO (Convocado) - DJe: 08/10/2010, página:
132 - Decisão: Unânime)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO
FISCAL. TERRENO DA MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRE-
TO 20.910/32. CABIMENTO. DECADÊNCIA. AFASTADA.
1. A questão relativa à prescrição da taxa de ocupa-
ção restou assentada no eg. STJ, tendo a primeira
seção daquela alta Corte entendido que:
“2. No período anterior à vigência da Lei 9.636/98,
em razão da ausência de previsão normativa especí-
fica, deve-se aplicar o prazo de prescrição quinque-
nal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.
3. A relação de direito material que dá origem à taxa
de ocupação de terrenos de marinha é regida pelo
Direito Administrativo, tornando inaplicável a pres-
crição de que trata o Código Civil”. (EREsp 961064/
CE, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. CASTRO MEIRA, PRIMEI-
RA SEÇÃO, JULGADO EM 10/06/2009, DJE 31/08/2009).
4. Na hipótese, a agravante pretende a reforma da decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o funda-
mento de que não ocorreu a prescrição/decadência do cré-
dito exequendo relativo à “taxa” de ocupação do período
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compreendido entre 1989 e 2002.
5. É de se reconhecer a consumação do lustro pres-
cricional quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/
32, da cobrança relativa aos períodos de 1989 a 1997,
eis que o vencimento mais recente de tais anuidades
constantes nas CDA’S é datado de 31/07/1997, enquan-
to que o ajuizamento da execução fiscal se deu em
14/10/2003.
6. No que se refere aos períodos de 1998 a 2002, não há
que se falar em prescrição, haja vista que entre a data de
constituição do crédito exequendo (notificação em 18/03/
2003) e a prolação do despacho que ordenou a citação
(14/10/2003) não transcorreu o prazo quinquenal previsto
no art. 47 da Lei nº 9.636, de 18/05/1998, bem como não
foram atingidos, de igual forma, pela decadência.
7. A desconstituição parcial da CDA não afeta a liquidez
do título quando é possível, através de simples cálculos
aritméticos, apurar-se o saldo remanescente. Prossegui-
mento da execução fiscal que se impõe.
8. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Negritei)
(TRF 5ª REGIÃO - AGTR 96272 - UF: SE - Órgão Julgador:
Segunda Turma - Relator: Des. Federal FRANCISCO WIL-
DO - DJe: 14/01/2010, página: 255 - Decisão: Unânime).

Desse modo, em obediência à determinação do STJ, têm-se
por supridas as omissões apontadas, com o provimento dos acla-
ratórios, aos quais se atribuem efeitos infringentes.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos declaratórios,
com atribuição de efeitos modificativos, para, suprindo as omis-
sões, afastar a decadência e reconhecer a prescrição quinquenal
apenas em relação às “taxas” de ocupação referentes aos anos
de 1992 a 1997, devendo o executivo fiscal regularmente prosse-
guir no tocante às “taxas” de ocupação não prescritas (relativas
aos anos de 1998 a 2002).

É como voto.
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EMBARGOS INFRINGENTES
NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5.983-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Embargante: ADVOCACIA PIAUHYLINO MONTEIRO
Embargada: FAZENDA NACIONAL
Advs./Procs.: DR. JOÃO MAURICIO CAVALCANTI GOMES DA

FONSECA E OUTROS (EMBTE.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS INFRINGENTES. COFINS. MODU-
LAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RESCISÓ-
RIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E
DA BOA-FÉ. POSSIBILIDADE.
- Os efeitos que serão ao final emprestados à
decisão rescisória, longe de encerrarem um
mero embate doutrinário, hão de ser sopesados
de modo a jamais se olvidar a situação concreta
que serve de suporte ao feito. De tal modo que o
raciocínio a ser empreendido não deve perder
de vista a dimensão social da decisão que porá
fim à contenda, nem tampouco o ânimo que
motivou o embargante a, durante todo esse tem-
po, deixar de realizar o pagamento do tributo.
- Há de se reconhecer que a conduta da
embargante restou amparada por decisão judi-
cial transitada em julgado e mais ainda em deci-
são que salvaguardou entendimento pacífico à
época, qual seja, o de que a contribuição ora ana-
lisada era inconstitucional. De maneira que a
superveniente mudança de entendimento acer-
ca da matéria, por força de posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, não faz desaparecer
a boa-fé que revestia e legitimava a conduta da
embargante até então.
- Insta notar, outrossim, a afirmação erigida pela
embargante de que a cobrança retroativa “po-
derá gerar agravação da situação jurídica na qual
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ela se encontrava anteriormente à propositura
do mandado de segurança originário” não se
afigura, ao menos prima facie, uma mera alega-
ção hiperbólica, desprovida de forte carga de
verossimilhança, formulada apenas com o fito
de sensibilizar este Juízo colegiado. Deveras, a
manutenção da decisão, nos moldes ora vergas-
tados, importaria em imposição de ônus deve-
ras grave à embargante, além de atentar contra
a própria noção de segurança jurídica – funda-
mento de todo e qualquer sistema democrático
de Direito.
- “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TRI-
BUTÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDA-
DE. ISENÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DO ART. 6º,
II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70/91. REVOGA-
ÇÃO PELO ART. 56 DA LEI Nº 9.3430/96. SÚMULA
343 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRE-
CEDENTE DO STF.
- O cômputo para aferição da tempestividade da
ação rescisória, nos termos do art. 495 do CPC
deve levar em consideração a data do trânsito
em julgado da última decisão efetivamente pro-
ferida nos autos, independentemente se ali res-
tou decidida a inadmissibilidade de recurso ou-
trora interposto.
- O Supremo Tribunal Federal já se manifestou
em inúmeros julgados, sendo favorável à possi-
bilidade de revogação da isenção concedida
através do art. 6º, II, da Lei Complementar nº 70/
91 pelo art. 56 da Lei nº 9.3430/96. Tratando-se
de matéria de cunho constitucional, afasta-se a
aplicabilidade da Súmula 343 do STF à espécie.
- Aplicação da modulação dos efeitos da deci-
são, no sentido de que o recolhimento da CO-
FINS deva ser efetivado, tão-somente, a partir
da data deste julgamento.
- Precedente do STF. (RE-AgR 295563/RS, Rel.
Ministro CEZAR PELUSO, DJ 07.10.2008).
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- Ação Rescisória julgada parcialmente proceden-
te” – AR 6025, Pleno, Relator Desembargador Fe-
deral Francisco Wildo, pub. DJ: 30/04/2009.
- Embargos infringentes 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 maioria, dar provimento aos embargos infringentes,
nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que integram
o presente julgado.

Recife, 13 de outubro de 2010 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA:

Trata-se de embargos infringentes interpostos contra acórdão
prolatado pelo Pleno deste e. Tribunal em sede de embargos de
declaração em que, por maioria, foi dado parcial provimento a este
recurso sem, no entanto, atribuir-lhe efeitos infringentes, manten-
do o posicionamento de que os efeitos da decisão proferida em
sede de ação rescisória dêem-se retroativamente.

A União (Fazenda Nacional) ajuizou a presente demanda bus-
cando a rescisão do acórdão prolatado pela c. Primeira Turma
deste Tribunal, com a consequência da reforma do entendimento
outrora salvaguardado, a fim de que fosse reconhecida devida a
incidência da COFINS, nos termos da art. 56 da Lei nº 9.430/96,
responsável pela revogação da isenção prevista no art. 6º, II, da
Lei Complementar nº 70/91, em face da violação literal aos arts.
146; 195, I; e 150, § 6º, todos da Constituição Federal de 1988.

 O acórdão objurgado, da lavra do eminente Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, restou assim ementado
(fl. 464):
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEM-
PESTIVIDADE DA RESCISÓRIA. PRETENSÃO À MODU-
LAÇÃO DOS EFEITOS DA RESCISÃO. DESCABIMEN-
TO.
1. A alegação de intempestividade da rescisória restou
expressamente apreciada no acórdão que adotou correta-
mente a tese da indivisibilidade do julgamento no que res-
peita à apuração do prazo para a interposição da rescisó-
ria. Assim, somente do julgamento do último recurso se
conta o prazo decadencial, donde o improvimento dos de-
claratórios.
2. Reconhecida a omissão do acórdão que deixou de apre-
ciar o pedido formulado pelo réu no sentido de ver “modula-
do” os efeitos da rescisão, atribuindo-lhe eficácia ex nunc.
Provimento dos embargos, sem efeitos infringentes, dado
que a rescisão opera, sempre, eficácia ex tunc.
3. Demais disso, em casos de prestador de serviço de
advocacia, cujos preços não são fixados em função dos
tributos eventualmente incidentes, não teria sentido mes-
mo falar-se em modulação de efeito de rescisão, procedi-
mento de natureza desconstitutiva e que comporta neces-
sariamente efeitos retrooperantes.
4. Embargos de Declaração parcialmente providos, mas
sem efeitos infringentes.

O posicionamento prevalecente acolheu a divergência inau-
gurada pelo voto do ilustre Desembargador Relator do acórdão, de
cujo teor extrai-se o seguinte excerto (fls. 462 e 463), deveras rele-
vante para o entendimento da controvérsia:

Quanto à questão da modulação, a exemplo do que ocorre
com alguns colegas e esse precedente, estou lembrado,
foi um precedente por escassa maioria e objeto de vivas
discussões. Sempre defendi que não havia possibilidade
dessa modulação e continuo pensando assim, por isso
que conheço dos embargos de declaração porque a omis-
são de fato existiu, mas dou-lhe provimento para reconhe-
cer que a matéria não foi apreciada.
(omissis)
Ainda chamo a atenção que a modulação poderia ter uma
razão muito forte, reconheço, quando se trata de empre-
sas que trabalham com preços e produtos durante vários
anos entendendo que determinado tributo não era devido,
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e ele já vendeu por um preço “x”, e ao depois tem uma
ação rescisória julgada contra si e obrigado a fazer o pa-
gamento do tributo sem poder modificar o preço de venda
do produto porque são fatos passados, parece-me que fi-
caria numa situação muito difícil para pagar esses tributos
sem ter como recuperá-los da clientela que já comprara.
Chamo a atenção porque aqui, no caso, trata-se de escri-
tório de advocacia. Os honorários não se sujeitam a esse
tipo de raciocínio. Nenhum escritório de advocacia cobra
os seus honorários em função de carga tributária.

Na sessão de julgamento, restaram vencidos no tocante à pos-
sibilidade de modulação dos efeitos da decisão, os eminentes
Desembargadores Federais Francisco Barros Dias (Relator), Fre-
derico Azevedo, Bruno Carrá, Manoel Erhardt e Rogério Fialho
Moreira. Foram vencedores, com o Relator para o acórdão, os ilus-
tres Desembargadores Geraldo Apoliano, Paulo Gadelha, Marcelo
Navarro, Vladimir Souza Carvalho, Rubens Canuto.

Inconformada, a demandada sustenta, em apertada síntese,
que a retroação dos efeitos terminaria por lhe causar danos incal-
culáveis, podendo, inclusive, comprometer sua atividade social.
Aduz, outrossim, que a decisão vergastada salvaguarda ilegalida-
de, posto que faz ressurgir obrigação passada, sem o supedâneo
de lei revigoradora anterior.

Contrarrazões às fls. 483/493.

Relatei.

À revisão, na forma regimental.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA (Relator):

Como ensaiado no relatório, o cerne da matéria devolvida ao
exame deste Tribunal pelos embargos infringentes ora analisados
cinge-se à modulação dos efeitos do acórdão proferido na ação
rescisória nº 5983/PE, a reconhecer a possibilidade de a Lei nº
9.430/96 ter revogado a isenção conferida pela Lei Complementar
nº 70/91, a da COFINS sobre os serviços profissionais prestados
por Advocacia Piauhylino Monteiro. Tal aresto foi objeto de embar-
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gos declaratórios, havendo o Tribunal Pleno, por maioria, como se
informou no relatório, decidido pelo incabimento da modulação,
entendendo atribuir eficácia ex tunc aos efeitos rescisórios. Eis aí
a divergência que ensejou os embargos infringentes.

Penso, todavia, que a pretensão recursal merece ser acolhi-
da. Esclareço.

Em situação pretérita, por ocasião do julgamento da AR209/
CE, ocorrido em 17 de maio de 2006, posicionei-me, como Rela-
tor, pela possibilidade de modulação dos efeitos da decisão resci-
sória, a fim de preservar a segurança jurídica que deve, necessa-
riamente, revestir as relações interpessoais e evitar a invalidação
dos atos praticados com suporte em decisão trânsita em julgado.
Seguiram o posicionamento por mim defendido, naquela oportuni-
dade, os Desembargadores Federais Lázaro Guimarães, Margari-
da Cantarelli, Napoleão Nunes Maia Filho, Luiz Alberto Gurgel de
Faria, Francisco Wildo e Élio Wanderley Siqueira.

Eis a ementa da sobredita decisão:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI Nº 7.689/88. SÚMULA 343.
ACÓRDÃO REFORMADO PELO STJ. RETORNO DOS
AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO.
- Afastada a aplicação da Súmula 343 do STF por decisão
do Superior Tribunal de Justiça, deve o tribunal de origem
examinar o mérito da ação rescisória.
- O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
dos Recursos Extraordinários nºs 138.284-CE e 150.764-
PE, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 8º e 9º
da Lei º 7.689/88, assentando, portanto, a conformidade
dos demais comandos legais com o texto constitucional.
- Conforme precedentes do STJ: se a lei é conforme a
Constituição e o acórdão deixa de aplicá-la à guisa de
inconstitucionalidade, o julgado se sujeita à ação rescisó-
ria ainda que à época os tribunais divergissem a respeito
(STJ - RESP nº 128.239/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, pu-
blicado no DJ de 01.12.1997, pp. 62.712).
- Rescisão com efeitos ex nunc, a partir da públicação do
acórdão.
- Ação rescisória parcialmente procedente.
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Como distinta não é a hipótese ora ventilada nos autos – e
como continuo convicto de que os atos praticados sob a égide de
sentença transitada em julgado não devem ser fulminados por de-
cisão judicial posterior –, defendo, também nesta oportunidade, a
possibilidade de modulação dos efeitos do sobredito acórdão, de
modo a fazer com que os tributos do caso possam ser cobrados
somente a partir da publicação do acórdão da ação rescisória de-
clarada, e nunca retroativamente.

Dada a relevância da matéria ora trazida à discussão, atenho-
me ao tema de maneira pormenorizada.

É certo que a garantia da coisa julgada, longe de encerrar di-
reito absoluto, não impede que o Judiciário reveja, em hipóteses
taxativamente elencadas, o posicionamento salvaguardado em
momento anterior. No âmbito processual civil, esse rol de possibi-
lidades insere-se no art. 485 do CPC.

Ocorre, no entanto, que a prolação de nova decisão, em sen-
tido diverso da outrora válida, conduz inexoravelmente a um confli-
to temporal, cuja solução nem sempre é branda e inconteste. Cons-
titui simples expressão dessa afirmação a contenda ora aprecia-
da.

Perceba-se: a prevalecer o entendimento ora impugnado, a
parte demandada deverá arcar com a tributação desde o momen-
to em que deixara de realizar o pagamento da COFINS, por força
do desfazimento da isenção por decisão judicial; do contrário, ou
seja, caso se admita a modulação dos efeitos da decisão, restar-
lhe-á o pagamento do tributo tão somente a partir da data do julga-
mento da ação rescisória.

Deveras, os efeitos que serão ao final emprestados à presen-
te decisão, longe de encerrarem um mero embate doutrinário, hão
de ser sopesados de modo a jamais olvidar a situação concreta
que serve de suporte ao feito. Partindo dessa premissa é que re-
conheço não existir, in casu, fundamento para a atribuição de efei-
tos ex tunc à decisão rescisória.

Parece-me que o raciocínio a ser empreendido não deve per-
der de vista a dimensão social da decisão que porá fim à conten-
da, nem tampouco o ânimo que motivou a embargante a durante
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todo esse tempo deixar de realizar o pagamento do tributo. Põe-se
a indagação: por qual razão não foi cumprida a obrigação tributá-
ria? E a partir da constatação desse “inadimplemento”, haveria de
se exigir a cobrança desde o instante em que a obrigação deixou
de ser cumprida?

Dessarte, mister notar, na esteira do bem lançado voto venci-
do do eminente Desembargador Manoel Erhardt, no julgamento
dos embargos de declaração na Ação Rescisória 5.983/PE, que
toda a jurisprudência dizia que essa contribuição [COFINS] era
inconstitucional. Isso era pacífico na jurisprudência. De repente
temos uma mudança por força de uma decisão do Supremo em
sede de controle difuso e em função dessa decisão do Supremo
vem a ação rescisória pretendendo desconstituir quem estava
amparado numa coisa julgada. E não numa coisa julgada contrá-
ria à lei, uma coisa absurda que tivesse que corrigir. Uma coisa
julgada mansa e pacífica porque não havia dúvida que a contribui-
ção era inconstitucional (fl. 460).

Havia um título judicial a amparar a embargante, portanto. E,
conforme mencionado, um título com trânsito em julgado fundado
em um entendimento pacificamente adotado à época. Logo, o pa-
gamento do tributo não ocorreu por negligência da parte demanda-
da. Ao reverso: sua conduta encontrava pleno amparo à época.

Ora, mas se houve uma razão legitimadora do não-pagamen-
to, não avisto sentido em atribuir ao embargante o dever de arcar
com valores que à época não deviam ter sido pagos, mormente se
essa medida coercitiva importar em gravame deveras oneroso,
como ocorre.

Nesse particular, cumpre trazer à colação o posicionamento
do ilustre Desembargador Federal Francisco Barros Dias, defen-
sor da atribuição de efeitos ex nunc ao julgado, também nos mes-
mos embargos aclaratórios:

Há de se considerar que o pagamento retroativo da CO-
FINS em relação a todo o período em que foi reconhecida
a isenção de tal contribuição por acórdão acobertado pela
coisa julgada, além de ferir o princípio da segurança jurídi-
ca lhe acarretará grandes danos, já que teria que pagar
tais contribuições acrescidas dos encargos legais (fl. 458).
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A afirmação levantada pela embargante de que a cobrança
retroativa poderá gerar agravação da situação jurídica na qual ela
se encontrava anteriormente à propositura do mandado de segu-
rança originário (fl. 475) não se afigura, ao menos prima facie, uma
mera alegação hiperbólica, desprovida de forte carga de verossi-
milhança, formulada apenas com o fito de sensibilizar este Juízo
colegiado.

A manutenção da decisão, nos moldes ora vergastados, im-
portaria, de fato, em imposição de ônus deveras grave à embar-
gante, além de atentar contra a própria noção de segurança jurídi-
ca – fundamento de todo e qualquer sistema democrático de Direi-
to.

Imperioso notar que esta e. Corte se manifestou sobre o tema
em situação exatamente igual em outra oportunidade, quando res-
taram vencedores os eminentes Desembargadores Federais Ge-
raldo Apoliano, Francisco Cavalcanti, Paulo Gadelha, Francisco
Wildo Lacerda Dantas (Relator), Marcelo Navarro, Manoel Erhardt,
Vladimir Carvalho, Rogério Fialho Moreira e Manuel Maia - venci-
dos, por seu turno, os insignes Desembargadores Lázaro Guima-
rães, César Arthur Carvalho, Paulo Machado Cordeiro e Carlos
Rebêlo Júnior:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ISENÇÃO CON-
CEDIDA ATRAVÉS DO ART. 6º, II, DA LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 70/91. REVOGAÇÃO PELO ART. 56 DA LEI Nº
9.3430/96. SÚMULA 343 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEI-
TOS. PRECEDENTE DO STF.
- O cômputo para aferição da tempestividade da ação res-
cisória, nos termos do art. 495 do CPC deve levar em con-
sideração a data do trânsito em julgado da última decisão
efetivamente proferida nos autos, independentemente se
ali restou decidida a inadmissibilidade de recurso outrora
interposto.
- O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em inúme-
ros julgados, sendo favorável à possibilidade de revogação
da isenção concedida através do art. 6º, II, da Lei Comple-
mentar nº 70/91 pelo art. 56 da Lei nº 9.3430/96. Tratando-
se de matéria de cunho constitucional, afasta-se a aplica-
bilidade da Súmula 343 do STF à espécie.
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- Aplicação da modulação dos efeitos da decisão, no sen-
tido de que o recolhimento da COFINS deva ser efetivado,
tão-somente, a partir da data deste julgamento.
- Precedente do STF. (RE-AgR 295563/RS, Rel. Ministro
CEZAR PELUSO, DJ. 07.10.2008)
- Ação Rescisória julgada parcialmente procedente.
(AR 6025, Pleno, Relator Desembargador Federal Fran-
cisco Wildo, pub. DJ: 30/04/2009)

Ademais, restam algumas considerações a serem tecidas
quanto ao fundamento perfilhado pelo douto Desembargador Pau-
lo Roberto de Oliveira Lima, ao não admitir a atribuição de efeitos
ex nunc à decisão, em razão da natureza da atividade exercida
pela embargante, a de prestação de serviços de advocacia, que
não lida com oferta de produtos e nem com preços.

Assim se pronunciou aquele eminente Desembargador, ao inau-
gurar a divergência desfavorável à embargante:

Os honorários não se sujeitam a esse tipo de raciocínio.
Nenhum escritório de advocacia cobra os seus honorários
em função de carga tributária. Os honorários de advocacia
são fixados de acordo com tabelas da OAB ou em função
de valor da causa, variando de 10 a 20%. Independente-
mente de existir o pagamento ou deixar de existir não se
pode dizer que o contribuinte, na hipótese, amargue um
prejuízo excepcional por esse tardio entendimento de que
o tributo seria devido, abandonando-se a ideia originária de
que o tributo não era devido, como foi o resultado da ação
no primeiro momento. (Fl. 463)

Não se pode, de fato, ignorar a realidade de que um escritório
de advocacia somente presta serviços, nunca alienando produtos
ou bens, ao contrário das atividades comerciais e industriais.

Entretanto, em todas as hipóteses, a carga tributária repre-
senta importante fator a ser lembrado quando da fixação do valor
do produto ou do serviço. Vale dizer, não existe relação mais es-
treita do que entre o valor do tributo e o do bem ou serviço ofertado,
numa proporção tão clássica quanto óbvia: quanto maior for a car-
ga tributária incidente, mais elevado será o preço do bem ou servi-
ço – isso, é claro, tomando como pressuposto as condições de
funcionamento regular da economia.
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Esses apontamentos são certos e não avisto fundamento ca-
paz de combatê-los com um mínimo de cientificidade.

Os escritórios de advocacia, através da atividade exercida pelos
advogados que o integram, não põem à venda bens materiais. Mas
prestam serviços que importam na defesa dos interesses de seus
clientes que por eles pagam com valores que compõem o fatura-
mento dos prestadores de serviços e do qual o Fisco não se es-
quece. De consequência, a evidente relação tributária já mencio-
nada, em termos da COFINS, não pode ser olvidada tão facilmen-
te aqui.

Parece-me que a análise perfunctória dessa temática conduz
a conclusões em certa medida equivocadas que, acaso sejam
mantidas, conduzirão a uma grave injustiça.

Explico.

Como disse acima, a relação tributária concernente à ativida-
de profissional da empresa de causídicos é tão evidente quanto a
relativa aos afazeres exercidos pelo comerciante.

Se bem pensadas as coisas, isto é, se superadas as impres-
sões obtidas a partir de uma análise superficial do tema, pode-se
vislumbrar, com farta dose de clareza, o sopesamento do liame
existente entre os serviços prestados pelo escritório de advocacia
e as disposições tributárias abstratas previstas em lei, quando se
tratar de estipular o valor da remuneração dos serviços.

A essa mesma conclusão chegou com bastante felicidade o
ilustre Desembargador Manoel Erhardt que, na prolação do voto
vencido, nos embargos de declaração da presente ação rescisó-
ria, assim observou:

É certo que, realmente, há uma diferença grande entre o
escritório de advocacia e as empresas comerciais. Isso é
inegável, mas não acho que se deva dizer que a questão
dos tributos não seja considerada pelo advogado até tra-
çar o perfil dos seus honorários advocatícios. Acho que
isso é um fator levado em conta pelos profissionais libe-
rais quando estabelecem os honorários que pretendem
cobrar. (Fl. 460).
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Ora, não é por não se cogitar de relação de compra e venda
de bens que essa atividade liberal deixará de inserir-se no âmbito
econômico e, por conseguinte, não será atingida pelas regras tri-
butárias, cuja repercussão sobre ela mostra-se inexorável, sabe-
se.

Proponho um exercício de imaginação bastante simples: se
sobre a remuneração obtida pelo advogado (honorários), em uma
determinada época, incidirão os tributos “x” e “y”, o acerto inicial
feito com o cliente contratante deverá prever que parcela “z” do
valor a ser recebido será destinada ao Estado. Fixar-se-á, nesse
caso, um dado percentual que seja capaz de absorver essa “mor-
dida leonina” esperada. Mas, se à época da celebração do contra-
to de prestação de serviços, somente o tributo “x” poderia incidir
sobre os valores percebidos, o profissional poderia estipular per-
centual menor de honorários, de modo a garantir que aquele clien-
te contratasse seus serviços e não os de outro causídico.

Nesse caso, poder-se-ia dizer que, por não se tratar de rela-
ção estritamente de alienação de bens ou produtos, a incidência
de um dado tributo não seria capaz de afetar a atividade exercida
pelos prestadores de serviços de advocacia? Parece-me que não.

Como já disse antes, os serviços oferecidos por escritório de
advocacia, a despeito de não envolverem relações de compra e
venda de bens ou produtos, não são estranhos ao campo econô-
mico, nem tampouco desconhecem a influência sofrida em decor-
rência das normas tributárias.

Nesse passo, o prestador de serviços de advocacia (e não
apenas o comerciante) que pactuou os seus honorários em um
valor “x”, porquanto ausente norma tributária capaz de reduzi-los,
não poderá modificar o valor do contrato na hipótese de retroação
dos efeitos de natureza tributária de uma ação rescisória, tendo de
arcar, inevitavelmente, com a perda patrimonial daí advinda. A ri-
gor, a situação é idêntica à dos vendedores de bens e produtos.
Apenas se substituem os sujeitos da relação e a maneira de pen-
sar o vínculo tributário que, em qualquer caso, exibe-se nítido e
concreto.

De tal modo que me parece equivocado sustentar a necessá-
ria atribuição de efeitos retroativos à decisão rescisória com base
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na alegação de que a sociedade de advocacia não trabalha com
produtos e bens, apesar de manipular preços de serviços.

Diante do exposto, reafirmo o entendimento de que, em situa-
ções dessa natureza, a modulação dos efeitos é medida que se
impõe, sob pena de afronta à segurança jurídica e à boa-fé do ju-
risdicionado que, amparado por decisão transitada em julgado,
deixou de pagar determinado tributo.

Com tais considerações, dou provimento aos embargos in-
fringentes para atribuir efeitos ex nunc à decisão proferida em sede
de ação rescisória, a fim de fazer prevalecer o posicionamento
defendido pelos votos vencidos anteriormente proferidos.

 Assim voto.

HABEAS CORPUS Nº 4.164-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Impetrado: JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DE SERGIPE
Paciente: LUZIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA POR INVASÃO E
CONSTRUÇÃO DE MORADIA EM ÁREA DE
MANGUEZAL. MANIFESTA ATIPICIDADE DO
FATO. ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO QUE
CONFERIU RAZOÁVEL PRESUNÇÃO DE RE-
GULARIDADE À MORADIA. AUSÊNCIA DE
DOLO EVIDENCIADA.
- Restando omissa a denúncia em especificar a
data do pretenso dano ambiental – descumprindo
o art. 41 do CPP –, há que se acolher a informa-
ção de que a paciente reside no local há mais de
10 (anos), pelo que se deve reconhecer a ocor-
rência da prescrição da pretensão punitiva do
delito tipificado no art. 38 da Lei n° 9.605/98.
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- Verificando-se que o próprio Poder Público
municipal autorizou a permanência de várias fa-
mílias instaladas na área da “Invasão Olimar”,
que hoje se apresenta como um verdadeiro bair-
ro, com ruas pavimentadas, iluminação pública,
esgotamento sanitário e outras estruturas que
confirmam a presença do Estado no local, não
há que se cogitar da ocorrência do delito previs-
to no art. 20 da Lei n. 4.947/66.
- Hipótese onde as circunstâncias trazem uma
presunção natural de que há uma aparência de
regularidade na situação aos olhos dos morado-
res, de sorte que seria incontornável que a
exordial apontasse algum elemento, por menor
que fosse, a evidenciar a conduta dolosa daque-
les indivíduos desfavorecidos, demonstrando
que eles, sabendo que o imóvel era público, ain-
da assim resolveram ocupá-lo.
- Denúncia que se limitou a escudar-se no traba-
lho feito pelo IBAMA, com o que acabou virando
as costas para a grave questão social ali viven-
ciada, cujo deslinde não deve ser buscado no
âmbito do Direito Penal, que, regido pelo princí-
pio da fragmentariedade, somente deve ter suas
normas invocadas quando os demais ramos do
direito se revelarem incapazes de solver as con-
tendas.
- Ordem concedida. Ação penal trancada, em face
da manifesta atipicidade do fato narrado.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, conceder a ordem, nos ter-
mos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos,
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 25 de janeiro de 2011 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Cuida-se de ordem de habeas corpus impetrada pela DEFEN-
SORIA PÚBLICA DA UNIÃO em favor de LUZIA DA CONCEIÇÃO
SANTOS contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara Federal de Sergipe,
objetivando pôr termo ao constrangimento ilegal consubstanciado
no recebimento de denúncia apresentada em face da paciente.

Informa que o Ministério Público Federal propôs ação penal
em que atribui à paciente a prática dos delitos tipificados nos arts.
20 e 38 da Lei n° 9.605/98, mercê da construção de moradia em
área de manguezal, qualificada como Área de Preservação Per-
manente (APP), na região conhecida como Loteamento Olimar,
situada no Município de Barra dos Coqueiros/SE.

Salienta que, por ocasião da defesa preliminar, levantou as
seguintes teses: a) prejudicial de prescrição do crime previsto no
art. 38 da Lei n° 9.605/98; b) a extinção da punibilidade pelo direito
subjetivo à concessão do direito real de uso especial para fins de
moradia; c) a atipicidade da conduta narrada na exordial, à míngua
dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal; e d) a ausência
de potencial consciência da ilicitude e o estado de necessidade.

A decisão que se seguiu, segundo afirma o impetrante, não
enfrentou todos os fundamentos da defesa, repelindo a alegação
de prescrição e consignando, no tocante à ausência de potencial
consciência da ilicitude, que essa tese não tem o condão de per-
mitir a absolvição sumária.

Ressalta o defensor público que já existe em curso uma ação
civil pública e um termo de ajustamento de conduta que soluciona
a permanência dos moradores do Loteamento Olimar, tombada
sob o número 0020265420104058500, em relação à qual já houve
decisão em agravo de instrumento, proferida nesta Corte, nos au-
tos do AGTR n. 108674, antecipando a tutela recursal para deter-
minar que a UNIÃO suspenda, pelo período de um ano, a demoli-
ção dos imóveis construídos na área em questão.

Além disso, destaca que o termo de ajustamento de conduta
firmado revela que o governo federal já disponibilizou os recursos
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necessários à construção de 480 casas populares, nas quais se-
rão acomodados os ocupantes da citada área de preservação.

Assim, conclui que o recebimento da denúncia atenta ao prin-
cípio da fragmentariedade do Direito Penal, na medida em que a
questão já está sendo solucionada no âmbito civil, de modo que o
manejo da ação penal pública representa medida arbitrária e pre-
cipitada, razão pela qual lhe falta justa causa.

Após repetir os argumentos ventilados na referida defesa pre-
liminar, o impetrante pugna pela concessão de liminar que deter-
mine o imediato trancamento da ação penal, ou, quando não, a
suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para
o próximo dia 2 de dezembro de 2010.

No mérito, requer o reconhecimento da ausência de justa cau-
sa para a ação penal, com o seu consequente trancamento (fls. 2-
60).

Deferi, em parte, o pedido de liminar, para determinar o so-
brestamento da Ação Penal n. 0004021-39.2009.4.05.8500, até o
julgamento da presente impetração (fls. 63-65).

Notificada, a ilustre autoridade impetrada apresentou as infor-
mações de estilo, limitando-se a narrar os eventos verificados no
processo (fls. 134-146).

A douta Procuradoria Regional da República, em seu parecer,
opinou pela denegação da ordem (fls. 149154).

Por fim, a impetrante, buscando reforçar sua tese, requereu a
juntada de sentença proferida em ação penal que, segundo afir-
ma, “versa sobre situação jurídica idêntica”, da lavra do MM. Juízo
da 3ª Vara Federal de Sergipe, o qual acolheu as teses ventiladas
nesta impetração (fls. 156-163).

É o relatório.

  VOTO

  O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

O Ministério Público Federal denunciou a paciente pela supos-
ta prática dos delitos tipificados nos arts. 20 e 38 da Lei n° 9.605/
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98, em decorrência da construção de moradia em área de man-
guezal, qualificada como Área de Preservação Permanente (APP),
na região conhecida como Loteamento Olimar, situada no Municí-
pio de Barra dos Coqueiros/SE.

A impetração persegue o trancamento da ação penal, valen-
do-se dos seguintes argumentos: a) prejudicial de prescrição do
crime previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/98; b) a extinção da punibi-
lidade pelo direito subjetivo à concessão do direito real de uso es-
pecial para fins de moradia; c) a atipicidade da conduta narrada na
exordial, à míngua dos elementos objetivos e subjetivos do tipo
penal; e d) a ausência de potencial consciência da ilicitude e o
estado de necessidade.

Pois bem. É sabido que a providência em questão se reveste
de caráter excepcional, somente tendo lugar quando evidenciada
nos autos: a) a ausência de indícios de autoria ou a inexistência de
materialidade delitiva; b) a atipicidade da conduta; ou c) a extinção
da punibilidade do réu.

Nesse sentido, caudalosa é a jurisprudência, da qual colho o
precedente que encontro mais à mão:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. PEDIDO
DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPI-
CIDADE DA CONDUTA E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
1. Segundo a iterativa jurisprudência desta Corte, o
trancamento da ação penal, pela via do habeas cor-
pus é medida excepcional, só admissível quando
despontada dos autos, de forma inequívoca, a au-
sência de indícios de autoria ou materialidade deliti-
va, a atipicidade da conduta ou a extinção da puni-
bilidade.
2. A peça vestibular preenche os requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal, descrevendo, com todas as
suas circunstâncias, a existência de crime em tese, bem
como a respectiva autoria, com indícios suficientes para a
deflagração da persecução penal.
3. A exordial acusatória narra que o paciente assumira o
compromisso, com terceira pessoa, em troca de proveito
econômico, de tomar providências, junto à Prefeitura do
Município de Santo André, para que fosse efetuado o pa-
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gamento do crédito de determinada empresa.
4. Perde relevância o momento da obtenção da vantagem
econômica indevida, já que o delito previsto no art. 332
(tráfico de influência) é de ação múltipla ou conteúdo vari-
ado, contentando-se, nas modalidades formais, com a sim-
ples solicitação, exigência ou cobrança do proveito, em
troca da suposta influência em ato funcional.
5. Ordem denegada.
(STJ, 6a T., HC 146038/SP, rel. Min. OG FERNANDES,
DJe de 10.5.2010) – destacamos.

No caso em apreço, a despeito do entendimento veiculado no
parecer da douta Procuradoria Regional da República, a quem ren-
do minhas homenagens, considero que a ação penal é desarrazo-
ada, mercê da manifesta atipicidade do fato narrado na denúncia.

Tal qual destaquei por ocasião do deferimento da liminar, as
teses sustentadas na impetração já renderam ensejo, inclusive, a
algumas sentenças benéficas a acusados em idêntica situação,
extinguindo as respectivas ações penais sem resolução de méri-
to, conforme se lê nas reproduções de fls. 47-48 e 56-57.

Chama a atenção, no mesmo contexto, a decisão monocráti-
ca proferida nesta Corte Regional, nos autos do AGTR 108674/
SE, na qual o eminente relator, o Desembargador Convocado
EMILIANO ZAPATA LEITÃO, assim consigna:

[...] Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de anteci-
pação da tutela recursal para determinar que a União
suspenda pelo período de 1 (um) ano, a contar da
presente decisão, os atos de demolição dos imóveis
construídos na área objeto do litígio, bem assim quais-
quer outros atos que importem retirada das famílias
e de seus pertences daquela área, a fim de que, nesse
período, as partes envolvidas e o poder público possam
encontrar e adotar as medidas necessárias à acomoda-
ção e ao assentamento das famílias envolvidas no litígio
em locais condignos e capazes de atender suas necessi-
dades básicas de moradia. [...] – fls. 41-42.

Esses dados realmente corroboram a alegação, formulada pelo
impetrante, no sentido de que este Tribunal reconheceu o proble-
ma da moradia como déficit, sendo incoerente conferir uma cono-
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tação penal à conduta dos ocupantes da área em litígio, que ali se
encontram há mais de 10 anos, conforme enfatizado na decisão
que deferiu sua permanência no local.

Com efeito, afigura-se desarrazoado pretender-se resolver na
seara criminal uma questão que envolve o problema das ocupa-
ções irregulares de terras da UNIÃO, os pretensos danos ambien-
tais e a mora do poder público em assegurar o direito social à
moradia.

Cumpre observar que o delito tipificado no art. 38 da Lei 9.605/
98, cuja conduta consiste na “Destruição ou danificação de flores-
ta considerada de preservação permanente, mesmo que em for-
mação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”, é
classificado como instantâneo de efeitos permanentes, eis que a
violação não se protrai no tempo, como evidenciam os verbos que
figuram como núcleos do tipo.

Na hipótese, o Ministério Público não se preocupou em fixar
os fatos no tempo, deixando de especificar a data em que ocorreu
o pretenso dano ambiental, com o que descumpriu os termos do
art. 41 do CPP.

Assim, considerando-se a informação, constante da impetra-
ção, no sentido de que a ré já mora no local há mais de 10 (anos)
– conforme, repita-se, foi reconhecido na decisão proferida no su-
pracitado agravo de instrumento –, tem-se que o prazo prescricio-
nal começou a fluir a partir do alegado dano, consumando-se em 8
(oito) anos, em razão da pena máxima cominada à dita infração
penal.

Tendo a denúncia sido recebida no ano de 2010, resta eviden-
te a ocorrência dessa causa extintiva da punibilidade, de vez que o
delito já se encontrava prescrito desde 2008.

No tocante ao injusto penal de que trata o art. 20 da Lei n°
4.947/66, a situação merece ser vista sob outro ângulo. Referida
conduta delituosa se acha assim descrita:

Art. 20. Invadir, com intenção de ocupá-las, terras da União,
dos Estados e dos Municípios:
Pena: Detenção de 6 meses a 3 anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, com idên-
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tico propósito, invadir terras de órgãos ou entidades fede-
rais, estaduais ou municipais, destinados à Reforma Agrá-
ria.

Como mencionei, foram proferidas algumas sentenças abso-
lutórias na Seção Judiciária de Sergipe, em favor de pessoas que
se encontram na mesma situação da paciente, todas apontando a
deficiência da denúncia em descrever o elemento volitivo inerente
ao fato delituoso.

Realmente, o Parquet limitou-se a fundamentar sua preten-
são punitiva meramente no auto de infração lavrado pelo IBAMA,
que não se mostra suficiente para retratar o dolo do agente em
praticar o crime em tela.

Nesse contexto, precisa é a observação do Juiz Federal ED-
MILSON PIMENTA, da 3ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, ao
proferir sentença na Ação Penal n° 0004111-47.2009.4.05.8500,
absolvendo uma das moradoras dessa mesma área:

[...] Aliás, procede a informação passada pela acusada de
que o próprio Poder Público municipal autorizou a perma-
nência de várias famílias instaladas na área da Invasão
Olimar nesta, uma vez que a Lei Estadual n° 6.367/2008
destinou, em seu art. 1º, inciso IV, item 9, recursos para
pavimentação e drenagem dos “Loteamentos Olimar, Ma-
rivan e Moisés Gomes Pereira na Barra dos Coqueiros”,
tanto que, hoje, a área se apresenta como um verda-
deiro bairro, com ruas pavimentadas, iluminação
pública, esgotamento sanitário e outras estruturas que
confirmam a presença do Estado no local. [...] (fl. 160)
– destacamos.

Ora, não há dúvidas de que o quadro acima exposto traz uma
presunção natural de que há uma aparência de regularidade na
situação aos olhos dos moradores, de sorte que seria incontorná-
vel que a exordial apontasse algum elemento, por menor que fos-
se, a evidenciar a conduta dolosa daqueles indivíduos desfavore-
cidos, demonstrando que eles, sabendo que o imóvel era público,
ainda assim resolveram ocupá-lo.

Preferiu o MPF, lamentavelmente, escudar-se no trabalho feito
pelo IBAMA, com o que acabou virando as costas para a grave
questão social ali vivenciada, cujo deslinde não deve ser buscado
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no âmbito do Direito Penal, que, regido pelo princípio da fragmen-
tariedade, somente deve ter suas normas invocadas quando os
demais ramos do direito se revelarem incapazes de solver as con-
tendas.

Isso é o quanto me basta para deferir a ordem impetrada, de-
terminando o imediato trancamento da ação penal, em razão da
manifesta atipicidade do fato narrado na denúncia.

É como voto.

INCIDENTE DE QUESTÃO DE ORDEM
NO INQUÉRITO Nº 2.197-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO BAR-
ROS DIAS

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Indic./Invdo.: SEM INDICIADO
Investigados: ROMERO MAGALHÃES LEDO; ERIVALDO SARAI-

VA FEITOSA; AMAURY DA SILVA PINTO; AMAURY
DA SILVA PINTO JÚNIOR; MARCÍLIO DE ALMEIDA
GOMES; LUCÍLIO RODRIGUES DOS SANTOS;
RODRIGO PEREIRA GUEDES; LUIZ GONZAGA
PORTELA FARIAS; FILOGÔNIO ARAÚJO DE
OLIVEIRA; RODRIGO FERNANDO SIQUEIRA MOU-
RA DE MATOS; EDIRCE EUGÊNIA CORREIA PIN-
TO; ARTUR MONTENEGRO DA SILVA REGO FI-
LHO; ALBERTO FERNANDO MOURA DE MATOS;
ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA; OSÍRIS SABINO
BORGES DO NASCIMENTO JÚNIOR; TÁCITO
CORREIA PINTO E RODOLFO CÉSAR MOSTAERT
LÓCIO

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. PROCES-
SUAL PENAL. INQUÉRITO. NÚMERO EXCESSI-
VO DE INDICIADOS. FORO POR PRERROGATI-
VA DE FUNÇÃO. EXCLUSIVIDADE PARA ÚNICO
AGENTE POLÍTICO. DESMEMBRAMENTO. POS-
SIBILIDADE.
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- De acordo com a previsão do legislador no art.
80 do Código do Processo Penal, demonstra-se
cabível o desmembramento dos processos cri-
minais, em função da conveniência da instrução
criminal.
- Ausência de violação ao disposto na Súmula
704 do STF (Não viola as garantias do juiz natu-
ral, da ampla defesa e do devido processo legal
a atração por continência ou conexão do proces-
so do corréu ao foro por prerrogativa de função
de um dos denunciados), vez que a pluralidade
subjetiva não impede a aplicação da previsão
legislativa, que não encontra ressalvas.
- Tratando-se de processo volumoso, onde cons-
tam todas as respostas de todos os indiciados e
reclama a análise pormenorizada das defesas
preliminares, o que reclamaria excessivo lapso
temporal para análise e respectivo julgamento,
bem como instrução processual prolongada, haja
vista a necessária produção de provas em favor
de cada um dos envolvidos.
- A complexidade da causa envolve igualmente a
própria descrição das condutas delitivas, cada
uma das quais divididas em células de atuação,
na própria peça acusatória, o que demonstra,
inclusive, a possibilidade de apreciação das con-
dutas delitivas de forma apartada, o que não im-
pediria o referido desmembramento.
- O respeito ao regular trâmite do processo judi-
cial, durante lapso temporal razoável e através
de andamento processual célere e condizente
com o interesse da sociedade – especialmente
nas ações criminais, que envolvem eventual dano
ao erário – é medida que se impõe em favor da
atuação do Poder Judiciário proeficiente em prol
do próprio interesse público.
- Precedentes: AP-AgR 336, CARLOS VELLOSO,
STF; Inq-AgR 2527, ELLEN GRACIE, STF; APN
200702970501, ELIANA CALMON, STJ - CORTE
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ESPECIAL, 28/06/2010; INQ 1621, MARCELO
NAVARRO, TR5ª - REGIÃO.
- Das células especificadas na peça acusatória,
restringe-se o interesse nos autos do presente
inquérito  àquela da qual participaria o prefeito
de Itacuruba/PE, vez que na qualidade de agente
político detém o foro por prerrogativa de  fun-
ção, fixando-se em seu favor, apenas, a compe-
tência deste egrégio colegiado.
- Questão de ordem resolvida determinando o
desmembramento do inquérito em dois, com a
remessa à primeira instância daquele em que fi-
guram como indiciados os que não ostentam a
prerrogativa de foro por função.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indi-
cadas, decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
por unanimidade, resolver a questão de ordem determinando o
desmembramento do processo, na forma do relatório e voto cons-
tantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

Recife, 1° de dezembro de 2010 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO BARROS DIAS
- Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
BARROS DIAS:

Trata-se de Denúncia ofertada originariamente pelo Ministério
Público do Estado de Pernambuco - MPE/PE, ratificada pelo Mi-
nistério Público Federal quando encaminhado o processo a este
Tribunal, em desfavor de ROMERO MAGALHÃES LEDO (Prefeito
do Município de Itacuruba/PE), ERIVALDO SARAIVA FEITOSA,
AMAURY DA SILVA PINTO, AMAURY DA SILVA PINTO JÚNIOR,
MARCÍLIO DE ALMEIDA GOMES, LUCÍLIO RODRIGUES DOS
SANTOS, RODRIGO PEREIRA GUEDES, LUIZ GONZAGA POR-
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TELA FARIAS, FILOGÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, RODRIGO
FERNANDO SIQUEIRA MOURA DE MATOS, EDIRCE EUGÊNIA
CORREIA PINTO, ARTUR MONTENEGRO DA SILVA REGO FI-
LHO, ALBERTO FERNANDO MOURA DE MATOS, ANTÔNIO FER-
NANDO DA SILVA, OSÍRIS SABINO BORGES DO NASCIMENTO
JÚNIOR, TÁCITO CORREIA PINTO, RODOLFO CÉSAR MOS-
TAERT LÓCIO.

1. Do enquadramento dos Acusados.

ROMERO MAGALHÃES LÊDO foi denunciado pela suposta
prática dos crimes previstos no art. 1º, incisos I, II, III, IV e V, do
Decreto-Lei nº 201-67 (crimes de responsabilidade), art. 89 da Lei
nº 8.666/93 (inexigibilidade de licitação) e arts. 288 (formação de
quadrilha ou bando), 203 (frustração de direito assegurado por lei
trabalhista), caput, com incidência nos arts. 61, II, g (circunstância
agravante – prática criminosa com abuso de poder ou violação de
dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), 69 (concur-
so material) e 71 (crime continuado), todos do Código Penal.

ERIVALDO SARAIVA FEITOSA, AMAURY DA SILVA PINTO,
AMAURY DA SILVA PINTO JÚNIOR, EDIRCE EUGÊNIA CORREIA
PINTO, ARTUR MONTENEGRO DA SILVA REGO FILHO e ALBER-
TO FERNANDO MOURA DE MATOS foram acusados em função
de eventual incursão dos tipos penais previstos no art. 1º, incisos I,
II, III, IV e V do Decreto-Lei nº 201-67 (crimes de responsabilidade),
parágrafo único do art. 89 da Lei nº 8.666/93 (benefício em favor
próprio da inexigibilidade de licitação) e arts. 203, caput (frustração
de direito assegurado por lei trabalhista), 288 (formação de quadri-
lha ou bando), 299 (falsidade ideológica), 312 (peculato) e 317 (cor-
rupção passiva), c/c os arts. 29 (concurso de pessoas), 30 (cir-
cunstâncias incomunicáveis), 69 (concurso material) e 71 (crime
continuado), todos do Código Penal.

LUIZ GONZAGA PORTELA FARIAS, FILOGÔNIO ARAÚJO DE
OLIVEIRA, RODRIGO FERNANDO SIQUEIRA MOURA DE MA-
TOS, ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA e OSÍRIS SABINO BOR-
GES DO NASCIMENTO JÚNIOR, MARCÍLIO DE ALMEIDA GO-
MES, LUCÍLIO RODRIGUES DOS SANTOS, RODRIGO PEREI-
RA GUEDES, TÁCITO CORREIA PINTO e RODOLFO CÉSAR
MOSTAERT LÓCIO, em função da suposta prática criminosa pre-
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vista  no parágrafo único do art. 89 da Lei nº 8.666/93 (benefício em
favor próprio da inexigibilidade de licitação), art. 1º, incisos I, II, III, IV
e V, do Decreto-Lei nº 201-67 (crimes de responsabilidade), 203,
caput (frustração de direito assegurado por lei trabalhista), 288 (for-
mação de quadrilha ou bando), 299 (falsidade ideológica), com in-
cidência nos arts. 30 (circunstâncias incomunicáveis) e 71 (crime
continuado), todos do Código Penal.

2. Dos fatos mencionados na Denúncia.

2.1. Do suporte fático inicial.

Relatou o parquet que, por intermédio do Relatório Preliminar
de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco rela-
tivo à Prefeitura Municipal de Pesqueira/PE, chegou ao conheci-
mento do Ministério Público Estadual que, no período de janeiro de
2002 a março de 2003, os acusados estariam envolvidos median-
te associação criminosa com a finalidade de, reiteradamente, co-
meter crimes contra a Administração Pública e outros delitos, es-
tando alguns deles à frente da administração da pessoa jurídica
denominada CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO - CEGE-
PO, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OS-
CIP, conforme Portaria editada pelo Ministério da Justiça, em mea-
dos de 2001, e outros atuando em função da mesma, em ativida-
des paralelas.

A qualificação da pessoa jurídica acima mencionada, na quali-
dade de entidade parceira da Administração Pública se deu em
função da finalidade de interesse público concretizada na presta-
ção de serviços voluntários na área de educação, saúde, entre
outros, às pessoas jurídicas de direito público – ao todo cerca de
30 (trinta) municípios –, com os quais celebra os denominados
“Termos de Parceria”, instrumentos de vínculo entre a iniciativa
privada e o Poder Público.

Aduziu o MPE/PE que: “Em cumprimento ao Mandado de Bus-
ca e Apreensão concedido pela Autoridade Judicial, no Processo
Criminal nº 3.403/06, obteve-se o acesso ao conteúdo de docu-
mentos referentes à parceria entre a OSCIP - Centro de Geração
de Empregos - CEGEPO, representado pelo Sr. Erivaldo Saraiva
Feitosa, e a Prefeitura de Itacuruba, representada pelo Sr. Romero
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Magalhães Ledo, com vigência no período de junho a dezembro de
2005, para execução dos Programas Sentinela, Agente Cidadão,
Educação Infantil, Saúde da Família, Saúde para Todos, Agentes
Comunitários de Saúde, Educação de Jovens e Adultos, Erradica-
ção do Trabalho Infantil, Agentes Jovens Egressos do PETI, Se
Liga, Epidemiologia, Incentivo ao Desenvolvimento Agropecuário,
Educação e Saúde e Educação e Arte”.

Com base na documentação apreendida, mais precisamente
recibos, sustentou o MPE/PE que se verificou a efetivação de re-
passes de eventuais verbas federais por parte da Prefeitura Muni-
cipal de Itacuruba ao CEGEPO no montante de R$ 895.419,60
(oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e
sessenta centavos), para aplicação em programas sociais, refe-
rente a diversos termos de parceria. Do referido montante total,
teria ficado um valor correspondente a R$ 514.131,18 (quinhentos
e quatorze mil, cento e trinta e um reais e dezoito centavos) sem a
devida comprovação de sua destinação, haja vista o encontro dos
recibos do CEGEPO e os valores depositados nas contas corren-
tes destinadas ao recebimento do numerário.

Prossegue a entidade denunciante que se constatou a indica-
ção nos relatórios do CEGEPO que teriam sido aplicados ao todo
o valor de R$ 601.865,35 (seiscentos e um mil, oitocentos e ses-
senta e cinco reais e trinta e cinco centavos) – correspondente ao
percentual de 69,68% (sessenta e nove vírgula sessenta e oito por
cento) no reembolso de voluntários, evidenciando-se verdadeiro
caráter remuneratório, mediante a condição de pagamento fixo e,
em alguns casos, corresponderem exatamente ao valor do salário
mínimo vigente, o que afrontaria o disposto na Lei nº 9.608/98, o
que descaracterizaria a condição de voluntariado prevista no refe-
rido diploma legal.

Assim, defende que “restou patente que a administração mu-
nicipal se valeu dessas ‘parcerias’, firmadas com o CEGEPO,
basicamente, para se furtar aos limites impostos pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF), notadamente no que concerne aos gastos com pessoal pre-
vistos em seu art. 18, escudando-se, para tal, na legislação que
trata do serviço voluntário. Tal constatação deve-se ao fato de que,
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caso a municipalidade efetuasse a contratação desse pessoal, da
forma correta, através de contratação temporária ou mediante a
contratação de prestação de serviços, ou ainda, por meio de fisca-
lização de concurso público, em qualquer das hipóteses, tais gas-
tos seriam considerados no cômputo de despesas com pessoal
em relação ao total de  suas receitas líquidas, conforme previsto
no art. 19, inciso III, da LRF. No presente caso por se caracterizar
como terceirização de mão-de-obra, a Prefeitura de Itacuruba de-
veria contabilizar essa despesa na rubrica “Outras Despesas de
Pessoal” (art. 18, § 1º, da LRF) e considerá-la para cálculo de limi-
te de gastos com pessoal, o que não ocorreu”.

No que tange a outra parte do valor que teria sido repassado
pela administração pública municipal à OSCIP, correspondente ao
percentual restante de 25,98% (vinte e cinco vírgula noventa e oito
por cento) referente ao numerário de R$ 224.400,00 (duzentos e
vinte e quatro mil e quatrocentos reais), este foi indicado no relató-
rio da entidade parceira como tendo sido utilizado no pagamento
de serviços de pessoa física.

Sustenta-se, na peça acusatória, que inexiste qualquer docu-
mentação demonstrando a necessidade e o objeto de tais servi-
ços, ou ao menos relatórios que comprovem a efetiva realização
da prestação ou justificativa dos preços ou comprovação da quali-
ficação dos profissionais contratados. Com base em tais premis-
sas, o Denunciante conclui que tais gastos se prestaram basica-
mente para o comprometimento de recursos, de forma que não
houvesse  sobras, desobrigando, assim, o CEGEPO, a efetuar
restituições à Prefeitura de Itacuruba, sendo essa uma forma de
remuneração da instituição e consequentemente de seus dirigen-
tes.

Informa, ainda, o MPE/PE que os relatórios apresentados não
passam de meras peças contábeis/financeiras, pois tratam das
metas e resultados de maneira evasiva sem trazer indicadores
que demonstrem o efetivo impacto dos programas nas condições
sociais da população atingida. Conclui, portanto, que o CEGEPO
se beneficiou das parcerias para terceirizar mão-de-obra para efe-
tuar contratação direta com o município de Itacuruba sem partici-
par de licitação, em desacordo com a Lei nº 8.666/93.
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Aduziu, por último, que “o CEGEPO expandiu suas atividades
criminosas nos diversos municípios e obteve seus ganhos ilícitos
através de Assessorias Contábeis, Jurídicas e Administrativas,
com recibos de pessoas físicas e notas fiscais de pessoas jurídi-
cas prestadoras desses serviços, as quais, pela impossibilidade
de estarem presentes em diversos municípios simultaneamente,
raramente prestavam os mesmos, fornecendo comprovantes gra-
ciosos que serviam apenas para justificar supostos gastos reali-
zados em prol dos termos de parcerias celebrados com as prefei-
turas municipais. De tão gritantes as irregularidades, terminaram
por atrair a atenção do TCE”.

2.2. Do enquadramento das atividades imputadas a cada
um dos Acusados.

A materialidade das condutas criminosas é imputada pelo
Denunciante a três células de atuações distintas e que estariam
interligadas, que atuariam na manipulação de diversas pessoas
físicas e jurídicas (SERVIL SERVIÇOS LTDA., APTA EMPREEN-
DIMENTOS E SERVIÇOS LTDA., REALIZE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., OSASCO CONSTRUÇÕES LTDA., IDECI
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA e MIXPREL
- UNIÃO DE PROFISSIONAIS EMPREENDEDORES LTDA.), as
quais usariam notas fiscais que efetivamente não correspondiam
às compras ou contratações de serviços para os municípios (no-
tas fiscais inidôneas ou notas fiscais frias), locupletando-se inde-
vidamente de verbas públicas e supostamente ocultando e dissi-
mulando a natureza, origem, localização, disposição, movimenta-
ção ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, dire-
ta ou indiretamente, dos crimes de lesão ao patrimônio público.

A primeira célula identificada na peça acusatória é representa-
da, segundo alegações do Denunciante, pelo Sr. ROMERO MA-
GALHÃES LEDO, Prefeito de Itacuruba, representando o Poder
Público, que teria celebrado vários termos de parceria com a OS-
CIP - CEGEPO, que possui como presidente o denunciado ERI-
VALDO SARAIVA FEITOSA e como administradores ocultos (AMAU-
RY DA SILVA PINTO, EDIRCE EUGÊNIA CORREIA PINTO e AMAU-
RY DA SILVA PINTO JÚNIOR). Conclui o MPE/PE que a ligação
destes últimos se evidencia em função de suas atuações nas em-
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presas que orbitam em torno do CEGEPO, quais sejam, a SER-
VIL, APTA, REALIZE, OSASCO, IDECI, MIXPREL, bem como atua
o próprio ERIVALDO SARAIVA FEITOSA, que também é sócio das
empresas REALIZE, OSASCO e MIXPREL, que se beneficiariam
das verbas públicas de forma fraudulenta.

A segunda célula de atuação nos crimes imputados na exor-
dial, é identificado pelo Parquet como sendo supostamente forma-
da pelos colaboradores e prestadores de serviço, comandada pe-
los investigados MARCÍLIO DE ALMEIDA GOMES, LUCÍLIO RO-
DRIGUES DOS SANTOS, RODRIGO PEREIRA GUEDES, LUIZ
GONZAGA PORTELA FARIAS, FILOGÔNIO ARAÚJO DE OLIVEI-
RA, RODRIGO FERNANDO SIQUEIRA MOURA DE MATOS, EDIR-
CE EUGÊNIA CORREIA PINTO, ARTUR MONTENEGRO DA SIL-
VA REGO FILHO, ALBERTO FERNANDO MOURA DE MATOS,
ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA, OSÍRIS SABINO BORGES DO
NASCIMENTO JÚNIOR, TÁCITO CORREIA PINTO, RODOLFO
CESAR MOSTAERT LÓCIO, que manteriam as atividades crimi-
nosas mais intimamente relacionadas ao funcionamento do CE-
GEPO e ao recebimento simultâneo de pagamentos referentes
aos serviços de Auditoria, Advocatícios, Contábeis, de Assessoria
e Consultoria prestados em diversos Termos de Parcerias, su-
postamente realizados em vários Municípios do Estado de Per-
nambuco, entre os quais está o Município de Itacuruba.

A terceira e última célula de atuação, indicada pelo Denun-
ciante, teria a participação dos acusados LUIZ GONZAGA POR-
TELA FARIAS, ERIVALDO SARAIVA FEITOSA, AMAURY DA SILVA
PINTO e ARTUR MONTENEGRO DA SILVA REGO FILHO, que
participariam de eventuais fraudes através de suas empresas
SERVIL, APTA, REALIZE, OSASCO, IDECI e MIXPREL que atuam
em torno do CEGEPO.

3. Das conclusões da denúncia.

Por fim, o Ministério Público Estadual requereu que a presente
denúncia fosse recebida e processada, até final condenação do
Acusado ROMERO MAGALHÃES LEDO, em função da prática
criminosa, ao desobedecer aos limites da LRF para despesas de
pessoal e ainda favorecendo a circulação de dinheiro público entre
os componentes das células criminosas, privando os supostos
voluntários de seus direitos trabalhistas, bem como deixando de
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realizar procedimento licitatório, inexigindo-o fora dos casos pre-
vistos na Lei 8.666/90. Pugna-se, ao final, pela sua condenação
nas penas referentes aos crimes previstos no art. 1º, incisos I, II,
III, IV e V, do Decreto-Lei nº 201-67 (crimes de responsabilidade),
art. 89 da Lei nº 8.666/93 (inexigibilidade de licitação) e arts.
288 (formação de quadrilha ou bando), 203 (frustração de di-
reito assegurado por lei trabalhista), caput, com incidência nos
arts. 61, II, g (circunstância agravante – prática criminosa com
abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofí-
cio, ministério ou profissão), 69 (concurso material) e 71 (cri-
me continuado), todos do Código Penal.

Em relação ao Acusado ERIVALDO SARAIVA FEITOSA, na
qualidade de presidente do CEGEPO, teria ele concorrido e se
beneficiado da conduta ilegal do primeiro denunciado, que inexigiu
licitação fora dos casos previstos no art. 25 da Lei nº 8.666/93, vez
que teria assinado termos de parceria que não corresponderam
às contratações de serviços para os municípios pernambucanos,
dentre os quais, o de Itacuruba, sendo também sócio das empre-
sas REALIZE, OSASCO e MIXPREL, que forneceriam recibos para
justificar as supostas despesas realizadas na execução dos Ter-
mos de Parceria entre o CEGEPO, na qualidade de OSCIP, e a
administração municipal de Itacuruba, servindo para dar uma apa-
rência de legalidade ao desvio de verbas públicas.

AMAURY DA SILVA PINTO foi indicado pelo Denunciante como
administrador oculto do CEGEPO, a quem seriam atribuídas ativi-
dades de cunho eminentemente decisório na administração da
referida entidade, bem como se utilizando das dependências da
OSCIP como comitê político de sua candidatura a Deputado Esta-
dual. AMAURY DA SILVA PINTO JUNIOR e EDIRCE EUGÊNIA
CORREIA PINTO, respectivamente, filho e esposa daquele, com
o qual agiram em unidade de desígnios, também se qualificariam
como administradores ocultos, vez que, apesar de não constarem
no quadro do CEGEPO, teriam sido verdadeiros mentores intelec-
tuais, participantes e beneficiários das fraudes promovidas, ao
assinarem recibos que não corresponderiam às contratações de
serviços para os municípios, recebendo supostamente de forma
simultânea pela prestação de serviços de Consultoria de vários
programas sociais.
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Aos Acusados ARTUR MONTENEGRO DA SILVA REGO FI-
LHO e ALBERTO FERNANDO MOURA DE MATOS foram imputa-
das as condutas criminosas, em função de serem supostamente
beneficiários das fraudes, ao receberem grandes quantidades  de
dinheiro de diversas prefeituras  pela prestação de serviços su-
postamente realizados nos Termos de Parcerias firmados pelo
CEGEPO e assinando recibos que não corresponderiam às con-
tratações de serviços para as referidas entidades da administra-
ção pública.

Em relação aos Acusados ERIVALDO SARAIVA FEITOSA,
AMAURY DA SILVA PINTO, AMAURY DA SILVA PINTO JÚNIOR,
EDIRCE EUGENIA CORREIA PINTO, ARTUR MONTENEGRO DA
SILVA REGO FILHO e ALBERTO FERNANDO MOURA DE MA-
TOS, requereu o Ministério Público Estadual pela condenação nas
práticas criminosas previstas no art. 1º, incisos I, II, III, IV e V, do
Decreto-Lei nº 201-67 (crimes de responsabilidade), parágrafo
único do art. 89 da Lei nº 8.666/93 (benefício em favor próprio
da inexigibilidade de licitação) e arts. 203, caput (frustração de
direito assegurado por lei trabalhista), 288 (formação de qua-
drilha ou bando), 299 (falsidade ideológica), 312 (peculato) e
317 (corrupção passiva), c/c os arts. 29 (concurso de pessoas),
30 (circunstâncias incomunicáveis), 69 (concurso material) e
71 (crime continuado), todos do Código Penal.

MARCÍLIO ALMEIDA GOMES foi indicado como sendo Auditor
independente responsável pela auditoria externa no CEGEPO,
como supostamente participante e beneficiário das fraudes pro-
movidas pelo grupo criminoso, em função de eventual assinatura
de recibos que não corresponderiam às contratações de serviços
para os municípios, recebendo simultaneamente pela prestação
desses serviços de Consultoria de Programas Sociais.

Os acusados LUCÍLIO RODRIGUES DOS SANTOS e RO-
DRIGO PEREIRA GUEDES, na qualidade de Advogados do CE-
GEPO, também seriam participantes e beneficiários das fraudes
promovidas pela quadrilha, dando suporte jurídico às empreitadas
da organização criminosa, assinando recibos que não correspon-
deriam às contratações de serviços para os municípios, receben-
do supostamente pela prestação de Assessoria Jurídica e Servi-
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ços Advocatícios em vários programas, além de serem responsá-
veis pelas defesas apresentadas pelo CEGEPO contra as recla-
mações trabalhistas dos supostos prestadores de serviços volun-
tários.

Os acusados LUIZ GONZAGA PORTELA FARIAS, FILOGÔ-
NIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, RODRIGO FERNANDO SIQUEIRA
MOURA DE MATOS e EDIRCE EUGÊNCIA CORREIA PINTO, na
qualidade de contadores e tesoureiros do CEGEPO, participariam
da investida criminosa ao assinarem recibos que não correspon-
deriam às contratações de serviços de assessoria contábil para
os municípios, recebendo pelas prestações respectivas, sendo su-
postamente responsáveis por toda contabilidade do CEGEPO e
encarregados de produzir recibos e notas fiscais (indicadas pelo
MPE/PE como inidôneas e frias) para justificar supostas despe-
sas realizadas nos programas.

Em relação aos Acusados ANTONIO FERNANDO DA SILVA,
OSIRIS SABINO BORGES DO NASCIMENTO JÚNIOR, juntamente
com ARTUR e ALBERTO, anteriormente mencionados, na quali-
dade de sócios do CEGEPO, bem como com TÁCITO CORREIA
PINTO e RODOLFO CÉSAR MOSTAERT LÓCIO teriam assina-
do recibos que não corresponderiam às contratações e suposta-
mente recebendo pela prestação de serviços de Consultoria a vá-
rios programas sociais.

Sustentou o MPE/PE que o CEGEPO teria como administra-
dores ocultos AMAURY DA SILVA PINTO, ALBERTO SARAIVA FEI-
TOSA, ALBERTO FERNANDO MOURA DE MATOS, ARTUR MON-
TENEGRO DA SILVA REGO FILHO e RODRIGO FERNANDO SI-
QUEIRA MOURA DE MATOS, os quais poderiam supostamente
acessar as contas centralizadoras do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal no Janga, que também eram administradas
pelo presidente do CEGEPO, ERIVALDO SARAIVA FEITOSA.

Evidenciou-se, na peça acusatória, ainda, que teria se dado a
constituição de empresas que “gravitavam” em torno do CEGE-
PO, fornecedoras de notas fiscais necessárias para o fechamen-
to da contabilidade dos Termos de Parcerias, dentre as quais, des-
taca o Parquet, a MIXPREL, constituída em dezembro de 2001,
pelos Acusados LUIZ GONZAGA (Presidente), ERIVALDO, AMAU-
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RY, ARTUR e OSASCO CONSTRUÇÕES, constituída em novem-
bro de 2002, figurando como sócios ARTUR e ERIVALDO.

Na peça acusatória, requereu-se, por fim, a condenação dos
acusados LUIZ GONZAGA PORTELA FARIAS, FILOGÔNIO ARAÚ-
JO DE OLIVEIRA, RODRIGO FERNANDO SIQUEIRA MOURA DE
MATOS, ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA e OSÍRIS SABINO BOR-
GES DO NASCIMENTO JÚNIOR, MARCÍLIO DE ALMEIDA GO-
MES, LUCÍLIO RODRIGUES DOS SANTOS, RODRIGO PEREI-
RA GUEDES, TÁCITO CORREIA PINTO e RODOLFO CÉSAR
MOSTAERT LÓCIO, em função da suposta prática criminosa pre-
vista  no parágrafo único do art. 89 da Lei nº 8.666/93 (benefício
em favor próprio da inexigibilidade de licitação), art. 1º, inci-
sos I, II, III, IV e V, do Decreto-Lei nº 201-67 (crimes de responsa-
bilidade), 203, caput (frustração de direito assegurado por lei
trabalhista), 288 (formação de quadrilha ou bando), 299 (falsi-
dade ideológica), com incidência nos arts. 30 (circunstâncias
incomunicáveis) e 71 (crime continuado) todos do Código Pe-
nal.

4. Das Defesas Preliminares.

A denúncia foi apresentada inicialmente no Tribunal de Justiça
de Pernambuco, tendo sido distribuído para o Exmo. Desembar-
gador Relator Antonio de Melo e Lima, que determinou a notifica-
ção dos Acusados para oferecerem resposta escrita.

4.1. Lucílio Rodrigues dos Santos.

Às fls. 538/577, o Sr. Lucílio apresentou resposta à notificação
aduzindo o seguinte: a) ter prestado consultoria jurídica ao CEGE-
PO, na qualidade de advogado, tendo sido remunerado em face
da prestação dos serviços prestados; b)  o CEGEPO não foi cons-
tituído com o objetivo de prestar serviços voluntários, vez que a
referida prestação se consubstancia apenas como umas das fina-
lidades possíveis a uma organização da sociedade civil de interes-
se público; c) houve prestação de serviço de consultoria jurídica
por parte do notificado ao CEGEPO, para atuações em procedi-
mentos no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e na
Justiça Laboral, inexistindo qualquer vínculo com os Termos de
Parceria ou outros Municípios, formalizados pela referida entida-
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de, na qualidade de OSCIP; d) desconhecer a apontada transfe-
rência de recursos entre contas correntes do CEGEPO, não ten-
do contribuído para qualquer tipo de fraude, vez que ante a presta-
ção dos serviços de assessoria jurídica se valeu da contrapresta-
ção que lhe era devida; e) inexistir qualquer impropriedade no re-
cebimento dos valores devidos através de outros moldes de paga-
mento, além do cheque nominal, não se perfazendo a remunera-
ção recebida como beneficiamento de fraudes.

4.2. Rodrigo Pereira Guedes. Tácito Correia Pinto. Edir-
ce Eugênia Correia Pinto. Rodolfo César Mostaert Lócio.
Marcílio de Almeida Gomes.

Os denunciados ofertaram defesas preliminares, às fls. 587/
606, 749/762, 765/777, 899/911 e 1063/1076, respectivamente, ale-
gando, em síntese: a) impossibilidade da investigação criminal por
parte do Ministério Público, haja vista entendimento do STF no HC
nº 84548; b) não preenchimento das disposições do art. 41 do CPP,
haja vista a ausência de exposição clara e precisa de um fato cri-
minoso com todas as circunstâncias inerentes; c) afronta ao art.
43 do CPP, por não ter sido narrado fato criminoso e ilegitimidade
da parte; d) ter sido indigitada a tipificação do Ministério, mediante
verdadeiro desvirtuamento da realidade dos fatos da própria peça
delatória.

4.3. Osíris Sabino Borges do Nascimento. Artur Montene-
gro da Silva Rego Filho. Luiz Gonzaga Portela Farias.

Os investigados alegaram em suas razões, às fls. 608/622,
625/640 e 668/683, respectivamente: a) impossibilidade da inves-
tigação criminal por parte do Ministério Público; b) indigitada de-
núncia, em função do relatório preliminar de auditoria do TCE/PE
não ter sido submetido ao Pleno; c) ser devida a Taxa de Adminis-
tração, correspondente ao percentual de 20%; d) a CEGEPO, qua-
lificada como OSCIP, possui o poder de  decidir como serão
gastos os valores transferidos a título de Taxa de Administração; e)
a Lei nº 10.637/2002 trata da isenção fiscal da Oscip, não sendo
devida a argüição do Parquet acerca do pagamento do Imposto de
Renda; f) legalidade do serviço voluntário; g) falta de individualiza-
ção da suposta ação criminosa.
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4.4. Antônio Fernando da Silva.

Às fls. 643/666, constam as seguintes alegações: a) impossi-
bilidade da investigação criminal por parte do Ministério Público; b)
indigitada denúncia, em função do relatório preliminar de auditoria
do TCE/PE não ter sido submetido ao Pleno; c) ser devida a Taxa
de Administração, correspondente ao percentual de 20%; d) a
CEGEPO, qualificada como OSCIP, possui o poder de  decidir como
serão gastos os valores transferidos a título de Taxa de Adminis-
tração; e) a Lei nº 10.637/2002 trata da isenção fiscal da OSCIP,
não sendo devida a argüição do Parquet acerca do pagamento do
Imposto de Renda; f) legalidade do serviço voluntário; g) falta de
individualização da suposta ação criminosa; h) afronta ao art. 43
do CPP, por não ter sido narrado fato criminoso e ilegitimidade da
parte; i) ter sido indigitada a tipificação do Ministério, mediante ver-
dadeiro desvirtuamento da realidade dos fatos da própria peça
delatória.

4.5. Amaury da Silva Pinto. Erivaldo Saraiva Feitosa. Amau-
ry da Silva Pinto Júnior.

 Os imputados defenderam-se preambularmente, às fls. 695/
746, 835/897 e 1079/1116, sob os seguintes argumentos, em sín-
tese: a)  impossibilidade da investigação criminal por parte do Mi-
nistério Público; b) em relação ao pagamento aos voluntários que
não faziam jus em função de supostamente não terem realizado
os trabalhos referentes aos termos de parceria firmados com di-
versos municípios, houve desobediência ao art. 41 do CPP, vez
que inexiste descrição de circunstância da suposta atividade cri-
minosa; c) inexistir burla mediante a contratação de trabalho vo-
luntário, cuja remuneração no caso dos autos se efetivou em valor
abaixo daquele estipulado pelo TJPE; d) ser necessária a pré-fixa-
ção da remuneração do trabalho voluntário, como sendo indeniza-
ção pela efetiva prestação do serviço, vez que a contabilidade de
custos é bastante complexa; e) legalidade da cobrança da Taxa de
Administração, devido à previsão contratual, conforme entendimen-
to consolidado pelo TCE/PE, fundamentado em parecer do Minis-
tério Público daquela Corte; f) todos os que assinaram os recibos
efetivamente receberam valores neles descritos, tendo apresen-
tado os trabalhos correspondentes; g) a intermediação de mão de
obra é fato atípico; h) inexistente a burla à Lei de Responsabilidade
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Fiscal, vez que a CEGEPO não detém o poder de determinar o
modo pelo qual a despesa será escriturada na contabilidade do
município; i) inexistir burla ao princípio constitucional do concurso
público, haja vista a contratação para a prestação de serviços para
a área meio, não existindo previsão no quadro do pessoal, não
cabendo à CEGEPO nenhum poder de decisão neste sentido, mas
apenas à Administração; j) ausência de desrespeito ao princípio
constitucional de licitação, em função da caracterização de hipó-
tese fática que autoriza a dispensa formalizada pela edilidade para
escolha da instituição para firmar termo de parceria; l) inexistência
de desvio de verbas públicas, eis que o TCE/PE nunca imputou
débito a esta OSCIP; m) a Lei nº 10.637/2002 trata da isenção
fiscal da OSCIP, não sendo devida a argüição do Parquet acerca
do pagamento do Imposto de Renda; n) indigitada denúncia, em
função do relatório preliminar de auditoria do TCE/PE não ter sido
submetido ao Pleno; o) a CEGEPO, qualificada como OSCIP, pos-
sui o poder de decidir como serão gastos os valores transferidos a
título de Taxa de Administração; p) legalidade do serviço voluntário;
q) falta de individualização da suposta ação criminosa; r) afronta
ao art. 43 do CPP, por não ter sido narrado fato criminoso e ilegiti-
midade da parte; s) ter sido indigitada a tipificação do Ministério,
mediante verdadeiro desvirtuamento da realidade dos fatos da pró-
pria peça delatória.

4.6. Filogônio Araújo de Oliveira. Rodrigo Fernando Si-
queira de Moura. Alberto Fernando Moura de Matos.

Alegam em defesa proemial, às fls. 695/746, 913/967 e 963/
988, respectivamente: a) impossibilidade de recebimento da de-
núncia ante a ausência de individualização de conduta possivel-
mente imputada contra si; b) o denunciado está sendo denunciado
por fatos ocorridos no ano de 2006, tendo se afastado desde o ano
de 2005; c) impossibilidade de reconhecimento de responsabilida-
de penal por ato de outrem; d) as acusações contra o defendente
se referem a tipos penais exclusivos da responsabilidade do Pre-
feito Municipal, conforme art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67.

4.7. Romero Magalhães Lêdo.

O denunciado, em epígrafe, em suas razões preparatórias, às
fls. 1219/1226 suscitou: a) preliminarmente, ilegitimidade do Minis-
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tério Público para proceder investigação criminal, sendo devido o
arquivamento da denúncia sob pena de nulidade processual por
não estar a denúncia precedida de investigação policial; b) ter sido
legal o procedimento de escolha da OSCIP na Administração do
Município de Itacuruba/PE, haja vista a obediência aos ditames da
Lei nº 9.709/99, tendo a CEGEPO sido vencedora do processo
seletivo e apresentado todos os documentos exigíveis; c) que fo-
ram repassados todos os valores devidos à CEGEPO, totalizando
R$ 914.037,26 (novecentos e quatorze mil, trinta e sete reais e
vinte e seis centavos), remetendo-se à planilha anexada e cópias
dos respectivos empenhos e comprovantes de depósitos; d) na
qualidade de administrador municipal, teve suas contas devida-
mente aprovadas pelo órgão competente para fazê-lo, devendo
ser atribuídos os erros encontrados praticados à CEGEPO, sendo
desta última e seus administradores as responsabilidades civis e
penais que se fizerem necessárias; e) ser indevida a atribuição da
chefia da primeira célula, ante a ausência de demonstração de
qualquer ligação deste com qualquer outro denunciado; f) ausên-
cia dos requisitos previstos no art. 41 do CPP; g) os termos de
parceria foram firmados amparados na lei do voluntariado, sendo
a relação entre os voluntários e a OSCIP uma questão interna cor-
poris; h) frustração da denúncia ao art. 288 do CPP. Documentos
às fls. 1227/1362.

Constam nos autos as folhas de antecedentes dos investiga-
dos, às fls. 1020/1040.

O Ministério Público Estadual de Pernambuco, instado a se
manifestar, ofertou parecer às fls. 1381/1391, arguindo a incompe-
tência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, em fun-
ção da suposta execução dos termos de parceria firmados com a
CEGEPO com a utilização de verbas federais repassadas aos
Municípios, pelos Ministérios da Educação e Saúde, sendo devida
a aplicação da Súmula 208 do STJ: “Compete à Justiça Federal
processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a
prestação de contas perante órgão federal.”

Recebidos os presentes autos nesta egrégia Corte, o Ministé-
rio Público Federal se manifestou, à fl. 1421, limitando-se a ratifi-
car a denúncia oferecida pelo Parquet estadual, requerendo a in-
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clusão do feito em pauta para decisão acerca do recebimento da
inicial acusatória.

Consta às fls. 1422/1423 um ofício da Procuradoria da Repú-
blica, encaminhando o procedimento administrativo e requerendo
o apensamento ao presente inquérito.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
BARROS DIAS (Relator):

Trata-se de Denúncia ofertada originariamente pelo Ministério
Público do Estado de Pernambuco - MPE/PE, ratificada pelo Mi-
nistério Público Federal, quando encaminhado o processo a este
Tribunal, em desfavor de ROMERO MAGALHÃES LEDO (Prefeito
do Município de Itacuruba/PE), ERIVALDO SARAIVA FEITOSA,
AMAURY DA SILVA PINTO, AMAURY DA SILVA PINTO JÚNIOR,
MARCÍLIO DE ALMEIDA GOMES, LUCÍLIO RODRIGUES DOS
SANTOS, RODRIGO PEREIRA GUEDES, LUIZ GONZAGA POR-
TELA FARIAS, FILOGÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, RODRIGO
FERNANDO SIQUEIRA MOURA DE MATOS, EDIRCE EUGÊNIA
CORREIA PINTO, ARTUR MONTENEGRO DA SILVA REGO FI-
LHO, ALBERTO FERNANDO MOURA DE MATOS, ANTÔNIO FER-
NANDO DA SILVA, OSÍRIS SABINO BORGES DO NASCIMENTO
JÚNIOR, TÁCITO CORREIA PINTO, RODOLFO CÉSAR MOS-
TAERT LÓCIO.

O fundamento principal para a oferta da presente peça acusa-
tória foi um Relatório Preliminar de Auditoria do Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco relativo à Prefeitura Municipal de Pes-
queira/PE, que chegou ao conhecimento do Ministério Público Es-
tadual, informando que, no período de janeiro de 2002 a março de
2003, os acusados estariam envolvidos mediante associação cri-
minosa com a finalidade de, reiteradamente, cometer crimes con-
tra a Administração Pública e outros delitos, estando alguns deles
à frente da administração da pessoa jurídica denominada CEN-
TRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO - CEGEPO, Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, conforme Portaria
editada pelo Ministério da Justiça em meados de 2001, e outros
atuando em função da mesma, em atividades paralelas.
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1. Da desnecessidade de inclusão em pauta.

Inicialmente, cumpre destacar que a apresentação de ques-
tão de ordem, conforme previsão regimental (art. 69, inciso II, do
Regimento Interno do TRF-5ª Região), independe de prévia inclu-
são em pauta, tratando-se o presente incidente exatamente sobre
o processamento do feito, de acordo com a  previsão contida na
norma invocada.

Nesse sentido, já entendeu esta Corte:

QUESTÃO DE ORDEM. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
ANTERIOR. NOVO PRONUNCIAMENTO. AGRAVO RE-
GIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. ARBI-
TRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFE-
RENTES À FASE EXECUTÓRIA DO JULGADO, APÓS
PROMOÇÃO DO ATO CITATÓRIO. PRECLUSÃO. INO-
CORRÊNCIA.
- Questão de ordem suscitada e acolhida para anular o
julgamento do agravo regimental realizado no dia 29 (vinte
e nove) de janeiro do corrente, pois fora juntado o recurso
pertinente a outro feito, equívoco ora sanado. Incidente a
prescindir a sua inclusão em pauta futura, podendo
de logo ser apreciado.
- Caso em que foi requerida, na petição que deu início à
execução da sentença, a citação do devedor para arcar
com a eventual verba advocatícia sucumbencial pertinente
a essa fase processual, mas esse pleito passou desper-
cebido, não integrando o ato citatório.
- O direito do advogado em ver fixada a obrigação para o
devedor de arcar com o ônus sucumbencial pertinente à
fase de execução da sentença não se encontra precluso,
pois não fora objeto de denegação expressa ou implícita,
nem é incompatível logicamente com o início das medidas
voltadas para a satisfação da obrigação principal em bene-
fícios dos autores/exequentes, tampouco havendo preclu-
são pro judicato para a apreciação desse pleito.
- Os honorários sucumbenciais da execução são devidos,
independentemente de a sentença dos embargos à exe-
cução ter afastado a condenação por sucumbência recí-
proca, ao reconhecer um excesso na cobrança do princi-
pal, face aos trabalhos do advogado para cobrar o rema-
nescente. Questão de ordem acolhida para anular o julga-
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mento anterior. Agravo regimental desprovido.
(QUOAG 20080500090581201, Desembargador Federal
Cesar Carvalho, TRF5 - Primeira Turma, 29/05/2009).

2. Da possibilidade do Incidente.

De acordo com o inciso IV do art. 28 do Regimento Interno
deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região, figura dentre as atri-
buições do Relator a possibilidade de suscitar questão de ordem
ao Plenário, nos seguintes termos:

Art. 28. Ao Relator incumbe:
(...)
IV - submeter ao Plenário ou à Turma, ou aos respec-
tivos Presidentes, conforme a competência, questões
de ordem para o bom andamento dos feitos;
(...)

3. Do fundamento da Questão de Ordem.

De acordo com o art. 80 do Código de Processo Penal, facul-
ta-se ao julgador a separação das ações criminais, nas seguintes
circunstâncias:

Art. 80.  Será facultativa a separação dos processos quan-
do as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias
de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessi-
vo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão
provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar con-
veniente a separação.

Evidencia-se, portanto, a possibilidade de desmembramento
do processo criminal, sugerido pelo próprio legislador, quando no
trâmite processual se depare com excessivo número de acusa-
dos, como medida a viabilizar a própria instrução no processo pe-
nal.

 Na específica hipótese dos autos, demonstra-se suporte fáti-
co a autorizar a aplicação do referido dispositivo legal, haja vista
se tratar de demanda, onde constam dezessete indiciados, dentre
os quais apenas um deles detém prerrogativa de foro, no caso o
Prefeito de Itacuruba,  Romero Magalhães Ledo.

Trata-se de processo volumoso, onde constam todas as res-
postas de todos os indiciados e reclama a análise pormenorizada
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das defesas preliminares, o que reclamaria excessivo lapso tem-
poral para análise e respectivo julgamento, bem como instrução
processual prolongada, haja vista a necessária produção de pro-
vas em favor de cada um dos envolvidos.

A complexidade da causa envolve igualmente a própria descri-
ção das condutas delitivas, cada uma das quais divididas em célu-
las de atuação, na própria peça acusatória, o que demonstra, in-
clusive, a possibilidade de apreciação das condutas delitivas de
forma apartada, o que não impediria o referido desmembramento.

O respeito ao regular trâmite do processo judicial, durante lap-
so temporal razoável e através de andamento processual célere e
condizente com o interesse da sociedade – especialmente nas
ações criminais, que envolvem eventual dano ao erário – é medida
que se impõe em favor da atuação do Poder Judiciário proeficiente
em prol do próprio interesse público.

Como bem assentado, pelo Exmo. Desembargador Federal,
MARCELO NAVARRO, nos autos do incidente no Inquérito 1621,
cujo voto foi acolhido pelo Plenário desta egrégia Corte, autorizan-
do-se o desmembramento daquele processo, “o risco de desgas-
te do Judiciário manifesta-se com mais veemência com a cobran-
ça crescente de uma resposta à sociedade (...) a cisão do proces-
so beneficiará os próprios réus, que, assim, na instrução penal,
poderão exercitar suas defesas o mais precisamente possível”.

Esse posicionamento a favor do desmembramento nas ações
criminais, vem se consolidando em nossas Cortes Superiores,
conforme se verifica nos julgados abaixo transcritos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.
PENAL. CRIME DE QUADRILHA. FORO POR PRERRO-
GATIVA DE FUNÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS.
CPP, ART. 80. NÚMERO EXCESSIVO DE ACUSADOS.
PREJUÍZO DA DEFESA: INEXISTÊNCIA.
I - O fato de um dos co-réus ser Deputado Federal
não impede o desmembramento do feito com base
no art. 80 do Código de Processo Penal.
II - A possibilidade de separação dos processos quan-
do conveniente à instrução penal é aplicável tam-
bém em relação ao crime de quadrilha ou bando (art.
288 do Código Penal).
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III - Agravos não providos.
(AP-AgR 336, CARLOS VELLOSO, STF). Grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO.
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
PROCESSO. ART. 80, CPP. IMPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que determinou a separação do processo re-
lativamente aos demais acusados, mantendo apenas em
relação ao parlamentar que tem prerrogativa de foro.
2. O art. 129, I, da Constituição da República, atribui ao
Ministério Público, com exclusividade, a função de promo-
ver a ação penal pública (incondicionada ou condicionada
à representação ou requisição) e, para tanto, é necessária
a formação da opinio delicti. Como já pontuou o Min. Cel-
so de Mello, “a formação da opinio delicti compete, exclu-
sivamente, ao Ministério Público, em cujas funções insti-
tucionais se insere, por consciente opção do legislador
constituinte, o próprio monopólio da ação penal pública
(CF, art. 129, I). Dessa posição de autonomia jurídica do
Ministério Público, resulta a possibilidade, plena, de, até
mesmo, não oferecer a própria denúncia” (HC 68.242/DF,
1ª Turma, DJ 15.03.1991). Apenas o órgão de atuação do
Ministério Público detém a opinio delicti a partir da qual é
possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal
(Inq-QO 2.341/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ
17.08.2007).
3. Esta Corte vem se orientando no sentido de admi-
tir a separação do processo com base na conveniên-
cia da instrução e na racionalização dos trabalhos
(AP-AgR 336, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.12.2004; AP
351, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 17.09.2004).
4. No caso em questão, a razoável duração do processo
(CF, art. 5°, LXXVIII) não vinha sendo atendida, sendo que
as condutas dos 8 (oito) acusados foram especificadas na
narração contida na denúncia.
5. Relativamente à imputação sobre possível crime de qua-
drilha, esta Corte já decidiu que há “a possibilidade de
separação dos processos quando conveniente à instrução
penal, (...) também em relação aos crimes de quadrilha ou
bando (art. 288, do Código Penal)” (AP-AgR n° 336/TO,
rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.12.2004).
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6. Agravo regimental improvido.
(Inq-AgR 2527, ELLEN GRACIE, STF). Grifo nosso.

QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.
PROCESSUAL PENAL. ART. 80 DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO PENAL. COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE
DESTA CORTE FIRMADA APENAS EM RELAÇÃO A UM
DOS DENUNCIADOS. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE
E UTILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO.
1. Ostenta esta Corte precedentes, embasado em deci-
sões do STF, ordenando o desmembramento do processo
quando, pelo número excessivo de denunciados seria sa-
crificada a instrução. É o que ocorre na hipótese dos au-
tos em que há 27 (vinte e sete) denunciados, sem que
haja unidade de participação entre todos eles.
2. A manutenção da unidade do processo mostra-se
contraproducente e contrária ao princípio constituci-
onal da duração razoável do processo, dando azo à
verificação da prescrição da pretensão punitiva e à
inefetividade da persecutio criminos in iudicio.
3. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Pe-
nal, o desmembramento da ação penal é facultativo
e justificado quando o órgão judicial reconhece mo-
tivo relevante, consistente, na espécie, no fato de que
apenas um dos réus tem foro por prerrogativa de fun-
ção nesta Corte.
4. Questão de ordem resolvida no sentido de desmembrar
a presente ação penal, extraindo-se cópia integral dos autos
para serem encaminhados à 2ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Estado da Bahia (Juízo constitucionalmente
competente para processar e julgar os delitos suposta-
mente praticados em sua área de jurisdição, nos termos
do art. 109, IV, da Constituição da República de 1988) para
que prossiga no processamento do feito em relação aos
crimes praticados por cada um dos acusados sem partici-
pação do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da
Bahia, mantendo-se o feito nesta instância apenas em re-
lação aos delitos praticados pelos denunciados nos even-
tos denominados “A. H. C. N.” e “LICITAÇÃO CODEBA -
na parte deste tópico em que se imputa a prática de delito
ao detentor de foro privilegiado”.
(APN 200702970501, ELIANA CALMON, STJ - CORTE
ESPECIAL, 28/06/2010). Grifo nosso.
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O referido posicionamento não afronta o disposto na Súmula
704 do STF (Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defe-
sa e do devido processo legal a atração por continência ou cone-
xão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de
um dos denunciados), haja vista que o desmembramento da ação
criminal se autoriza em função de questões atinentes à conveni-
nência da  instrução processual penal, sendo que a pluralidade
subjetiva não impede a aplicação da previsão legislativa, que não
encontra ressalvas conforme previsto no art. 80 do CPP.

4. Do suporte fático.

A denúncia relata a prática criminosa por um grupo de envolvi-
dos, que atuariam em três células de atuações distintas e que es-
tariam interligadas, executada a manipulação de diversas pesso-
as físicas e jurídicas (SERVIL SERVIÇOS LTDA., APTA EMPRE-
ENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA., REALIZE EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA., OSASCO CONSTRUÇÕES LTDA.,
IDECI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA e MIX-
PREL - UNIÃO DE PROFISSIONAIS EMPREENDEDORES
LTDA.), as quais usariam notas fiscais que efetivamente não cor-
respondiam às compras ou contratações de serviços para os
municípios (notas fiscais inidôneas ou notas fiscais frias), locuple-
tando-se indevidamente de verbas públicas e supostamente ocul-
tando e dissimulando a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores prove-
nientes, direta ou indiretamente, dos crimes de lesão ao patrimô-
nio público.

Das células especificadas na peça acusatória, restringe-se o
interesse nos autos do presente inquérito  àquela da qual partici-
paria o prefeito de Itacuruba/PE, vez que na qualidade de agente
político detém o foro por prerrogativa de  função, fixando-se em
seu favor, apenas, a competência deste egrégio colegiado.

O foro privilegiado do Prefeito encontra guarida constitucional,
haja vista a previsão contida no art. 29, inciso X, da Carta Magna,
que assim preceitua:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em
dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e apro-
vada por dois terços dos membros da Câmara Municipal,
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que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado
e os seguintes preceitos:
(...)
X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;
(Inciso renumerado pela Emenda Constitucional nº 01/92).

Em função da declaração de inconstitucionalidade ex tunc dos
parágrafos 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal, acres-
centado pela Lei nº 10.628, de 24 de dezembro de 2002, a qual
estabelecia a permanência do foro privilegiado para ex-autorida-
des, deve-se atentar para a qualificação atual do agente como pre-
feito, a fim de se conceder o foro privilegiado, não sendo este últi-
mo possível de verificação após o término do mandado, por exemplo.

Evidenciando-se, portanto, a atual condição de Prefeito de
Romero Magalhães Ledo, bem como o suscitado interesse da
União, haja vista o eventual desvio de verbas federais repassadas
para a execução de programas sociais, fixa-se a competência do
órgão colegiado federal.

Desta feita, almejando, como adrede mencionado, a efetivida-
de da atuação jurisdicional, de um lado, e próprio interesse dos
acusados que poderão exercer o direito de ampla defesa eficiente-
mente, de outro, há de prosseguir nesta Corte o presente Inquérito
apenas em relação a Romero Magalhães Ledo, Prefeito do Municí-
pio de Itacuruba/PE.

5. Dispositivo.

Ante o exposto, resolvo a presente questão de ordem, deter-
minando:

A) o desmembramento do presente procedimento investigató-
rio em dois Inquéritos remanescentes;

B) o prosseguimento do Inquérito apenas em relação a RO-
MERO MAGALHÃES LEDO, haja vista a sua prerrogativa de foro
por ostentar a qualificação de agente político;

C) a remessa do outro Inquérito, integrado pelos demais indi-
ciados, à Seção Judiciária da Justiça Federal de Pernambuco, onde
será livremente distribuído o feito para uma das varas especializa-
das em Direito Penal.
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Deverá ser procedido o referido desmembramento mediante
a extração das cópias necessárias, devendo retornar os autos
conclusos.

É como voto.

INQUÉRITO Nº 1.621-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Indic./Invdo.: CLAUDIANO FERREIRA MARTINS
Advs./Procs.: DRS. JOSÉ AUGUSTO BRANCO E OUTRO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DE-
NÚNCIA. ARTS. 41 E 395 DO CPP. DESVIOS DE
VERBAS FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTI-
ÇA FEDERAL. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNI-
CO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊN-
CIA. CRIMES DOS ART. 91 E 93 DA LEI DE LICI-
TAÇÕES. PRESCRIÇÃO. DELITOS DOS ARTS.
288 E 317 DO CP; DO ART. 1º, I, DO DL Nº 201/67
E DO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. TIPICIDADE
APARENTE. ABSORÇÃO DO INCISO III DO ART.
1º DO DL Nº 201/67 PELO INCISO I DA MESMA
NORMA. CONSUNÇÃO DOS CRIMES NA LICI-
TAÇÃO PELOS DE RESPONSABILIDADE DE
PREFEITOS. INAPLICABILIDADE. RECEBIMEN-
TO PARCIAL DA DENÚNCIA.
- A denúncia descreve desvios de recursos pro-
venientes de verbas oriundas de fundos e pro-
gramas do governo federal, que não se incorpo-
ram ao patrimônio dos municípios porque têm
destinação específica e, por essa razão, mantêm
as características de verbas federais, sujeitas à
fiscalização do TCU. Competência da Justiça
Federal (Súmula 208 do STJ).
- Insubsistência da alegação de cerceamento de
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defesa, pois foi garantido aos advogados do de-
nunciado, ainda na fase inquisitória, o acesso aos
autos, inclusive para extração de cópias dos do-
cumentos e mídias coligidos na investigação
policial.
- As interceptações telefônicas realizadas na fase
inquisitorial, sem a ouvida prévia dos envolvidos,
não ferem a regra do contraditório, pois as pro-
vas obtidas mediante tais procedimentos serão
oportunamente submetidas ao crivo da defesa,
antes que sejam definitivamente consideradas
pelo Judiciário.
- Prescrição dos crimes tipificados nos arts. 91 e
93 da Lei nº 8.666/93.
- A denúncia expõe indícios de que teria havido a
articulação permanente e estável do acusado
com prefeitos, secretários e servidores de mu-
nicípios do Agreste pernambucano, além de ter-
ceiros por eles cooptados, entre 2001 e 2005, para
a possível prática de expedientes fraudulentos
visando à apropriação e ao desvio de verbas pú-
blicas federais, em detrimento das destinações
legais de tais recursos, em proveito do acusado
e de terceiros, com grave prejuízo ao Erário, não
sendo o caso de descartar, de plano, a configu-
ração de uma quadrilha, também sendo possí-
vel vislumbrar, em princípio, a adequação típica
no inciso I do art. 1º do DL nº 201/67.
- A denúncia e os indícios nela referidos dão con-
ta de possíveis fraudes lesivas aos cofres públi-
cos, realizadas em licitações abertas durante o
mandato do acusado como Prefeito de Itaíba,
com a participação deste. Plausibilidade do
enquadramento na tipificação do art. 90 da Lei
nº 8.666/93.
- Não há falar, ao menos na fase embrionária da
perseguição penal, em duplicidade na imputação
concomitante dos crimes de responsabilidade de
prefeitos e de fraude do caráter competitivo da
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licitação. Precedente do STJ.
- Estampada na inicial uma narrativa coerente de
condutas aparentemente típicas, relacionadas
com elementos indiciários existentes nos autos,
de modo a fundamentar a opinio delicti e permi-
tir ao denunciado o exercício da ampla defesa,
sem denotar, à primeira vista, a pretensão de
responsabilizá-lo penalmente pelo simples fato
de ocupar cargo político ou manter amizade com
os demais envolvidos no suposto esquema deli-
tuoso.
- Preliminares rejeitadas e denúncia em parte
recebida para instaurar ação penal quanto aos
fatos relacionados aos delitos do art. 288 do CP,
art. 1º, inciso I, do DL nº 201/67 e art. 90 da Lei nº
8.666/93. Extinção da punibilidade quanto aos
delitos dos arts. 91 e 93 da Lei nº 8.666/93.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, por unanimidade, rejeitar as preliminares, receber em par-
te a denúncia e declarar extinta a punibilidade quanto aos delitos
dos arts. 91 e 93 da Lei nº 8.666/93, nos termos do voto do Relator.

Recife, 12 de janeiro de 2011 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu a denúncia de
fls. 4-A/160-A contra o Deputado Estadual CLAUDIANO FERREI-
RA MARTINS, ex-Prefeito de Itaíba/PE, indicando-o como incurso
nas seguintes sanções: quadrilha ou bando (art. 288 do CP), cri-
mes de responsabilidade de prefeitos (art. 1º, I e III, do Decreto-Lei
nº 201/67) e crimes em licitações (arts. 90, 91 e 93 da Lei nº 8.666/
93), combinados com os arts. 69, 71 e 29 do CP.
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Também foram acusadas outras pessoas, não detentoras de
privilégio de foro, porém a denúncia contra elas não será objeto de
apreciação pelo Tribunal, em face do desmembramento do pro-
cesso, decidido pelo egrégio Plenário na sessão de 02.09.2009.

A peça acusatória, com base em relatório de ação de controle
da Controladoria-Geral da União e noutros elementos indiciários
colhidos no inquérito, narra a participação do denunciado numa
organização criminosa em permanente atuação no Agreste per-
nambucano, que, sob sua liderança, teria sido responsável por
esquemas de desvios na aplicação de recursos federais repassa-
dos a diversos municípios pelos Ministérios da Educação, da Saú-
de, do Desenvolvimento Agrário, da Integração Nacional e do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome.

Para o Ministério Público, o denunciado se associou a prefei-
tos, secretários e servidores municipais, além de terceiros coop-
tados pelos integrantes da quadrilha, para fraudar procedimentos
licitatórios dos quais participavam empresas de fachada e/ou liga-
das entre si, com o fim de adjudicar em proveito próprio os objetos
licitados, sacando diretamente do caixa bancário cheques admi-
nistrativos emitidos para o pagamento das obras e serviços con-
tratados, apresentando, em seguida, notas fiscais “frias” para dar
aparência de legalidade a tais operações, redundando num prejuí-
zo ao Erário estimado pela CGU em R$ 16.048.695,28.

Apresentada a denúncia, determinei, atendendo ao art. 4º da
Lei nº 8.038/90, a notificação do acusado para oferecer resposta
preliminar, vindo, às fls. 4.966/5.022, as seguintes alegações da
defesa:

a) incompetência da Justiça Federal, por tratar-se de verbas
repassadas pela União ao Município mediante convênio;

b) cerceamento da defesa, que não conheceu do inteiro teor
das provas citadas na denúncia;

c) ilegalidade da prova obtida por meio de interceptações tele-
fônicas, e cerceamento de defesa por não ter havido degra-
vação dos diálogos interceptados;

d) nulidade da denúncia, que deveria ter sido formulada pelo
Procurador Regional-Chefe da República, em face da prer-
rogativa de foro do denunciado;
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e) inépcia da denúncia, que não descreveu minuciosamente
os fatos puníveis com todas as suas circunstâncias;

f) falta de justa causa para a perseguição penal, em face da
inadequação das acusações às provas dos autos, e da ausência
de indícios de autoria e de materialidade dos fatos típicos imputa-
dos ao acusado.

O MPF (5.268/5.305) ratifica os termos da denúncia, em sínte-
se, reafirmando a existência de indícios fortes das práticas crimi-
nosas narradas na denúncia, aptos a justificar o recebimento da
inicial, para a instauração da ação penal contra o denunciado.

Por fim, importa esclarecer sobre o apensamento dos inquéri-
tos nº 1704-PE, 1706-PE, 1707-PE, 1708-PE, 1709-PE, 1710-PE,
1711-PE, 1712-PE, 1713-PE, 1714-PE, 1715-PE, 1716-PE, que
vieram da Justiça Federal de Primeiro Grau, na qual tiveram ori-
gem, assim que foi constatado o envolvimento delituoso do depu-
tado ora denunciado e de outras pessoas que, naquela época, de-
tinham prerrogativa de foro perante este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

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

Egrégio Plenário.

Antes mesmo de verificar se estão presentes, na peça acusa-
tória, os requisitos para o seu recebimento (art. 41 do CPP), e se
ocorrem as hipóteses de sua rejeição (art. 395 do CPP), impende
registrar que um dos denunciados não detentores de prerrogativa
de foro, Brás José Nemésio Silva, interpôs recurso especial con-
tra a decisão de desmembramento, o qual ficou retido nos autos,
nos termos do art. 543, § 2º, do CPC, por decisão também minha,
na condição de Vice-Presidente, confirmada pelo Pleno na sessão
do dia 24.11.2010.

Contudo, não sendo regra a suspensividade do recurso espe-
cial, muito menos do recurso que fica retido nos autos, e também
levando-se em consideração que a denúncia será apreciada tão
somente quanto ao deputado Claudiano Ferreira Martins, não en-
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xergo prejuízo ao Sr. Brás Nemésio, nem qualquer outra razão
impeditiva do presente julgamento.

Quanto à proximidade do término do mandato do Deputado
Estadual Claudiano Ferreira Martins, sem que ele tenha sido ree-
leito ou, de algum modo, conduzido a outro cargo que mantivesse
a sua prerrogativa de foro perante esta Corte Regional, nada disso
influi na competência do Tribunal para processar e julgar o feito até
o dia 31.01.2011.

E o acórdão do Tribunal que, hoje, receber a denúncia, produ-
zirá eficácia, ao menos, para interromper a prescrição.

Há, ainda, questões processuais levantadas na resposta apre-
sentada pelo denunciado Claudiano Ferreira Martins que merecem
ser apreciadas preliminarmente.

Assim, para a defesa, haveria: a incompetência da Justiça
Federal, por tratar-se de verbas repassadas pela União a municí-
pios mediante convênio; o cerceamento de defesa em razão da
negativa de acesso aos autos; a nulidade das provas obtidas me-
diante escutas telefônicas.

Não é bem assim.

Os crimes descritos na denúncia referem-se a desvios de
verbas federais que não se incorporam ao patrimônio dos Municí-
pios porque têm destinação específica e, por essa razão, mantêm
as características de verbas federais, sujeitas ao crivo de fiscali-
zação do Tribunal de Contas da União, conforme dispõe o art. 11
da Lei nº 9.424/96, sem prejuízo das atribuições dos órgãos fede-
rais de controle, como a Controladoria-Geral da União.

Com ampla citação de precedentes, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu conflito de competência em favor da Justiça Fede-
ral para o processamento e julgamento de crimes de desvio de
verbas do FUNDEF (STJ, CC 53068-MS, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, DJ 26.03.2007), fazendo incidir, na espécie, o dis-
posto no Enunciado nº 208 da Súmula do STJ:

Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito mu-
nicipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas
perante órgão federal.
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Também nesse sentido é a orientação do Excelso Pretório,
calcada, aliás, em hipótese semelhante à deste inquérito:

Habeas Corpus. Crime previsto no art. 2º, I, do Decreto-lei
nº 201/67. Prefeito municipal. Fraude em licitações. Des-
vio de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do
FPM. Art. 71, VI, da CF. Sujeição de quaisquer recursos
repassados pela União a Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios à fiscalização pelo Congresso Nacional, por inter-
médio do Tribunal de Contas da União. Presença de inte-
resse da União a ser preservado, evidenciando a compe-
tência da Justiça Federal para processar e julgar os cri-
mes contra esse interesse (art. 109, IV, da CF). Havendo
concurso de infrações, essa competência também alcan-
ça os outros crimes. Precedentes citados: HHCC nºs
68.399, 74.788 e 78.728. Habeas corpus deferido parcial-
mente.
(STF, HC 80867-PI, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 12.04.2002).

No presente caso, irregularidades na aplicação de recursos
oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE), do Programa de Educação de Jovens e
Adultos (EJA), do Programa Recomeço, do Programa de Atendi-
mento Assistencial Básico à Saúde (PAB), do Fundo Nacional de
Saúde (FNS) e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI), pelas Prefeituras de Itaíba, Águas Belas, Tupanatinga e
Manari, foram investigadas pela CGU, que acabou por encaminhar
os resultados de sua apuração à Polícia Federal, dando origem ao
inquérito que serve de subsídio para a denúncia. Desse modo, a
competência da Justiça Federal é inequívoca.

Quanto à alegação de impedimento do acesso da defesa ao
inteiro teor do conjunto probatório, é preciso esclarecer que, em
todos os casos em que os patronos do acusado solicitaram vista
dos autos e cópias de documentos e mídias de seu interesse, de-
feri tais pedidos com o cuidado de não ferir os princípios constitu-
cionais do contraditório e da ampla defesa, até mesmo estenden-
do o prazo para a apresentação de resposta preliminar à denúncia
em face do volume de material copiado.
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Aliás, este Plenário já rechaçou alegação idêntica veiculada
no agravo regimental interposto por CLAUDIANO MARTINS, ora
denunciado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RES-
POSTA PRELIMINAR À DENÚNCIA. PRAZO DO CAPUT
DO ART. 4º DA LEI Nº 8.038/90. DILAÇÃO. INDEFERI-
MENTO.
1. Não se justifica, abstratamente, a dilação automática
do prazo para resposta à denúncia, ainda na fase pré-pro-
cessual (art. 4º, caput, da Lei nº 8.038/90), pelo mesmo
lapso de tempo efetivamente utilizado pelo Ministério Pú-
blico na elaboração da exordial. Necessidade da compro-
vação do prejuízo (art. 563 do CPP e Súmula nº 523 do
STF).
2. Não há falar em cerceamento de defesa, considerando-
se que a defesa teve pleno acesso ao inquérito, inclusive
para tirar cópia integral dos autos, e que o prazo para a
resposta preliminar só começou quando tais cópias foram
entregues ao advogado.
3. Manutenção da decisão agravada, estendidos os seus
efeitos ao codenunciado patrocinado pelos mesmos advo-
gados do recorrente.
4. Explicitado o acesso da defesa dos postulantes às mí-
dias constantes nos autos, com a contagem do prazo para
resposta a partir da intimação deste acórdão.
5. Agravo regimental improvido.

Ainda no tema das nulidades, a defesa alega a contaminação
das provas por interceptações telefônicas ilegais, porque a polícia
judiciária podia valer-se de meios de prova menos gravosos.

No entanto, ainda na fase inicial deste inquérito policial, a CGU
passou à Polícia Federal um extenso relatório a respeito de irregu-
laridades nas contas de várias Prefeituras do Agreste pernambu-
cano, justificando-se, assim, a quebra do sigilo telefônico de pes-
soas e empresas investigadas. Tais documentos, em conjunto com
as interceptações então realizadas, revelaram indícios da prática
de delitos graves, como os de quadrilha e lavagem de dinheiro, o
que não só autorizou a prorrogação da quebra do sigilo telefônico,
mas também as prisões temporárias de algumas das pessoas
envolvidas no esquema delituoso, a apreensão de documentos em
residências, empresas e órgãos públicos e a quebra dos sigilos
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bancário e fiscal. Por sua vez, as novas provas obtidas com es-
sas diligências aumentaram o escopo da investigação, tornando
necessária, uma vez mais, a dilação das interceptações telefôni-
cas.

A quadra é oportuna para registrar-se que as interceptações
telefônicas realizadas na fase inquisitorial, sem a ouvida prévia dos
investigados, não ferem a regra do contraditório, pois as provas
obtidas mediante tais procedimentos serão oportunamente sub-
metidas ao crivo das partes, antes que sejam definitivamente con-
sideradas pelo Judiciário. É o que os mestres italianos chamam
de contraddittorio posticipato, no qual, segundo o comentário de
Cruz e Tucci1 ao art. 5º, XII, da CF/88:

(...) a garantia da audiência bilateral não se delineia viola-
da, mas, por certo, tão só dilargada para um momento
sucessivo à ordem e realização da providência liminar, “che
poi a sua volta, allorche si realizza, è assistita da tutte le
garanzie del modello ordinario”.

Não se pode dizer, portanto, que a condução do inquérito no
Tribunal tenha ferido os direitos fundamentais dos denunciados.

Vencidas as questões preliminares, passo ao juízo de admis-
sibilidade da denúncia, nos termos dos arts. 41 e 395 do CPP:

Art. 41.  A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualifica-
ção do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessá-
rio, o rol das testemunhas.
(...)
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta;
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exer-
cício da ação penal; ou
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

1 TUCCI, José Rogério Cruz e. Devido processo legal e tutela jurisdicional.
São Paulo: RT, 1993, pág. 32. No mesmo texto, Cruz e Tucci cita COLESANTI
(Principio del contraddittorio e procedimenti speciali in Rivista di Diritto Proces-
suale, 1975(4):588 e 618).
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Exigem-se, pois, para o regular exercício da ação penal con-
denatória, a aptidão formal da peça acusatória (art. 41 c/c art. 395, I,
do CPP), a presença dos pressupostos processuais ou condições
de procedibilidade (art. 395, II, do CPP) – que são: a) a tipicidade
aparente; b) a punibilidade concreta; e c) a legitimidade da parte –,
além da justa causa (art. 395, III, do CPP).

No juízo de admissibilidade da acusação não se perquire a
tipicidade, que é matéria de mérito, mas sim aquilo que a Doutrina
denominou tipicidade aparente. Por isso, a denúncia não pres-
cinde da exposição da pretensão punitiva, que deverá conter a
descrição das condutas criminosas imputadas aos acusados para
que estes possam exercer a defesa.

A punibilidade concreta diz com a inexistência de qualquer
uma das causas de extinção da punibilidade descritas no art. 109
do CP, além de outras previstas em lei.

Por seu turno, a legitimidade ad causam decorre da correla-
ção entre o tipo de ação penal (de iniciativa pública ou privada) e o
autor da acusação (o Ministério Público ou o querelante).

Outro importante aspecto a ser considerado em relação à de-
núncia é que a propositura da ação penal não pode prescindir da
existência de prova do fato típico e de indícios da autoria.

Trata-se, pois, da justa causa para o exercício da ação penal
(art. 395, III, do CPP), que se revela na existência de uma preten-
são viável, quer no plano objetivo, quer no plano subjetivo, sem a
qual a denúncia deverá ser rejeitada.

Imbuído das premissas até agora fincadas é que passo a exa-
minar a possibilidade de receber a denúncia de fls. 4-A/160-A.

A Lei não exige, no caso presente, a atuação do Procurador-
Chefe da Procuradoria Regional da República, como quer o de-
nunciado, invocando falsa analogia com o Procurador-Geral de
Justiça do Estado.

Com efeito, o Ministério Público, presente na pessoa de cada
Procurador Regional da República que subscreveu a denúncia,
tem legitimidade para promover ação penal originária contra auto-
ridade que detém prerrogativa de foro perante este Tribunal, quan-
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do os crimes apurados forem da competência da Justiça Federal,
nos termos do art. 1º da Lei nº 8.038/90, verbis:

Art. 1º Nos crimes de ação penal pública, o Ministério
Público terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer de-
núncia ou pedir arquivamento do inquérito ou das peças
informativas.

Além disso, as penas máximas abstratamente previstas para
os delitos de quadrilha ou bando (art. 288 do CP) – crime continua-
do, na forma do art. 71 do mesmo CP –, crimes em licitações (art.
90 da Lei nº 8.666/93) e de responsabilidade de prefeitos (art. 1º, I
e III, do Decreto-Lei nº 201/67), cessados em novembro de 2005,
com a operação policial que resultou nas prisões dos principais
integrantes da quadrilha, inclusive a do ora denunciado, afastam o
espectro da prescrição, nos termos do art. 111 do CP:

Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sen-
tença final, começa a correr:
(...)
III - nos crimes permanentes, do dia em que cessou a
permanência.

O mesmo não se diga dos crimes dos arts. 91 e 93 da Lei nº
8.666/93, cujas penas máximas são de dois anos, prescreven-
do em quatro anos nos termos do art. 109 do CP. Portanto,
deve ser extinta a punibilidade do denunciado quanto a es-
ses dois delitos capitulados na denúncia.

Contudo, mesmo que a prescrição não tivesse atingido esses
crimes, a denúncia quanto a eles não poderia ser recebida, por
não conter a narrativa suficiente para a imputação do art. 91 da Lei
de Licitações, e porque o delito do art. 93 é absorvido pelo do art.
90, ambos da mesma Lei, como se verá no capítulo dedicado aos
crimes em licitações.

Ultrapassados os aspectos referentes à aptidão formal da de-
núncia e aos pressupostos processuais, prossigo com a análise
in concreto da justa causa para a ação penal.

Como relatado, a defesa do acusado junta uma quantidade
considerável de documentos, com eles levantando uma série de
objeções quanto à origem, à veracidade, à pertinência e a outras
questões relativas às provas da acusação. A denúncia, por sua
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vez, encontra-se referta de documentos, escutas telefônicas, de-
poimentos de testemunhas e autos de interrogatório, com os quais
o MP pretende embasar a acusação.

Instaurou-se, portanto, uma controvérsia de mérito que não
pode ser resolvida nos estreitos limites do juízo de admissibilidade
da denúncia. Hic et nunc, cumpre somente realizar a tarefa de
verificar a existência de um lastro mínimo de prova, e não realizar
a análise da prova, pois, como ensina o mestre Silva Jardim, sa-
ber “se a prova é boa ou ruim constitui matéria de mérito”2.

Ademais, é importante realçar a temeridade de se descartar,
de plano, em cognição sumariíssima, o extenso conjunto probató-
rio dos autos, porque dessa forma encerrado o processo, somen-
te com outras provas poderá ser oferecida nova denúncia (Súmu-
la 524 do STF).

Diante do volume dos fatos a serem analisados, optei pela
divisão do voto em capítulos, nos quais serão agrupadas as con-
dutas individuais do acusado, concatenadas com os respectivos
tipos incriminadores indicados na denúncia.

I - IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRI-
LHA (ART. 288 DO CP).

Em regra, o crime de quadrilha pode ser demonstrado por evi-
dências de uma societas delinquentium (art. 288 do CP), isto é, da
associação de agentes que seja capaz de levar a bom termo um
fim criminoso pretendido. Não importa que os agentes se conhe-
çam, pois, muitas vezes, no crime organizado, a formação de nú-
cleos ou células estanques é feita para manter a clandestinidade
do grupo e assim garantir a impunidade do delito. Na verdade, o
elemento subjetivo do tipo é a consciência do agir comum para a
prática reiterada de crimes determinados.

Na sua abertura, a presente denúncia expõe o modo pelo qual
teria havido a articulação do denunciado com prefeitos, secretá-
rios e servidores municipais, além de terceiros por eles coopta-

2 Apud MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis, Justa causa para a ação
penal. São Paulo: RT, 2001, p. 21.
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dos, por meio de distintos grupos ou núcleos com tarefas bem
definidas, para o desvio de verbas federais, mediante fraudes a
licitações seguidas de atos conducentes à ocultação de provas,
testemunhas e bens relacionados com aqueles crimes, conforme
descrito no seguinte trecho da acusação que se encontra às fls. 8-
A/11-A dos autos:

As investigações levadas a efeito até o presente momento
identificaram a existência de organização criminosa em per-
manente atuação no Estado de Pernambuco, especializada
na prática de crimes contra a Administração Pública, notada-
mente na execução de fraudes em procedimentos licitató-
rios, frustrando o caráter competitivo destes, em afronta aos
preceitos da Lei nº 8.666/93.
A organização atuava da seguinte forma:

1. o prefeito municipal firmava convênios ou contratos
de repasse com a União, com o intuito de angariar re-
cursos visando a apropriar-se deles ou desviá-los;
2. fraudava-se o procedimento licitatório como forma de
desviar o dinheiro público. As empresas participantes
das supostas licitações eram inexistentes de fato (“em-
presas de fachada”) ou tinham ligações umas com as
outras, fato este que, por si só, já frustrou o caráter
competitivo da licitação; (...)
3. não havia a prestação do serviço contratado, e tam-
bém se constatou a ausência de entrega do material
adquirido; ainda assim, a empresa contratada apresen-
tava notas fiscais falsas (“notas frias”) para a Prefeitura
fazer a inidônea prestação de contas;
4. o dinheiro da União repassado para a Prefeitura era
sacado diretamente no caixa bancário pelos prefeitos
da época (Brás José Nemézio, CLAUDIANO e Nomeri-
ano Martins), pelos seus tesoureiros (Valter Vieira Mar-
tins), secretários de finanças (Edilázio Wanderley de
Lima) ou por terceiros sem relação com as empresas
que deveriam receber os valores, conforme descrito de
forma pormenorizada;
5. com as notas fiscais falsas fornecidas pelas empre-
sas, a prefeitura elaborava a sua prestação de contas
fraudulenta.

A organização criminosa causou dano à União de R$
16.048.695,28 (dezesseis milhões, quarenta e oito mil, seis-
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centos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), con-
forme levantamento da CGU, da seguinte forma:

a) Município de Águas Belas: R$ 2.849.496,60 (consta-
tado na auditoria neste município) e R$ 2.573.290,96
(constatado na análise do material apreendido), totali-
zando R$ 5.422.787,56;
b) Município de Itaíba: R$ 1.583.435,30 (constatado na
auditoria neste município) e R$ 3.198.102,39 (constata-
do na análise do material apreendido), totalizando R$
4.781.537,69;
(...)
d) Município de Tupanatinga: R$ 4.896.098,74 (consta-
tado na análise do material apreendido).

Traçado o panorama da suposta organização criminosa, a
denúncia passa à individuação das formas de participação do acu-
sado na societas sceleris, que podem ser divisadas nos seguintes
trechos destacados da denúncia:

CLAUDIANO FERREIRA MARTINS foi Prefeito do Município
de Itaíba/PE nos períodos 1997/2000 e 2001/2004 e afastou-
se para concorrer ao mandato de Deputado Estadual, que
atualmente ocupa. Trata-se do chefe da organização crimi-
nosa e mentor das fraudes ocorridas na cidade de Itaíba, que
se estenderam aos Municípios de Águas Belas, Manari e
Tupanatinga.
A CGU realizou auditoria no Município de Itaíba, no período
de 18 a 22 de outubro de 2004, que redundou no Relatório de
Ação e Controle nº 0190.009360/2004-19. Analisou exclusi-
vamente o uso de recursos federais aplicados nesse municí-
pio (...).
A fim de desviar verba pública ou dela apropriar-se, os denun-
ciados realizaram diversos procedimentos licitatórios (...) em
descompasso com a Lei nº 8.666/93. Apurou-se, em alguns
casos, que não houve registro algum do recebimento dos
produtos licitados; também não havia registros de entrada e
saída das mercadorias no almoxarifado da Prefeitura, o que
demonstra que as mercadorias nunca foram entregues.
As informações levantadas sobre as empresas licitantes na
Receita Estadual, bem como a falta de registros sobre o re-
cebimento dos produtos, aliadas à informação inverídica do
real favorecido citado no recibo de pagamento e as cópias de
cheques fornecidas pelo Banco do Brasil, às quais demons-
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traram que os cheques foram sacados pelo Prefeito Munici-
pal, na época CLAUDIANO MARTINS, comprovam que as
licitações não passavam de meios para que os denunciados
se apropriassem indevidamente de dinheiro público ou o des-
viassem em proveito próprio ou alheio (fl. 12-A).
(...) o denunciado CLAUDIANO FERREIRA MARTINS, na
qualidade de Prefeito Municipal, em concurso com MARIA
DE FÁTIMA TENÓRIO MARTINS, SOLINEIDE MARIA MAR-
TINS, AUGUSTO CÉSAR BARBOSA DE MATOS e VALDO-
MIRO DOS SANTOS MARTINS [integrantes da Comissão
Permanente de Licitação], com vontade livre e consciente,
desviou em proveito próprio rendas públicas federais de for-
ma continuada. Para tanto, fraudou o caráter competitivo de
numerosos procedimentos licitatórios, com o intuito de obter
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação
em favor de empresas que lhe permitiriam consumar a apro-
priação de dinheiro público; além disso, com a mesma finali-
dade, fraudou a realização de atos de numerosos procedimen-
tos licitatórios (fl. 48-A).
(...) CLAUDIANO MARTINS, associado a MARIA DE FÁTI-
MA TENÓRIO MARTINS, SOLINEIDE MARIA MARTINS e
VALDOMIRO DOS SANTOS MARTINS para cometerem cri-
mes, foi responsável pela frustração do caráter competitivo
da carta-convite nº 5/2001, a fim de adjudicar o objeto do
certame à empresa CARLOS ALEXANDRE MORENO LYRA
(fl. 42-A).
CLAUDIANO MARTINS, em concurso com ROGÉRIA MA-
RIA MARTINS, desviou R$ 14.280,00 da verba repassada pelo
Ministério da Educação para o atendimento ao Programa
Educação de Jovens e Adultos. O desvio só foi possível gra-
ças à licitação fraudada, cujo caráter competitivo restou frus-
trado por CLAUDIANO MARTINS, MARIA DE FÁTIMA TE-
NÓRIO MARTINS, SOLINEIDE MARIA MARTINS e VALDO-
MIRO DOS SANTOS MARTINS (fl. 29-A).
(...) da interceptação telefônica realizada com autorização
judicial se extrai que CLAUDIANO ainda possui grande influ-
ência na cidade de Itaíba e interfere diretamente em assun-
tos internos da Prefeitura. A exemplo disso, CLAUDIANO
resolve questões de pagamentos dos servidores, como se
fosse, de direito, o Prefeito. Como prova adicional de sua
infiltração no poder municipal, suas irmãs ROGÉRIA MAR-
TINS e SOLINEIDE MARTINS trabalham naquela Prefeitura
(fl. 15-A).
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Outros diálogos mostram a ingerência de CLAUDIANO em
outras Prefeituras, até solicitando falar com as empresas que
nelas participam de licitações. Ademais, CLAUDIANO parti-
cipa de tratativas envolvendo divisão de valores com empre-
sas que participam de licitações (fl. 17-A).
[ROGÉRIA MARIA MARTINS e SOLINEIDE MARIA MARTINS
BARBOSA] Foram, respectivamente, tesoureira e presiden-
te da comissão permanente de licitação - CPL de Itaíba na
gestão do então Prefeito CLAUDIANO MARTINS, de quem
são irmãs. ROGÉRIA MARIA MARTINS mandou que RIVAL-
DO DE BARROS SOUTO sacasse do caixa o cheque nº
000017, no valor de R$ 16.050,00, o cheque nº 000020, no
valor de R$ 16.050,00, e o cheque nº 000026, no valor de R$
18.000,00.
Em depoimento prestado à Polícia Federal (fl. 901, vol. 3, do
Inq. 1621/PE), RIVALDO SOUTO, que sacou alguns cheques
da Prefeitura de Itaíba diretamente no caixa bancário, afir-
mou que o fez a mando de ROGÉRIA MARTINS e entregou-
lhe os valores, confirmando que ela e CLAUDIANO MARTINS,
em conluio, desviaram verbas públicas federais destinadas
ao município” (fl. 61-A).
Para aquisição de gêneros alimentícios para o Programa EJA,
o denunciado [CLAUDIANO FERREIRA MARTINS] fez ins-
taurar o convite nº 34/2001 (...) A empresa ELESSANDRA
APARECIDA CARDOSO saiu-se vencedora, com proposta
no valor de R$ 21.900,00. De acordo com consulta ao sítio da
Receita Federal na internet, o número da certidão negativa
de débito apresentada por ela não é compatível com o contri-
buinte informado (...).
No endereço de ELESSANDRA não funcionava uma empre-
sa, mas a Associação Meninos do Futuro, conforme relatório
da CGU/PE. Na verificação in loco feita pelo DPF, constatou-
se que a empresa passara a funcionar no mesmo escritório
das empresas Astec Engenharia e Megaplan, cujos sócios
são os irmãos (...) de ELESSANDRA, tudo demonstrando
que se tratava de mais uma empresa de fachada (fls. 34-A/
35-A).
No trecho abaixo, demonstra-se que CLAUDIANO MARTINS
utiliza gasolina do posto como se fosse sua. Ademais, o pri-
meiro confessa que a gasolina do posto era utilizada por di-
versas pessoas e colocada na conta da Prefeitura, conforme
se extrai das conversas abaixo:
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CLAUDIANO MARTINS  X  MARCOS/NOGUEIRA  - Dia
04  Ago  2006  14:39:45h - Duração: 00:00:40h
Resumo: Distribuição de gasolina no posto Nogueira -
ressalte-se que este posto ganhou a licitação de Águas
Belas.
Terminal Alvo - 81-9915-7094
Terminal Interlocutor - 87-9925-3019
(...) CLAUDIANO amanhã eu chego aí, viu?...
NOGUEIRA agora venha cedo, tem de se reunir, tem 10
assuntos para nós tratar...
CLAUDIANO certo...
NOGUEIRA você chega que horas?...
CLAUDIANO chego 11 horas, me bote 20 litros de ga-
solina para essa abelha...
NOGUEIRA tá bom, deixa comigo...

CLAUDIANO MARTINS  X  ESPOSA(NILZA)  - 07:32:35h
- Duração: 00:05:12h
Resumo: Farra de Combustível, todo mundo abastecia.
Terminal Alvo - 81-9915-7094
Terminal Interlocutor - 87-3849-1617
00:01:41
(...) ESPOSA Marivaldo tá abastecendo não, num é?...
CLAUDIANO ninguém, deu 30.000 a conta...
ESPOSA quantos dias?...
CLAUDIANO 10 dias, 3.000 por dia, 90.000 por mês...
ESPOSA tá louco! Não tá no controle mais, não é?...
CLAUDIANO não, fizeram uma farra, num é...
00:03:55
(...)ESPOSA só quem abastecia era eles, né?...
CLAUDIANO todo mundo, Ranilson, Augusto, eu, Brás,
Juliano, Marivaldo, todo mundo. Fizeram uma farra com
o dinheiro dos outros... (fls. 83-A).

Deflui-se da narrativa da exordial um modo de agir uniforme
da organização criminosa nos Municípios de Itaíba, Águas Belas e
Tupanatinga, no período de 2001 a 2005, sob a liderança imediata
dos respectivos prefeitos, com a colaboração de secretários e
servidores municipais, desviando verbas públicas mediante a rea-
lização de licitações das quais participavam empresas de fachada
e/ou ligadas entre si, controladas por terceiros cooptados pela qua-
drilha.
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O Deputado CLAUDIANO FERREIRA MARTINS é apontado
pelo Parquet como chefe mediato da organização criminosa, va-
lendo-se da sua influência política no Agreste pernambucano para
interferir diretamente, ou por intermédio de seus correligionários,
parentes ou empresários integrantes da quadrilha, em assuntos
internos daquelas Prefeituras.

Pois bem. À luz do que ficou consignado na denúncia – os
trechos acima transcritos são apenas ilustrativos de um cabedal
de informações –, percebem-se indícios seriíssimos da associa-
ção permanente e estável, ou mesmo duradoura, do denunciado
com mais de três pessoas, para a prática de crimes (art. 288 do
CP), não sendo o caso de descartar, de plano, a configuração de
uma societas sceleris.

Desse modo, recebo a denúncia por formação de quadrilha
(art. 288 do CP) formulada contra CLAUDIANO FERREIRA MAR-
TINS.

II - IMPUTAÇÃO DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE
DOS PREFEITOS (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67).
HIPÓTESE DE ABSORÇÃO DO INCISO III DO ART. 1º DO DE-
CRETO-LEI Nº 201/67 PELO INCISO I DA MESMA NORMA.

A denúncia expõe a prática de expedientes fraudulentos visan-
do à apropriação e ao desvio de verbas públicas federais, em de-
trimento das destinações legais de tais recursos, em proveito dos
Prefeitos dos Municípios de Itaíba, Águas Belas e Tupanatinga e de
outros integrantes da quadrilha, com grave prejuízo ao Erário.

Não me estenderei além do que considero imprescindível, por
ora, no detalhamento do que consta nas 156 páginas da denúncia.
Em síntese, as condutas relativas aos supostos desvios e mau-
uso do dinheiro público são as seguintes:

 A Prefeitura Municipal de Itaíba realizou, no exercício de
2001, o pagamento da nota fiscal nº 000122, de 30/11/
2001, emitida por “A Salvadora Ltda.”, no valor de R$
64.100,00. Segundo o ofício nº 34/2004, de 25/10/2004,
do Chefe da Circunscrição de Garanhuns da Secretaria da
Fazenda de Pernambuco, a empresa não possuía esto-
que para suprimento dessa nota fiscal. Acrescenta, ainda,
que a empresa sonegou à Receita Estadual as informa-
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ções referentes à nota.
Além disso, consta como favorecido no recibo de paga-
mento relativo à NF nº 000122 a empresa “A Salvadora”,
mas na cópia microfilmada do cheque nº 936522, de R$
64.100,00, fornecida pelo Banco do Brasil, vê-se que o
então prefeito, o denunciado CLAUDIANO MARTINS sa-
cou o importe diretamente no caixa (fls. 121 e 126/127 do
apenso 9, INQ 1621/PE).
Tais fatos demonstram que CLAUDIANO MARTINS des-
viou os R$ 64.100,00 (fl. 39-A).
O município realizou a tomada de preços nº 2/2004, com a
finalidade de adquirir gêneros alimentícios para a Unidade
Mista de Saúde João Vicente, para o Programa Recome-
ço e para o próprio PETI.
No certame, sagrou-se vencedora a empresa “J. & M. Co-
mércio, Representações e Serviços Ltda. (...), com pro-
posta no valor de R$ 105.889,60 (na parte referente ao
programa sob exame).
Com relação aos pagamentos efetuados a essa empresa,
o denunciado CLAUDIANO MARTINS, com vontade livre e
consciente, fez depositar em sua própria conta corrente
(...) o cheque nº 850061, emitido em 23/8/2004, no valor
de R$ 5.316,13, nominal à “J. & M. Comércio, Representa-
ções e Serviços Ltda.”, o que comprova a apropriação in-
devida de dinheiro público federal em favor do ex-prefeito,
atual deputado estadual (vide conclusão de fls. 46/47 do
relatório nº 00190.009360/2004-19, da CGU)” (fls. 47-A/
48-A).
O cheque 850004, de 1/6/2001, no valor de R$ 33.000,00,
da Prefeitura, tem como favorecida a empresa “Milênio
Comércio e Representações Ltda.”, mas foi endossado e
sacado por CLAUDIANO MARTINS. O mesmo se diga em
relação ao cheque 850005, de 20/6/2001, no valor de R$
12.000,00 (fls. 233/237/238 do apenso I, vol. II, IPL 290/05)
(fl. 30-A).
Para aquisição de material didático para o Programa EJA
foi realizada a carta-convite nº 33/2001. O denunciado de-
signou MARIA DE FÁTIMA TENÓRIO MARTINS, SOLINEI-
DE MARIA MARTINS e VALDOMIRO DOS SANTOS MAR-
TINS para compor a comissão de licitação (...) O caráter
competitivo da licitação foi dolosamente frustrado, tendo
em vista a ligação das empresas ELESSANDRA APARE-
CIDA CARDOSO e “A Salvadora Comércio e Representa-
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ções”. A titular da primeira e seu sócio são testemunhas
da constituição das empresas “A Salvadora Ltda.” e “Mul-
tiservice Dist. de Produtos e Serviços Ltda.” Essas empre-
sas nunca existiram de fato, conforme relatou o Departa-
mento de Polícia Federal (fls. 1.226/1.411, vol. 5, Inq. 1.621/
PE). O sócio da “Multiservice” confirmou, no depoimento
de fl. 1.079, que as empresas eram de “fachada”, apenas
emitiam notas fiscais para as prefeituras.
(...) Com a fiscalização da CGU, a Prefeitura apresentou
cópia da emissão do cheque 850007, de 20/8/2001, no
valor de R$ 13.500,00, tendo como favorecida a empresa
“A Salvadora Ltda.” Contudo, o microfilme fornecido pelo
Banco do Brasil demonstra que o cheque foi endossado e
sacado por CLAUDIANO MARTINS (fls. 246 e 248/249 do
apenso I, vol. II, IPL 290/05). O mesmo ocorreu com o
cheque 850008, de 20/8/2001, no valor de R$ 4.100,00,
também sacado e endossado pelo denunciado CLAUDIA-
NO MARTINS (fls. 253 e 256/257 do apenso I, vol. II, IPL
290/05). Merece destaque o fato de que o crime em tela
só foi possível graças à participação de MARIA DE FÁTI-
MA TENÓRIO MARTINS, SOLINEIDE MARIA MARTINS e
de VALDOMIRO DOS SANTOS MARTINS.” (fls. 30-A/31-A,
34-A).
No tocante ao cheque 850011, de 3/10/2001, no valor de
R$ 1.380,00, a prefeitura apresentou cópia da emissão dele
tendo como favorecida a empresa ELESSANDRA APARE-
CIDA CARDOSO [conforme exposto no tópico III, 1.2, “c”,
a “Multiservice” era empresa fictícia ligada às empresas
ELESSANDRA APARECIDA CARDOSO, “Comereles Co-
mércio e Representações Ltda.” e “A Salvadora Com. e
Rep. Ltda.”]. Entretanto, o título foi endossado e sacado
por RIVALDO DE BARROS SOUTO, que não possuía liga-
ção com a suposta empresa favorecida (fls. 258 e 260/61
do apenso I, vol. II, IPL 290/05). Em depoimento prestado
ao DPF (fl. 901, vol. III, INQ 1621/PE), RIVALDO SOUTO,
que sacou alguns cheques da Prefeitura de Itaíba direta-
mente no caixa, afirmou que o fez a mando de ROGÉRIA
MARTINS, a quem entregou os valores. Isso confirma que
ROGÉRIA MARTINS, em conluio com CLAUDIANO MAR-
TINS, se apropriou das verbas federais destinadas a Itaíba
(fl. 36-A).
Por fim, conforme dados fornecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, nos anos-calendário 2003 e 2004,
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a movimentação financeira de CLAUDIANO MARTINS foi
incompatível com a renda que ele próprio declarou ao fisco
federal, como se vê no quadro abaixo (...) (fl. 48-A).

Em face dessas condutas, o parquet incrimina o denunciado
pela prática dos delitos do art. 1º, incisos I e III, do Decreto-Lei nº
201/67:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Mu-
nicipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, inde-
pendentemente do pronunciamento da Câmara dos Verea-
dores:
I - apropriar-se de bens/rendas públicas, ou desviá-los em
proveito próprio ou alheio; (...)
Ill - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas
públicas; (...)
§ 1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública,
punidos, os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de
dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção,
de três meses a três anos.

Vê-se que a denúncia diz que o Deputado CLAUDIANO FER-
REIRA MARTINS, na época em que exerceu mandato de Prefeito
de Itaíba, teria efetuado, pessoalmente ou por intermédio de pes-
soas da sua confiança, saques de cheques administrativos desti-
nados ao pagamento de fornecedores da Prefeitura, embora tais
cheques, na contabilidade da Prefeitura, constassem como nomi-
nais às empresas contratadas.

O deputado supostamente realizou saques ilícitos, para tanto
aliciando terceiros para a realização dos saques, ou manipulando
a emissão de notas fiscais de empresas fornecedoras do Municí-
pio, objetivando disfarçar os desvios.

Em termos indiciários, vislumbro a adequação típica no inciso
I do art. 1º do DL nº 201/67, pois a narrativa da denúncia diz com
possíveis desvios, apropriações ou mau-uso de verbas e recur-
sos públicos federais, em prejuízo de programas estatais, até
mesmo com favorecimento do denunciado.

Não vejo, contudo, lesividade remanescente no delito do inci-
so III do mencionado DL nº 201/67, que, prescindindo da exigência
do favorecimento ilícito do Prefeito ou de terceiro, se exaure no
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crime do inciso I do mesmo artigo. Acerca dessa distinção, ensina
o paranaense João Gualberto Garcez Ramos3:

Desviar significa dar ao bem ou à renda pública uma desti-
nação física ou jurídica não pública, diversa daquela para a
qual estavam afetados. Em outras palavras, subtraí-lo da
sua regular utilização ou dar-lhe outro destino. Não qual-
quer destino, pois o proveito próprio é tipificado pelo art.
1º, inciso I. Neste caso [o do inciso III], o tipo incrimina a
conduta do Prefeito que desvia uma renda ou verba pública
sem, no entanto, visar à auferição de qualquer proveito pri-
vado. (Grifado no original).

Recebo, pois, a denúncia formulada contra CLAUDIANO FER-
REIRA MARTINS pela prática do delito do art. 1º, inciso I, do Decre-
to-Lei nº 201/67.

III - IMPUTAÇÃO DE CRIMES NA LICITAÇÃO (ART. 90 DA
LEI Nº 8.666/93).

Os Prefeitos denunciados, por vezes em concurso com lici-
tantes e terceiros interessados, teriam praticado diversos delitos
previstos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº
8.666/93).

Eis no que, para o Parquet, consistiu o agir delitivo do acusa-
do:

Mediante o convênio EP 1688/99 - SIAFI 391218 (Apenso
I do Inq. 1706/PE, fls. 133/140), realizado entre a União e
o Município de Itaíba, com vigência de 21/1/2000 a 14/8/
2000 para a realização de obras de saneamento básico
nessa municipalidade, o Ministério da Saúde repassou R$
150.000,00 ao Município.
Em virtude desse convênio realizou-se processo licitatório
(convite nº 22/2000), cujo objeto era a construção de obras
e saneamento básico. O então prefeito CLAUDIANO MAR-
TINS designou SOLINEIDE MARIA MARTINS, AUGUSTO
CÉSAR BARBOSA DE MATOS e MARIA DE FÁTIMA para
comporem a comissão permanente de licitação (CPL), sob

3 RAMOS, João Gualberto Garcez. Crimes Funcionais de Prefeitos. Belo
Horizonte: Del Rey, 2002, p. 36.
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a presidência da primeira [apenso I do Inq. 1706/PE, fl. 7].
(...)
Sagrou-se vencedora a empresa CARLOS ALEXANDRE
MORENO LYRA, cujo nome de fantasia é “Astec Enge-
nharia”. Contudo, realizando inspeção no endereço da con-
tratada (...) não foi identificado no local o funcionamento
de uma construtora com porte físico e estrutura suficien-
tes para a realização das obras, mas apenas um escritó-
rio comercial.
Diligência realizada pela CGU no CREA/PE demonstrou
que a “Astec Engenharia” não realizara anteriormente obra
compatível com a contratada, de modo que não tinha apti-
dão nem estrutura para a execução dos serviços. Ade-
mais, consta dos registros do CREA/PE que a empresa,
em sua existência, somente realizou as obras contrata-
das pela Prefeitura Municipal de Itaíba, o que indica que foi
constituída apenas para participar das licitações fraudu-
lentas em tela.
Além disso, a CGU constatou que a “Astec Engenharia”
possuía o mesmo endereço que a empresa “Megaplan
Construções e Serviços Ltda.”, uma de suas supostas con-
correntes em diversos procedimentos licitatórios descri-
tos ao longo desta inicial. Some-se a isso que ambas par-
ticiparam de outras licitações fraudadas nesse Município,
como adiante se apontará. Com todos esses fatos, é ine-
gável que a carta-convite nº 22/2000 não passou de instru-
mento para desviar dinheiro público. (...)
Ademais, verificou-se in loco, em companhia do fiscal de
obras do Município, que foram realizados serviços em de-
sacordo com o previsto no projeto básico, e identificaram-
se diferenças significativas nos quantitativos do projeto
básico, conforme demonstra o relatório de ação de contro-
le nº 001.190.0093/2004-19, as quais geraram diferença a
menor de R$ 94.100,78 em serviços executados.
Estava prevista a construção de sistema de esgotamento
sanitário, compreendendo: 721m de rede coletora; 1.746m
de ramal condominial; 14 poços de visita; 242 caixas de
passagem e 200 ligações domiciliares.
No entanto, foi constatada a execução de apenas 195m
de rede coletora, 341m de ramal condominial, seis poços
de visita, 62 caixas de passagem e 102 ligações domici-
liares. Também foi constatada a execução de fossa sépti-
ca, orçada em R$ 12.493,27, não constante das propos-
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tas de preços do processo licitatório, e não houve altera-
ção contratual incluindo a construção da fossa.
Diante das evidências apresentadas, verificou-se que o
então Prefeito de Itaíba, CLAUDIANO MARTINS, apropriou-
se de R$ 58.000,00 da verba repassada por meio do con-
vênio EP 1688/99 - SIAFI 391218. Para tanto, fraudou o
processo licitatório nº 28/2000, convidando dolosamente
uma empresa de fachada para participar do certame, a
quem adjudicou o objeto da licitação. Outrossim, consta-
tou-se que a execução física da obra não dá suporte ao
montante sacado da conta corrente do convênio.
Com CLAUDIANO MARTINS, concorreram para a fraude:
CARLOS ALEXANDRE DE MORENO LYRA, SOLINEIDE
MARIA MARTINS (presidente da CPL), AUGUSTO CÉSAR
BARBOSA DE MATOS e MARIA DE FÁTIMA TENÓRIO
MARTINS” (fls. 21-A/23-A).
Com o fim de construir uma estrada ligando a rodovia PE-
300 (...) ao assentamento Angico Torto, o Município de
Itaíba firmou contrato de repasse nº 0095.042-08/1999/
Caixa/Incra, mediante o qual lhe foram repassados R$
30.000,00 (ordem de serviço 154117). Em virtude desse
contrato, o denunciado CLAUDIANO MARTINS fez reali-
zar o processo licitatório nº 4/01 (convite nº 4/2001), para
o qual foram convidadas as seguintes empresas: a) CAR-
LOS ALEXANDRE MORENO LYRA (...); b) “Meta Constru-
ções e Estrutura Metálica Ltda.” (...); c) “Megaplan - Cons-
trução e Serviços Ltda.” (...).
A comissão permanente de licitação, composta por MA-
RIA DE FÁTIMA TENÓRIO MARTINS, SOLINEIDE MARIA
MARTINS e VALDOMIRO DOS SANTOS MARTINS julgou
vencedora a CARLOS ALEXANDRE MORENO LYRA, cujo
nome de fantasia é “Astec Engenharia”.
Ocorre, todavia, que das três empresas convidadas na
carta-convite, duas possuíam endereços semelhantes.
Tanto a “Astec Engenharia” quanto a “Megaplan” teriam
endereço na Rua XV de Novembro, 219, Garanhuns/PE,
sendo que a primeira, supostamente na sala 9B e a se-
gunda, na sala 9A. Esses endereços também constam do
sistema CNPJ, da Receita Federal do Brasil. Ao realizar
inspeção nos endereços, os fiscais da CGU verificaram
que “não há separação da sala de número nove da galeria
situada no mesmo logradouro, havendo, portanto, apenas
uma sala, onde as duas empresas estariam supostamen-
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te funcionando”. Além disso, “não foi identificado no local o
funcionamento de construtoras, mas apenas um escritório
comercial”. Por fim, constatou-se no sistema CNPJ que o
endereço residencial dos responsáveis pelas empresas era
o mesmo.
Constata-se que as empresas possuem vínculo entre si e
evidencia-se o convite a duas empresas interligadas, sem
se poder comprovar a sua real existência física, para a
apresentação de propostas no mesmo processo licitató-
rio.
Diligência no CREA/PE demonstrou que a “Astec Enge-
nharia” não tinha realizado anteriormente obra compatível
com a contratada, ou seja, a empresa não teria aptidão
nem estrutura para a execução dos serviços. Ademais,
consta dos registros do CREA/PE que a empresa, em toda
a sua existência, somente realizou as obras contratadas
pela Prefeitura Municipal de Itaíba.
Desta forma, resta comprovado que CLAUDIANO MAR-
TINS se associou a MARIA DE FÁTIMA TENÓRIO MAR-
TINS, SOLINEIDE MARIA MARTINS e VALDOMIRO DOS
SANTOS MARTINS para cometer crimes, fraudou a carta-
convite nº 4/2001 e frustrou o seu caráter competitivo, a
fim de adjudicar o objeto da licitação a CARLOS ALEXAN-
DRE MORENO LYRA” (fls. 39-A/41-A).
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
Incra realizou um contrato de repasse com o Município de
Itaíba [Inq. 1704-PE/inquérito policial 305/2005, apenso,
fls. 129/136] com o fim de transferir recursos financeiros
para implantação de abastecimento de água no projeto de
assentamento Barra Verde, naquela municipalidade. Dian-
te desse repasse, foi realizado o procedimento licitatório
nº 5/01 (carta-convite nº 5/2001). Para tanto, o então pre-
feito CLAUDIANO MARTINS designou para compor a co-
missão permanente de licitação MARIA DE FÁTIMA TE-
NÓRIO MARTINS (presidente), SOLINEIDE MARIA MAR-
TINS (secretária) e VALDOMIRO DOS SANTOS MARTINS
(relator).
Foram convidadas para esse processo licitatório as se-
guintes empresas: a) “Meta Construções e Estrutura Me-
tálica Ltda.” (...); b) “Megaplan - Construção e Serviços
Ltda.” (...); c) CARLOS ALEXANDRE MORENO LYRA (...)
(vencedora).
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Ocorre que, conforme exposto no item 1.3a acima, a “As-
tec Engenharia” e a “Megaplan” localizam-se no mesmo
endereço, onde funciona apenas um escritório comercial,
em vez de uma construtora. Merece, ainda, destaque o
fato de que o endereço comercial dos responsáveis pelas
empresas é também o mesmo. Resta, assim, evidente
que o caráter competitivo inerente a todo procedimento
licitatório quedou completamente frustrado.
Foram emitidos em favor da “Astec Engenharia” dois che-
ques: um no valor de R$ 45.000,00 e outro no de R$
16.800,00 [Inq. 1710-PE (IPL 308/2005), apenso, fl. 93].
Desse modo, CLAUDIANO MARTINS, associado a MA-
RIA DE FÁTIMA TENÓRIO MARTINS, SOLINEIDE MARIA
MARTINS e VALDOMIRO DOS SANTOS MARTINS para
cometerem crimes, foi responsável pela frustração do ca-
ráter competitivo da carta-convite nº 5/2001, a fim de adju-
dicar o objeto do certame à empresa CARLOS ALEXAN-
DRE MORENO LYRA” (fls. 41-A/42-A).

Em face dessas práticas, o Ministério Público Federal denun-
ciou CLAUDIANO FERREIRA MARTINS pela prática dos delitos
tipificados pelos arts. 90, 91 e 93 da Lei nº 8.666/93.

Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação
ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do pro-
cedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 91.  Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse pri-
vado perante a Administração, dando causa à instauração
de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação
vier a ser decretada pelo Poder Judiciário:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa.

Art. 93.  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qual-
quer ato de procedimento licitatório:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa.

A peça acusatória delineia, com detalhes bastantes para ser
recebida, o conluio do denunciado com os diversos braços da or-
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ganização criminosa para fraudar o caráter concorrencial de lici-
tações, em proveito próprio ou no de alguns dos integrantes da
quadrilha, com prejuízo ao Erário apurado pela CGU em R$
16.048.695,28, revelando hipótese de incidência do tipo do art. 90
da Lei nº 8.666/93.

É possível, nesse crime próprio de licitantes, a coautoria de
agentes públicos que concorram para a sua prática, desde que
um deles possua a qualidade pessoal exigida na tipificação, na
linha da teoria monista consagrada no artigo 29 do CP.

Por sua vez, os delitos descritos nos arts. 91 e 93 da Lei de
Licitações foram atingidos pela prescrição, conforme expliquei no
início deste voto.

Todavia, no que pertine a tais imputações, registro, apenas a
título de obiter dictum, que não receberia a denúncia pelo crime do
art. 93 da Lei nº 8.666/93, aqui restrito à ação de fraudar, porque a
acusação insere os atos de “impedir, perturbar ou fraudar a reali-
zação de qualquer ato de procedimento licitatório”, no âmbito de
supostos esquemas de fraudes mais amplos, aptos a corromper
todo o procedimento licitatório, no intuito de desviar ou encobrir a
apropriação de recursos federais em proveito dos integrantes da
quadrilha.

Sendo assim, à parte da prescrição, a tipicidade do art. 90 da
Lei de Licitações, no tocante ao ora denunciado, absorveria a do
crime do art. 93, cuja apenação abstrata, aliás, é significativamen-
te mais leve.

Também seria possível descartar, de plano, a imputação do
art. 91 da Lei nº 8.666/93, porque a denúncia não indica um só
caso de licitação ou contrato administrativo que tenha sido invali-
dado pelo Poder Judiciário, posto que tal invalidação componha a
tipificação em comento.

O que mais importa, porém, é que a peça acusatória, no que
se refere ao denunciado CLAUDIANO FERREIRA MARTINS, narra
fatos que, em tese, justificam a imputação do tipo do art. 90 da Lei
nº 8.666/93, com incidência do art. 29 do CP.
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IV - HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO DOS CRIMES NA LICITAÇÃO PELOS CRIMES
DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS.

Na lição de Fragoso4, tem-se a consunção quando a norma
definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal
de preparação ou execução de outro crime. Metzger, citado pelo
mestre Heleno, acrescenta que há consunção, ou absorção, quan-
do “uma lei, conforme seu próprio sentido, inclui já em si o desva-
lor delitivo de outra, e não permite, por isso, a aplicação desta últi-
ma.”

Com efeito, nas oportunidades em que deparei o tema, na
egrégia Quarta Turma, apliquei o princípio da absorção quando o
tipo penal, realizado como meio de um crime final, exauria neste
toda a sua potencialidade lesiva.

No caso em exame, não vislumbro duplicidade na imputação
concomitante dos crimes de responsabilidade de Prefeitos (art. 1º
do DL nº 201/67) e de fraude em licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/
93), e isso por três razões, a saber:

Primo, nos citados crimes de responsabilidade, as reprimen-
das incidem sobre a conduta imoral de prefeitos e seus colabora-
dores, mais especificamente o desvio e a apropriação de verbas
públicas, em favor de si e de terceiros, e o emprego indevido de
recursos públicos, enquanto no crime da Lei de Licitações acima
referido, sancionam-se hipóteses antijurídicas absolutamente di-
versas, como o ajuste para frustrar o caráter competitivo de licita-
ção.

Secundo, a fraude em licitação nem sempre é meio necessá-
rio ou fase normal de preparação ou de execução de crime funcio-
nal de prefeito, tanto assim que, segundo o M.P., quando o denun-
ciado era Prefeito de Itaíba, também teria praticado desvios de ver-
bas federais sem valer-se de licitações fraudulentas, mas sim-
plesmente endossando em nome próprio cheques da Prefeitura.

4 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: Parte Geral. Rio de
Janeiro: Forense, 2003, p. 359.
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Tertio, a potencialidade lesiva dos delitos da Lei nº 8.666/93
não se esgota nos crimes de responsabilidade. A questão fica mais
simples quando se têm em vista as respectivas objetividades jurí-
dicas. Nos crimes na licitação, é especialmente atingida a lisura
do certame, em detrimento do Estado e dos concorrentes; nos
delitos funcionais de prefeitos, agride-se a boa versão do patrimô-
nio público, bem assim a execução de políticas públicas legalmen-
te impostas.

Na mesma linha é a orientação pretoriana do STJ:

O Prefeito Municipal, como ordenador de despesas, não
pode deixar de ser responsabilizado criminalmente, nos
termos do art. 89 da Lei nº 8.666/93, quando burla a exi-
gência de licitação, através de expedientes fraudulentos,
como o fracionamento de despesa ou, ainda, quando frau-
da o próprio certame, com propostas contendo data ante-
rior à do convite, condutas estas, ademais, diversas da
descrita no art. 1º, XI, do Decreto-Lei nº 201/67, pelo que
não há falar em bis in idem. Recurso não conhecido.
(STJ, 5.ª Turma, REsp 504785-PB, Rel. Min. Arnaldo da
Fonseca, DJ 02.10.2003).

Assim, pelo menos nessa fase embrionária da perseguição
penal, timbro em frisar, deixo de aplicar a consunção do crime em
licitação pelos crimes funcionais de prefeitos.

V - CONCLUSÃO

Eis o que a denúncia disse de mais relevante a respeito dos
acusados.

Ao final, como é de regra, o MPF pede a condenação dos de-
nunciados e arrola testemunhas.

A denúncia, aqui citada e comentada na sua parte mais impor-
tante, referente ao acusado CLAUDIANO FERREIRA MARTINS,
estampa a narrativa adequada de condutas aparentemente típi-
cas, relacionando-as com provas existentes nos autos, de modo a
fundamentar a opinio delicti e permitir ao denunciado o exercício
da ampla defesa, sem pretender responsabilizá-lo penalmente pelo
simples fato de ocupar cargo público ou manter relações amisto-
sas com os demais integrantes da suposta quadrilha.
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Dessa forma repilo, ao menos nesta fase preambular de con-
vencimento, a alegação de que faltaria justa causa para a instau-
ração da ação penal.

E de toda a argumentação expendida nas respostas dos acu-
sados, e do que pude apreciar de ofício, somente admito como
claramente perceptíveis, neste momento e nesta fase, a absorção
do tipo do inciso III do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67, pelo inciso I
da mesma norma, além da prescrição dos delitos dos arts. 91 e
93 da Lei nº 8.666/93.

Tudo isso posto:

REJEITO as preliminares de incompetência, de cerceamento
de defesa e de nulidade procedimental.

RECEBO a denúncia, em parte, para instaurar ação penal
quanto aos fatos relacionados aos delitos do art. 288 do Código
Penal, art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 e art. 90 da Lei nº
8.666/93, imputados a CLAUDIANO FERREIRA MARTINS.

DECLARO, ainda, extinta a punibilidade quanto aos crimes ti-
pificados nos arts. 91 e 93 da Lei de Licitações.

É como voto.

INQUÉRITO Nº 1.908-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Indic./Invdo.: SEM INDICIADO
Investigado: ANTONIO DORIVAL DE OLIVEIRA
Adv./Proc.: DR. FRANCISCO IONE PEREIRA LIMA (INVDO.)

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. PREFEI-
TO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DE ATERRO
SANITÁRIO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL. ART. 54, § 2º, V, DO CÓDIGO PE-
NAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO LOCAL PARA
DEPOSIÇÃO E ATERRAMENTO DOS RESÍDU-
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OS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EX-
CLUSÃO DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REJEI-
ÇÃO DA DENÚNCIA.
- Prefeito Municipal denunciado por manter um
aterro sanitário em Área de Preservação Ambien-
tal – Chapada do Araripe/CE.
- Em se tratando de recebimento de denúncia de
ação penal originária, deve ser analisada, além
dos indícios da autoria e da materialidade do cri-
me, a presença de justa causa para a instaura-
ção da ação penal, especialmente quando a de-
núncia e a defesa preliminar trazem acervo
probatório mínimo para o conhecimento dos
julgadores e também pelo fato de que os denun-
ciados serão processados e julgados diretamen-
te pelo Tribunal, sendo-lhes retirado ao menos
um grau de jurisdição para a apreciação de pos-
sível inconformidade com uma decisão conde-
natória.
- Prefeito do Município de Altaneira/CE que, as-
sim como os seus predecessores, utilizou uma
área da Chapada do Araripe/CE, dentro da qual
está integralmente localizado o Município, como
depósito de resíduos sólidos produzidos pela
crescente população local.
- Inexistência de qualquer outro local para a eli-
minação segura do lixo produzido pelo Municí-
pio. Prefeito que, dentro de suas condições, to-
mou todas as providências possíveis para mini-
mizar o dano ambiental à Área de Conservação
Permanente, ao mesmo tempo em que buscou
atender às necessidades de limpeza pública
exigidas pela população local, agindo dentro da-
quilo que estava ao seu alcance para resolver o
problema ambiental de forma mais imediata e
pronta possível.
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- Em face da inexistência de outro local disponí-
vel e ambientalmente seguro para servir como
aterro sanitário municipal, e tendo o Prefeito, ora
denunciado, adotado as medidas cabíveis den-
tro das possibilidades do Município para evitar
o máximo possível o dano ambiental, não deve
ser ele responsabilizado penalmente, por não ter
condições de agir de forma diversa.
- Ausência de justa causa para a ação penal em
face da inexigibilidade de conduta diversa, exclu-
dente da culpabilidade. Incidência do disposto no
art. 395, III, do vigente Código de Processo Pe-
nal. Denúncia rejeitada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são
partes as acima identificadas, decide o Pleno do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a denúncia, nos
termos do relatório, voto do Desembargador Relator e notas taqui-
gráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente
julgado.

Custas, como de lei.

Recife, 12 de janeiro de 2011 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO:

Inquérito formulado pelo Ministério Público Federal, instaurado
ao fito de apurar a possível responsabilidade do atual Prefeito do
Município de Altaneira/RN, Antônio Dorival de Oliveira, referente
à poluição do meio ambiente com o lançamento de resíduos sóli-
dos (lixo) em desacordo com a legislação ambiental vigente, re-
querendo a sua condenação nas penas do art. 54, § 2º, da Lei nº
9.605/98.
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Foi dito que o Prefeito promoveu a utilização de uma Área de
Proteção Ambiental conhecida como a Chapada do Araripe como
aterro sanitário para resíduos sólidos (lixo), localizada a, aproxi-
madamente, 2 km da zona urbana do Município, às margens da
estrada carroçável que dá acesso ao “Sítio Romão” e sobre ro-
chas cristalinas de baixa espessura que impedem o aterramento
do lixo, poluindo a área, além de não promover o isolamento da
região, que pode ser livremente acessada por pessoas e animais.

Na Promoção nº 142/2008, o MPF propôs ao denunciado a
suspensão condicional do processo, com o cumprimento das con-
dições previstas no art. 89, § 1º, da Lei nº 9.099/95 – fls. 81/82.

O denunciado rejeitou a proposta, fundamentando-se em que
as exigências indicadas no art. 89, § 1º, da Lei nº 9.099/95 equiva-
leriam a uma condenação – fls. 107.

Notificado, nos termos e para os fins do art. 4º da Lei nº 8.038/
90, o denunciado sustenta, em preliminar, a inépcia da denúncia,
porque ela não conteria a exposição clara e objetiva dos fatos ale-
gadamente delituosos, faltando ainda os elementos essenciais e
circunstanciais que lhe são inerentes, não permitindo o exercício
pleno do direito de defesa.

No mérito, alega a inexistência de dolo (do desiderato cons-
ciente de praticar o crime), afirmando que o Município não dispõe
de um local para ser o depósito de resíduos sólidos, porque todo o
Município acha-se encravado na APA da Chapada do Araripe/CE,
não dispondo de uma área em que colocar os resíduos sólidos
municipais.

Esclarece que junto com os Municípios de Nova Olinda e San-
tana do Cariri, localizados na mesma área, concordaram e tenta-
ram iniciar a construção de uma unidade conjunta de resíduos
sólidos (lixão) que atendesse às necessidades dos três municí-
pios, tendo tomado, desde o ano de 2005, as providências a seu
alcance para evitar a degradação ambiental, ressaltando as difi-
culdades enfrentadas pelo fato do Município se encontrar incrusta-
do na APA. Requerendo, ao fim, a sua absolvição porque ausente
o dolo de prejudicar o meio ambiente, sendo, portanto, atípica a
sua conduta.
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Intimado a se pronunciar sobre a peça de defesa, o douto re-
presentante da Procuradoria da República subscreveu a promo-
ção de fls. 114/115, na qual sustentou, preliminarmente, a ausên-
cia de inépcia da denúncia que, segundo afiançou, teria preenchi-
do todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo
Penal. Pugnou pelo conhecimento da peça.

No mérito, requereu o recebimento da denúncia, argumen-
tando que a irregularidade do aterro sanitário causa dano a todo o
ambiente ao redor, ressaltando que os Técnicos do IBAMA embar-
garam a área ao constatar a impossibilidade de o local continuar
como depósito de resíduos sólidos, por se tratar de área de pre-
servação permanente, havendo nos autos indícios suficientes da
autoria e da materialidade do crime previsto no art. 54, § 2º, V, da
Lei nº 9.605/98.

Determinei o que o investigado apresentasse documentos com-
probatórios das providências indicadas na defesa preliminar e, em
tese, tomadas pela Prefeitura de Altaneira/CE no ano de 2005, para
a redução dos impactos ambientais do aterro sanitário municipal
na Chapada do Araripe/CE – fl. 133.

O investigado apresentou os documentos de fls. 139/276.

Dispensei a revisão.

É o relatório.

VOTO

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

O Inquérito que foi instaurado contra JOSÉ WILTON XAVIER
destinou-se a apurar a suposta prática do delito previsto no art. 1º,
inc. XIV, da Lei nº 201/67.

Analisando a preliminar suscitada pelo denunciado, observo
que não há como acolher-se o argumento de que a denúncia seria
inepta, eis que foram descritos, de maneira satisfatória, os fatos
criminosos, as circunstâncias em que se deram tais fatos e os
meios supostamente utilizados por ele (o Prefeito) para a realiza-
ção do delito, assegurando, desta forma, os limites da acusação,
sobre os quais se deu a defesa do denunciado.
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Nos termos da denúncia, os fatos foram assim descritos:

No dia 10/03/2005, o Município de Altaneira, Estado do
Ceará, foi autuado pelo Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA por
poluir o meio ambiente com o lançamento de resíduos
sólidos (lixo), em desacordo com a legislação ambiental
vigente (Auto de Infração n° 244150 – fl. 15).
O aterro sanitário está inserido na área de proteção ambi-
ental, denominada Chapada do Araripe, localizada a apro-
ximadamente 2km da zona urbana do Município, às mar-
gens de estrada carroçável que dá acesso ao Sítio Romão
e sobre rochas cristalinas de baixa espessura que impos-
sibilitam o soterramento do lixo. E mais, o seu perímetro
não é cercado, possibilitando a entrada de veículos, pes-
soas e animais.
Além do Auto de Infração, também foi lavrado Auto de
Embargo de nº 348756, série C (fl. 16), o qual não foi cum-
prido pelo Município, como constataram os técnicos od
IBAMA, em 08.07.2005 (cf. Laudo Técnico do IBAMA – fls.
29/30).
(...)
O Prefeito de Altaneira Antônio Dorival de Oliveira, ao pro-
mover a utilização de área de proteção ambiental como
aterro sanitário, provocou dano ao meio ambiente, à saúde
humana e à dos animais, caracterizando crime de polui-
ção tipificado no art. 54, § 2º, inciso, V, da Lei nº 9.605/98
– fls. 02/03.

A peça acusatória subsume-se ao que se acha posto no art.
41 do CPP e, em face disso, não é inepta.

Com relação ao mérito, anoto que para o recebimento da ini-
cial acusatória cumpre empreender uma análise, não apenas dos
indícios da autoria e da materialidade do crime, mas também da
presença de justa causa para a instauração da ação penal, verifi-
cando-se a possível existência, ou não, de causas de justificação,
de exclusão da culpabilidade ou de extinção da punibilidade.

Em se tratando de ação penal originária do Tribunal, a análise
deve ser ainda mais cuidadosa porque a denúncia e a defesa pre-
liminar encerram acervo probatório mínimo, a ser submetido ao
exame dos julgadores, e porque os denunciados podem ser ime-
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diatamente processados e julgados pelo Tribunal, sendo-lhes sub-
traído, pelo menos, um grau de jurisdição, para o exame de uma
possível inconformidade com uma decisão eventualmente conde-
natória.

O atual Prefeito de Altaneira/CE foi denunciado pelo crime pre-
visto no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/98 que preceitua, verbis:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis
tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde
humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a
destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 2º Se o crime:
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos
ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas,
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis
ou regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.

No tocante à materialidade é possível constatar nos autos a
presença do Laudo Técnico do IBAMA, que atesta que, já em 2004,
na gestão anterior à do denunciado, a Prefeitura Municipal de Alta-
neira foi autuada e notificada pelo depósito indevido de resíduos
sólidos, na Área de Preservação Permanente Chapada do Araripe/
CE, esclarecendo, na ocasião, que o ora denunciado, atual Prefei-
to Municipal, deu continuidade ao depósito de lixo, compactando-o
com um trator e empurrando-o para uma área de rochas cristali-
nas, o que impossibilita soterramento dos resíduos, de tal forma
que eles são empurrados por uma encosta e permanecem a céu
aberto, sendo nele constatado a presença de pessoas (adultos e
crianças) e animais, afirmando que “o lixo empurrado no declive
degrada uma nascente temporária localizada no sopé do morro
(em época chuvosa, de três a quatro meses, é afluente do Rio
Carius), poluindo suas águas e consequentemente as do rio, e des-
trói a vegetação em volta da mesma, também Área de Preserva-
ção Permanente”, estando presente, portanto, ao menos em tese,
a existência de suporte mínimo probatório sobre a materialidade,
próprio para justificar o recebimento da denúncia – fls. 33/34.

Mas o exame da justa causa para o recebimento da ação pe-
nal não se limita aos indícios mínimos de materialidade, devendo-
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se examinar também a autoria, a imputação objetiva do comporta-
mento e possíveis causas de exclusão do delito.

Do acervo probatório já coligido aos autos observa-se que o
Denunciado não praticou o ato indicado como criminoso com o
dolo deliberado (dolo) de prejudicar o meio-ambiente, mas sim,
com a intenção de dar uma destinação ao lixo produzido pelo Mu-
nicípio, evitando, por outro lado, um outro problema ambiental e de
saúde pública, consistente na manutenção, dentro dos limites do
município, dos resíduos sólidos produzidos pela população local.

Da leitura dos autos observa-se que a questão da destinação
do lixo no Município não se desvincula da própria existência da
Comuna, que se encontra, em sua totalidade, localizada em Área
de Preservação Ambiental de Conservação Permanente, o que
torna de difícil solução o problema relativo à destinação dos resí-
duos sólidos produzidos pela população da área, problema que
vem de administrações anteriores à atual Prefeitura e que tam-
bém se alastra por todos os Municípios que hoje se situam na
multicitada Área de Preservação Ambiental.

Todo aterro sanitário acarreta danos ambientais a uma região,
seja atingindo o solo, o ar e/ou os recursos hídricos do local em
que está instalado. Ao mesmo tempo, deve ser dada uma destina-
ção ao lixo produzido pelas comunidades, sobretudo se forem le-
vados em conta o aumento populacional e o consumo de bens
não duráveis, mas que deixam resíduos sólidos (embalagens de
várias espécies), por exemplo). Por esta razão, deve-se analisar
de forma conjunta a necessidade do serviço de coleta de lixo, e o
provável impacto ambiental gerado pelo local de sua destinação.

Conforme se observa dos depoimentos do ex-Prefeito e do
atual Prefeito, ora Denunciado, o lixão já estava instalado antes de
suas administrações, tendo eles que administrar o problema, es-
clarecendo que, para agravar a questão, não havia, como ainda
não há, outro local disponível e que não seja área de proteção
ambiental, onde se possa construir um novo aterro sanitário.

Nesse sentido são esclarecedores os depoimentos do ex-Pre-
feito João Ivan Alcântara:
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Que foi Prefeito de Altaneira/CE em 05 oportunidades dis-
tintas; que era Prefeito de Altaneira/CE no dia 28/07/2004,
data da lavratura da notificação de nº 345088, processo nº
2007.0003497/04-15, da lavra do IBAMA; que se recorda
de ter informado ao dito Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Disponíveis que estava no
aguardo de um técnico ambiental que daria a opção do
local destinado aos resíduos sólidos (lixão) provenientes
do Município de Altaneira/CE, com menor impacto ambi-
ental possível; que o Secretário da SOMA (Secretaria de
Ouvidoria do Meio Ambiente) , à época, o Deputado VAS-
QUES LANDIM, ficou de enviar a solução do problema, já
que o interrogado sofria pressões constantes de fiscais do
IBAMA; que infelizmente o problema do lixão em Altanei-
ra/CE é comum a todos os outros Municípios brasileiros.
Que faltam recursos financeiros para começar a reciclar o
lixo do Brasil; (...); que a solução seria a criação de uma
usina de reciclagem para atender aos Município inseridos
na Chapada do Araripe, entre eles ALTANEIRA, NOVA
OLINDA, ASSARÉ, SANTANA DO CARIRI, entre outros;
que o IBAMA está sendo simplista em apenas embargar o
dito lixão, já que não oferece alternativas para a solução
do problema; (...) que já herdou de seus antecessores li-
xões em locais mais inapropriados do que o de fls. 08/09,
como por exemplo, um lixão que se situava às margens
de uma barragem da qual sangra para um açude público;
que foi o próprio interrogado que estabeleceu o local de fls.
08/09, num despenhadeiro distante da Cidade, minimizan-
do o efeito danoso à saúde pública – fls. 64/65.

Em agosto de 2008, esclareceu o Denunciado, atual Prefeito,
em sua defesa preliminar, que adotou, durante o exercício de 2005,
as providências a seu alcance, entre as quais o isolamento da
área que compõe o “lixão”, a retirada de pessoas do local, a com-
pactação do lixo com trator, para a redução de volume, e a recicla-
gem do lixo hospitalar – fls. 100.

 Ele afirmou, também, em declarações prestadas à Polícia
Federal que “a dita Prefeitura aguarda que o IBAMA indique um
local apropriado para o dito lixão, ou solução conciliatória; que o
declarante está empenhado em solucionar a questão investigada,
tanto que oficiou a CEMACE, vem procurando compactar com
máquinas os resíduos sólidos, evitando a extensão dos danos
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causados ao meio ambiente; que tem ciência que o lixão está in-
serido na APA da Chapada do Araripe, a 1 km de Nova Olinda/CE,
a 3km de Assaré/CE, a 3 km com Santana do Cariri/CE, razão
pela qual o declarante procurou, sem sucesso, até a presente data,
formar um consórcio com os demais Municípios limítrofes. Que o
Município de Altaneira/CE é composto de uma pequena extensão
de terra de apenas 186km quadrados, todo inserido na APA da
Chapada do Araripe; que não possui disponibilidades financeiras
para criar uma usina de reciclagem, embora já tenha feito contato
com autoridades políticas da região, a respeito do fato” – fls. 52/53.

No meu entender, o atual Prefeito, assim como as Administra-
ções Públicas Municipais anteriores de Altamira/CE, adquiriram com
seus mandatos um passivo ambiental a ser resolvido de forma
administrativa e com responsabilidade ambiental, mas das provas
dos autos não se nota que se esteja diante de um caso de respon-
sabilidade penal.

Isto porque o crime previsto no art. 54 ,§ 2º, V, do Código Penal
exige que o agente, por ação ou omissão, cause deliberadamente,
ou seja, com dolo, um prejuízo ambiental.

O Prefeito apresentou o Plano de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Altaneira/CE, elabora-
do em agosto de 2008, em colaboração com vários órgãos, entre
os quais a Secretaria de Infraestrutura, o CONDEMA - Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente e a Associação dos Agen-
tes Recicladores de Altaneira/CE - AARA, e sob  coordenação de
uma Engenheira Florestal, com o fito de melhorar a situação do
lixão.

Analisando a quantidade de resíduos sólidos existentes no
Município, constatou-se que a maioria deles é residencial (papéis,
papelão, plástico, metal (ferroso e não ferroso), papel orgânico,
vidro), embora existam os comerciais ( entulhos de construção
civil e de serviços de saúde), além dos resíduos orgânicos (restos
de frutas, verduras e outros alimentos) da feira livre que ocorre no
Município todo domingo – fls. 157/158.

O laudo esclareceu que a Prefeitura realiza atividades essen-
ciais para evitar a acumulação de lixo, de entulhos e entupimento
dos canais e esgotos, indicando o lixão como depósito de resí-
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duos sólidos e indicando a forma pela qual os ditos resíduos são
descartados, afirmando que “... existe a pré-separação de alguns
resíduos encontrados no vazadouro a céu aberto (lixão), estes são
utilizados para a reutilização por parte de catadores e agentes re-
cicladores pertencentes à AARA (Associação dos Catadores do
Município). Posteriormente são levados até a associação, pesa-
dos e comercializados com o responsável para entrega nos cen-
tros maiores de recebimento de resíduos nas cidades de Crato e
Juazeiro do Norte” – fls. 168.

A Prefeitura disponibiliza um caminhão, com carroceria, de sua
frota para a AARA para transportar resíduos sólidos até o centro de
reciclagem, em terreno cedido pelo Município e protegido por alve-
naria, embora depositado a céu aberto, de forma provisória, por-
que a AARA ainda não está regularizada, estando o processo de
criação ainda em andamento, estando a AARA, todavia, já em fun-
cionamento – fls. 172/173.

As fotos de fls. 186/196 documentam as fases da limpeza
pública do Município e de coleta de resíduos sólidos e as de fls.
274/275 atestam a fase final de colocação dos resíduos no dito
lixão.

De acordo com as provas dos autos, o denunciado, a meu
entender, não teve outra alternativa, a não ser continuar utilizando
a dita área como depósito de resíduos sólidos, uma vez que não
lhe foram oferecidas quaisquer alternativas para a eliminação se-
gura do lixo produzido pelo Município. Mesmo utilizando o dito local
como “lixão”, ele, na medida de suas condições, procurou tomar
providências (já alistadas acima) para minimizar o dano ambiental
o máximo possível, ao mesmo tempo que atende à necessidade
de limpeza pública exigida pela população local, agindo dentro da-
quilo que está ao seu alcance para resolver o problema ambiental
de forma mais imediata e pronta.

Conforme ressaltou o denunciado, o problema só será efeti-
vamente resolvido quando houver um local aprovado pelo IBAMA e
pela Prefeitura para transferência e destinação segura aos resí-
duos sólidos municipais.

Só após existir este local é que, se o Prefeito nele não deposi-
tar os resíduos sólidos municipais, terá a sua conduta classificada
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como ação ou omissão criminosa. Não havendo ainda um local
determinado, devem ser consideradas adequadas às circunstân-
cias e condições atuais do Município as soluções provisoriamente
adotadas pelo Prefeito para evitar dano ambiental maior ao meio-
ambiente, com o aterro sanitário municipal.

O agente público – é o que ressai dos autos – tem adotado
todas as medidas que, se não resolvem, pelo menos reduzem o
impacto ambiental provocado pelo local em que está situado o ater-
ro sanitário, ressalte-se, único local que existe atualmente.

Além disso, é de ressaltart-se que a condenação do Prefeito e
o fechamento do lixão tornarão pior o problema ambiental, porque
a interdição permanente do aterro sanitário municipal conduzirá,
inevitavelmente, à abertura de lixões clandestinos, uma vez que a
população local sempre necessitará de locais para descartar o
lixo.

Deve ser aplicado ao caso, no meu entender, inexigibilidade
de conduta diversa, causa supralegal de exclusão da culpabilida-
de.

Apesar de o legislador não tê-la previsto, não se pode admitir a
punição do ora denunciado apenas pela existência do “lixão”, res-
saltando que ele não dispõe de uma escolha imediata no tocante
ao local para o depósito de resíduos sólidos porque, além de o
atual já estar instalado há vários anos, não há outro local para ser-
vir como aterro sanitário, uma vez que todo o Município localiza-se
em Área de Proteção Ambiental.

Por não ter outro local disponível para servir como aterro sani-
tário municipal, restou ao Prefeito, ora denunciado, dar continuida-
de a ele, adotando, contudo, as medidas cabíveis e possíveis para
evitar ao máximo, o dano (ou o agravamento dele) ambiental, não
tendo ele condições de agir de forma diversa em face do atual
momento financeiro municipal, sendo aplicável ao caso a inexigibi-
lidade de conduta diversa excludente da culpabilidade.

Forrado nessas razões, voto pelo não recebimento da denún-
cia, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.
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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.129-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RE-
SENDE MARTINS (CONVOCADO)

Recorrente: EMMANUEL FERNANDES DA SILVA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Adv./Proc.: DR. AUDAS DINIZ DE CARVALHO BARROS (RECTE.)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA
A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. SUMÁRIO DE CUL-
PA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMI-
CÍDIO TENTADO (ART. 121 C/C O ART. 14 DO
CÓDIGO PENAL) PARA TENTATIVA DE LESÃO
CORPORAL (ART. 129 C/C O ART. 14 DO CP).
POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJU-
ÍZO À DEFESA DO RÉU. REMESSA DOS AUTOS
AO JUÍZO SINGULAR. IMPROVIMENTO DO RE-
CURSO EM SENTIDO ESTRITO.
- Recorrido denunciado em virtude de ter, supos-
tamente, efetuado um disparo de arma de fogo
contra o Policial Federal que pediu sua identifi-
cação na barreira ostensiva montada pela Polí-
cia Federal na PE-360, perto do Município de
Ibimirim/PE, por estar ele dirigindo um veículo
no qual constavam resíduos de 30kg (trinta qui-
los) de maconha apreendidos pela PM/PE na
mesma ocasião, incidindo ele, em tese, nas pe-
nas dos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei
nº 6.368/76, arts. 329, § 1º e 121 c/c os arts. 14 e
69 do Código Penal.
- Na fase do sumário da culpa, fim da primeira
fase do procedimento do Tribunal do Júri, relati-
vo aos crimes dolosos contra a vida, pode o Juiz,
decidindo pela admissibilidade da denúncia, pro-
ceder a desclassificação do delito indicado na
inicial acusatória (art. 121 c/c o art. 14 do CP) por
crime de competência do Juiz Singular (art. 129
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c/c o art. 14 do CP).
- Inexistência de qualquer prejuízo à defesa do
réu/recorrente porque, com a desclassificação,
houve apenas uma adequação do tipo penal ao
caso concreto, modificando-se a capitulação
indicada na denúncia, porém a descrição dos
fatos, da qual ele se defende, mantém-se.
- Desclassificação que se revelou benéfica ao
recorrente com relação à pena aplicável, uma vez
que a pena da lesão corporal tentada (03 meses
a um ano, com redução de 1/3 a 2/3) é inferior à
pena da tentativa de homicídio (seis a doze anos,
com redução de 1/3 a 2/3).
- Improvimento do Recurso em Sentido Estrito.

 ACÓRDÃO

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

Custas, como de lei.

Recife, 14 de outubro de2010 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MAR-
TINS - Relator Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO
RESENDE MARTINS (Convocado):

Recurso em Sentido Estrito, interposto por Emanuel Fernan-
des da Silva Magalhães, em face da decisão do MM. Juiz Federal
Substituto da 2ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte,
que, nos autos da Ação Penal em que ele foi denunciado pela prá-
tica, em tese, dos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº
6.368/76, arts. 329, § 1º, e 121 c/c os arts. 14 e 69 do Código Penal
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e após a conclusão do sumário de culpa nos crimes de competên-
cia do Tribunal do Júri desclassificou o crime de tentativa de homi-
cídio (crime doloso contra a vida) para crime de tentativa de lesões
corporais (crime de competência do Juízo singular).

Narra a decisão impugnada que o ora Recorrente fora denun-
ciado porque, na madrugada do dia 19.08.2006, na companhia do
índio atikum Herbert Novais de Almeida Freire (codenunciado), ao
passar por uma barreira ostensiva montada pela Polícia Federal
na PE-360, perto do Município de Ibimirim/PE, com um veículo no
qual constavam resíduos de 30kg (trinta quilos) de maconha, pre-
viamente apreendidos pela PM-PE na mesma data, junto com do-
cumentos dele, efetuou um disparo de arma de fogo contra o Poli-
cial Federal que o interrogou e pediu seus documentos na dita bar-
reira, fugindo em seguida na direção de Cruzeiro do Nordeste, sendo
perseguido pelos Policiais Federais, conseguindo se evadir até ser
preso no dia 23.08.2006, ficando preso até 01.02.2007, quando foi
concedida a sua liberdade provisória mediante o HC nº 2.671/PE
por ordem deste egrégio Tribunal.

Fundamenta a dita decisão para desclassificar o crime de ten-
tativa de homicídio (crime doloso contra a vida) para crime de ten-
tativa de lesões corporais (crime de competência do Juízo singu-
lar), que o recorrente não teria agido com animus necandi ao atirar
no APF Jacobs, uma vez que estando a cerca de meio metro a um
metro da vítima e sendo policial militar experiente no manejo de
arma de fogo não teria errado o disparo, a menos que assim o
quisesse, de forma que o tiro teria constituído um disfarce para
desviar a atenção dos policiais federais e fugir da barreira para
evitar a prisão por tráfico de entorpecentes – fls. 75/82.

Em suas razões, afirma o recorrente que a tentativa de homi-
cídio imputada a ele na denúncia (art. 121 c/c o art. 14, ambos do
Código Penal) não poderia ter sido desqualificada pelo Juiz para
tentativa de lesão corporal, em face inexistência desta figura deli-
tuosa no Código Penal, afirmando que a desqualificação adotada
pelo sentenciante constituiu um pré-julgamento, que prejudicou seu
direito de defesa, suprimiu uma instância e deixou de analisar de-
tidamente a prova já produzida, requerendo a manutenção da tipi-
ficação penal dada na denúncia e a remessa dos autos ao MPF,
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para que ele seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri de
Pernambuco – fls. 12/18.

Em suas contrarrazões, o MPF salienta que, embora inicial-
mente tenha pugnado pela pronúncia do recorrente pelo crime de
tentativa de homicídio, verificou o acerto da decisão judicial que
desclassificou o delito para lesão corporal tentada, fundamentan-
do-se em que, ao contrário do que alega o recorrente, o Código
Penal prevê a dita figura típica no art. 129 c/c o art. 14 do citado
Diploma Legal, esclarecendo que a desclassificação não causou
prejuízo ao recorrente, porque ele se defende dos fatos e não da
capitulação jurídica indicada na denúncia e, em segundo lugar,
porque a pena da lesão corporal tentada é inferior à pena da tenta-
tiva de homicídio.

Por último, salienta que não houve supressão de instância,
porque a sentença ainda não teria sido proferida, esclarecendo
que a decisão impugnada é meramente interlocutória, havendo
apenas, com a desclassificação do crime de tentativa de homicí-
dio para lesão corporal tentada, a modificação da competência,
com a competência repassada do Tribunal do Júri para o Juízo
Singular, ambos de primeira instância, não podendo o réu esco-
lher o órgão julgador da demanda – fls. 40/46.

Oficiando no feito, a douta Procuradoria Regional da Repúbli-
ca opina pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito, sus-
tentando que no procedimento do Júri, relativo aos crimes dolosos
contra a vida, ao se chegar na fase do sumário de culpa, pode o
Magistrado proceder à desclassificação do delito, e reconhecendo
a incompetência do Tribunal do Júri, remeter os autos ao Juízo
Singular, não havendo qualquer dano à defesa do recorrente – fls.
92/109.

Dispensada a revisão.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO
RESENDE MARTINS (Relator Convocado):

Com o devido respeito aos pensamentos dissonantes, penso
não merecer acolhida a pretensão do recorrente.
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O procedimento do Júri, mesmo com a reforma trazida com a
Lei nº 11689/2008, ainda persiste com a divisão do procedimento
em duas partes: a parte que se denomina judicium acusationes
(que compreende os atos praticados a partir do recebimento da
denúncia até a pronúncia) e a judicium causae (que abarca todos
os atos situados entre a pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do
Júri).

A primeira fase do procedimento de crimes dolosos contra a
vida está disciplinada no art. 406 a 421 do Código de Processo
Penal, que se inicia com o oferecimento da denúncia ou queixa
crime e vai até a audiência de instrução, interrogatório, debates e
decisão, na qual, após os debates orais, proferirá o juiz sua deci-
são acerca de admissibilidade da denúncia, imediatamente ou no
prazo de dez dias.

No momento da decisão acima mencionada, nos termos do
art. 411, § 9º, do CPP, poderá o Juiz: a) pronunciar o acusado (art.
413 do CPP); impronunciar o acusado (art. 414 do CPP); c) absol-
ver sumariamente o acusado (art. 415 do CPP) e d) desclassificar
a infração penal – art. 419 do CPP.

Dispõe o art. 419 do Código de Processo Penal:

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância
com a acusação, da existência de crime diverso dos refe-
ridos no § 1° do art. 74 deste Código e não for competente
para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

A decisão do Juiz, prolatada nos termos do art. 419 do CPP,
refere-se à chamada desclassificação, que ocorre quando o Juiz
considera o fato em apuração delito diverso de crime doloso con-
tra a vida, enviando o processo em seguida para o Juiz competen-
te.

No presente caso, o recorrente fora denunciado pela prática,
em tese, dos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 6.368/76,
arts. 329, § 1º, e 121 c/c os arts. 14 e 69 do Código Penal porque,
na madrugada do dia 19.08.2006, na companhia do índio atikum
Herbert Novais de Almeida Freire (codenunciado), ao passar por
uma barreira ostensiva montada pela Polícia Federal na PE-360,
perto do Município de Ibimirim/PE em um veículo no qual consta-
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vam resíduos de 30kg (trinta quilos) de maconha, previamente apre-
endidos pela PM-PE na mesma data, junto com documentos dele,
efetuou um disparo de arma de fogo contra Policial Federal que
pediu sua identificação na dita barreira, fugindo em seguida na dire-
ção de Cruzeiro do Nordeste, sendo perseguido pelos Policiais Fe-
derais, conseguindo se evadir até ser preso no dia 23.08.2006,
ficando preso até 01.02.2007, quando obteve sua liberdade provi-
sória.

Sustenta o recorrente a impossibilidade de desclassificação
do delito, porque inexistiria a figura típica de lesão corporal tentada,
além de que ela constituiria um pré-julgamento impeditivo de seu
direito de defesa, porque teria suprimido uma instância (consis-
tente na análise do caso pelo Tribunal do Júri) e deixado de anali-
sar detidamente a prova já produzida, requerendo a manutenção
dos crimes conforme determinado na denúncia e a remessa dos
autos ao Tribunal do Júri.

Contrariamente ao alegado pelo recorrente, existe a figura típi-
ca da tentativa de lesão corporal. Está presente no Código Penal
com a conjugação dos arts. 129 e 14, inc. II, do referido Diploma
Legal, verbis:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de
outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Art. 14 - Diz-se o crime:
(...)
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma
por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se
a tentativa com a pena correspondente ao crime consu-
mado, diminuída de um a dois terços.

A desclassificação do crime não prejudica a defesa do ora re-
corrido.

Na denúncia, foram descritos, de maneira satisfatória, os fa-
tos criminosos, as circunstâncias em que se deram tais fatos e os
meios utilizados por ele para a realização do delito, assegurando-
se, desta forma, os limites da acusação, sobre os quais deverá se
dar a defesa durante todo o processo, a tramitar perante o Juízo
Singular, independentemente da capitulação jurídica.
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A capitulação jurídica, ou seja, o tipo penal indicado pelo acu-
sador na denúncia, não limita ou “prende”o Julgador, que pode dar
aos fatos capitulação diversa daquela indicada pelo Ministério Pú-
blica Federal na inicial acusatória, desclassificando-a, no caso de
crimes de competência do tribunal do Júri ou, em caso de crimes
de competência do Juízo Singular, aplicando, na ocasião da sen-
tença, a emendatio libelli prevista no art. 383 do Código de Proces-
so Penal para modificar a capitulação jurídica feita na denúncia,
não causando tal modificação, em qualquer caso, prejuízo à defe-
sa, porque não existe fato novo imputável ao então réu, mas sim a
adequação do dispositivo legal aplicável aos fatos descritos na
denúncia.

Desta forma, não há qualquer prejuízo à defesa do réu, porque
com a desclassificação, houve apenas uma adequação do tipo
penal ao caso concreto, modificando-se a capitulação indicada na
denúncia, porém ao contrário do alegado pelo recorrente, foi anali-
sada detidamente a prova produzida, tanto que tal análise pelo Juiz,
após a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, levou à
desclassificação.

A decisão impugnada, em suas dez páginas, analisou detida-
mente os fatos, as provas material e testemunhal existentes nos
autos, da qual transcrevo alguns trechos:

Apesar de os policiais afirmarem que o disparo foi efetua-
do em direção dos APFs, mais especificamente do agente
Jacobs, sobreleva notar que o réu Emanuel, acusado de
ter efetuado o disparo, estava bastante próximo dos mes-
mos (...).
Nessa condições, é mais do que evidente que o autor do
disparo não agiu com animus necandi. Pode-se afirmar,
com certeza, que, estando a menos de 1,0 m (um metro)
do agente da polícia federal, seria impossível a pessoa
errar o disparo, ainda mais se considerar que o tiro veio do
lado do motorista, vale dizer, de um policial militar, que,
por regra de experiência, possui um domínio superior às
pessoas comuns no manejo de uma arma de fogo. Na
situação em exame, o réu Emanuel Fernandes da Silva
Magalhães tinha plenas condições de acertar um disparo
no agente que, seja numa região letal ou não (barriga, pei-
to, cabeça), no entanto não o fez, haja vista que se encon-
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trava a uma distância de 30 a 50cm do agente, o que equi-
valeria a um tiro à queima roupa.
Vê-se, pois, que o disparo constitui mais um disfarce para
desviar a atenção dos policiais federais e consequente-
mente fugir da barreira policial, de modo a evitar a atuação
em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Não obstante as doutas razões do Ministério Público Fe-
deral, entendo que, no caso em exame, após a análise
percuciente do material, não restou evidenciada a existên-
cia do animus necandi do delito de homicídio, devendo o
crime ser desclassificado para a tentativa de lesões cor-
porais simples, de competência do Juízo singular – fls. 80/
81.

Ressalte-se que a desclassificação se revelou benéfica ao
Recorrente com relação à pena aplicável, uma vez que a pena da
lesão corporal tentada (03 meses a um ano, com redução de 1/3 a
2/3) é inferior à pena da tentativa de homicídio (seis a doze anos,
com redução de 1/3 a 2/3).

Finalmente, é incabível a alegação de que, ao desclassificar o
crime de competência do Tribunal do Júri para a competência do
Juiz Singular, a decisão impugnada tenha suprimido uma instân-
cia julgadora, prejudicando a defesa do recorrente.

Apesar da denominação, o Tribunal do Júri é um órgão de pri-
meira instância, ou de primeiro grau, da Justiça Comum, podendo
ser estadual ou federal, da mesma forma que o Juiz Singular, dife-
renciando-se deste por ser o único órgão judicial com participação
da população, que, representada por sete jurados, julga os seus
iguais nos crimes dolosos contra a vida.

Contrariamente ao alegado pelo recorrente, a sua defesa não
ficou prejudicada pelo processamento e julgamento do processo
perante o Juiz Singular. De acordo com a Constituição Federal
(art. 5º, XXXVIII, c), a decisão do Tribunal do Júri é soberana, não
podendo ser modificada no mérito em grau de recurso pelo Tribu-
nal, que apenas pode vir a anular a decisão do Júri por vicio formal
ou determinar um novo julgamento, em caso de haver uma deci-
são contrária à prova dos autos, ao passo que, em caso de sen-
tença proferida pelo Juiz Monocrático, pode o Tribunal reformar
integralmente a decisão por ele proferida, desde que respeitando a
proibição do reformatio in pejus.
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Ao fim, observo que, apesar de o MPF, na denúncia, ter reque-
rido a condenação do ora Recorrente nas penas do art. 121 c/c o
art. 14, II, do Código Penal, salienta ele em suas contrarrazões
que “dúvidas não há de que a decisão proferida por esse Juízo,
que desqualificou a tentativa de homicídio (art. 121 c/c o art. 14,
inciso II, do Código Penal), para tentativa de lesões corporais (art.
129 c/c o art. 14, II, do CP), remanescendo os demais crimes sob
a competência da Justiça Federal, não merece reforma”, “por ab-
solutamente coerente com as provas dos autos, razão pela qual
restou convencido e entendeu desnecessário o manejo de qual-
quer recurso” – fls. 43/44.

Se o titular da Ação Penal concorda com a desclassificação
feita pelo Juiz, não cabe ao réu a escolha da capitulação jurídica
adequada à sua conduta, bem como a do Tribunal e/ou Juiz que
processará e julgará a Ação Penal, esclarecendo que, no presente
caso, a decisão que desclassificou o delito e remeteu o processo
ao Juízo competente foi tomada de acordo com a legislação apli-
cável à matéria.

Isto posto, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.
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