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AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.631-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO BAR-
ROS DIAS

Autora: ELIANE MENEZES OLIVEIRA
Réus: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E UNIÃO
Adv./Proc.: DR. JOSÉ SÉRGIO FERREIRA DA TRINDADE (AU-

TORA)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IM-
PROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO
NA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA RELACIONA-
DA COM O ATO ÍMPROBO E NÃO TODO E QUAL-
QUER CARGO EXERCIDO. DIREITO DE EXER-
CER O CARGO EFETIVO DE PROFESSORA DA
MUNICIPALIDADE TENDO EM VISTA QUE O ATO
ÍMPROBO FOI REALIZADO QUANDO NO EXER-
CÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
- Ação rescisória ajuizada por particular contra o
Ministério Público Federal e a União, objetivan-
do rescindir sentença que julgou procedente
ação de improbidade administrativa e a conde-
nou à perda da função pública, na eventualidade
de seu exercício, proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incenti-
vos fiscais ou creditícios, direta e indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócia majoritária pelo período de cinco
anos.
- Como se pode extrair do teor da sentença ane-
xada, verifica-se que a lide foi devidamente deci-
dida, não havendo que se falar em ausência de
fundamentação (violação a literal dispositivo de
lei: arts. 458, II, e art. 131 do CPC) e erro de fato.
- Constata-se que o julgado procedeu à minu-
ciosa análise do caso dos autos, com base no
acervo probatório nele constante, sendo funda-
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mentada a decisão rescindenda na existência de
ato ímprobo praticado pela autora, o que acarre-
tou a penalidade imposta.
- Apesar de não ter sido constatada a obtenção
de proveito patrimonial, fato que acarretou a não
aplicação da penalidade de multa civil e ressar-
cimento do dano, isto não impede nem obstacu-
liza o reconhecimento da responsabilidade pelo
ato ímprobo, que foi punido com a pena aplicá-
vel ao caso, que foi a perda do cargo.
- Conforme Portaria n° 011/2010, de 2 de agosto
de 2010, da Prefeitura Municipal de Salgado, a
autora foi afastada das suas funções relativas a
cargo efetivo de Professora I do Quadro de Pes-
soal do Magistério Público Municipal em virtude
da condenação por improbidade na ação rescin-
denda.
- O art. 12 da LIA estabelece que o praticante do
ato de improbidade sujeita-se às suas comina-
ções de acordo com a gravidade do fato, inde-
pendentemente das sanções penais, civis e admi-
nistrativas. Pauta-se na proporcionalidade e ra-
zoabilidade da condenação em relação ao ato
praticado, em obediência às próprias diretrizes
estabelecidas no texto constitucional.
- Deve haver adequação punitiva entre o âmbito
da conduta praticada e a penalidade imposta,
pois a mens legis da Lei de Improbidade não au-
toriza interpretação no sentido de que a perda
da função pública se dirija a todo e qualquer car-
go ou função exercida, após o trânsito em julga-
do. Mas apenas àquele em que foi comprovada
a conduta atentatória à moralidade pública e à
lei. Deve-se extinguir somente o vínculo jurídico
existente entre o ímprobo e a entidade prejudi-
cada. Precedentes da Primeira e Segunda Tur-
mas.
- A perda do cargo de Professora da Municipali-
dade é medida desproporcional e desmedida,
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tendo em vista que a prática do ato de improbi-
dade foi realizada quando da participação na co-
missão de licitação, não tendo nenhuma corre-
lação com o comportamento da autora nas sa-
las de aula. Indevida é a condenação geral a todo
e qualquer cargo público ou função exercidos,
afrontando princípio da razoabilidade e o con-
teúdo da lei, que não trata da perda geral de qual-
quer munus publico exercido, mas que se dire-
ciona para aquele no qual foi constatada a con-
duta ímproba.
- Ação rescisória julgada parcialmente proceden-
te.

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, julgar parcialmente procedente a ação rescisó-
ria, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 20 de junho de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO BARROS DIAS
- Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
BARROS DIAS:

Trata-se de ação rescisória ajuizada por Eliane Menezes Oli-
veira em face do Ministério Público Federal e da União, objetivando
rescindir sentença proferida nos autos do Processo nº 2005.85.00.
006579-3, pelo Juiz Federal da 7ª Vara-SE, que julgou procedente
ação de improbidade administrativa e a condenou à perda da fun-
ção pública, na eventualidade de seu exercício, proibição de con-
tratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta e indiretamente, ainda que por inter-
médio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária pelo perío-
do de cinco anos.
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A autora defende que o julgado incorreu em duas violações
literais da Lei Federal: condenou-a sem fundamentação, o que atrai
a cláusula rescisória prevista no inc. V do art. 485 do CPC (viola-
ção a literal dispositivo de lei), tendo em vista o teor dos arts. 458,
II, e 131 do CPC.

Afirma que a sentença não foi devidamente fundamentada, pois
insuficiente, bem como passou ao largo de expor motivos relativos
à pena de perda da função pública, pena acessória que demanda
motivação. Sustenta também que a sentença deixou de levar em
conta a extensão do dano causado, não sendo expostos os funda-
mentos da aplicação da pena da perda de função pública, em ofen-
sa ao art. 93, IX, da CF e do art. 458, II, do CPC.

A segunda violação que imputa ao julgado – existência de erro
de fato, é referente ao fato de que o juiz concluiu pela inexistência
de dano ao erário municipal, mas entendeu pela existência da im-
probidade administrativa, impondo a prefalada sanção.

Aduz que não recorreu da sentença, que transitou em julgado,
tendo o Município de Salgado procedido à perda do cargo público
ocupado pela autora – professora concursada da rede pública de
ensino. Defende o teor do princípio da proporcionalidade e ao final,
requereu o deferimento de liminar, bem como o julgamento da pro-
cedência do pedido de rescisão e a desconstituição da sentença
guerreada, sendo remetido ao juízo a quo para proferir nova deci-
são. Requereu, ainda, a concessão de prazo para juntada de có-
pias dos documentos, tendo em vista que, conforme petição ane-
xada, requereu vista dos autos ao juiz singular para extração dos
autos, não sendo respondida até então. Apresentou cópia do pedi-
do de vista dos autos ao juízo singular, fl. 23, porém está sem
carimbo e sem rubrica.

Em seguida, a parte autora apresentou os originais da petição
inicial, bem como os seguintes documentos, dentre outros:

a) pedido de vista do processo rescindendo ao juízo singular,
sem carimbo e sem rubrica;

b) a Portaria de 02/08/2010, que determinou o afastamento de
suas funções e a suspensão dos vencimentos (fl. 25);
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c) cópia da sentença que afirma rescindenda (Processo n°
2006.85.00.000015-2) extraída do site da Justiça Federal, data de
16.12.2008 (fls. 29/66);

d) início de cópia de sentença da Ação nº 2005.85.00.006579-3
(fl. 66).

Certidão de fl. 67 afirma que a autora apresentou os referidos
originais da rescisória tempestivamente.

A União apresentou contestação requerendo que o MPF seja o
primeiro a falar nos autos, porque tem melhores subsídios, e infor-
ma que falta nos autos a petição inicial da ação de improbidade
ajuizada pelo MPF. Como segunda preliminar, aduziu que a parte
autora não juntou cópia dos autos da ação rescindenda, devendo
ser intimada para explicar porque existem dois processos referen-
tes ao caso em discussão: nº 2005.85.00.006579-3 e nº 2006.85.
00.000015-2.

No mérito, afirma  inexistência de violação a literal disposição
de lei do art. 458, II, e art. 131 do CPC. Acrescenta excertos da
sentença que explicitam os motivos que levaram à perda da fun-
ção pública da autora, aduzindo que a perda da função foi devido à
negligência da autora com a coisa pública.

Às fls. 75/77, consta movimentação processual da AC 479579-
SE, cujo processo originário é o de nº 2005.85.00.006579-3, bem
como a ementa do julgado, que negou provimento à apelação do
Prefeito Municipal.

Às fls. 78/86, consta sentença da ação de nº 2006.85.00.
000015-2.

À fl. 88, foi anexada a movimentação processual da ação de nº
2005.85.00.006579-3, na qual se verifica que a sentença foi proto-
colada no sistema em 18.12.2008.

Em seguida, a parte autora foi intimada para falar sobre as
preliminares arguidas na contestação, tendo a mesma informado,
à fl. 107, que a presente ação tem como objeto rescindir a senten-
ça prolatada nos autos do Processo nº 2005.85.00.006579-3, sen-
do estranha à rescisória a sentença de nº 2006.85.00.000015-2.
Assevera que desde a exordial pediu prazo para obter a cópia do
processo rescindendo.
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Despacho constante às fls. 108 da vista à autora e à ré para
apresentação de razões finais. A autora então informa que reitera
as razões iniciais.

O Ministério Público intimado requereu a citação para apre-
sentação de contestação e a União pugnou para apresentar as
razões finais após a contestação do MPF.

Na contestação, o MPF requereu o indeferimento da inicial em
face da ausência de documento essencial – certidão do trânsito
em julgado da decisão rescindenda, o que impossibilita a averi-
guação do decurso ou não do prazo decadencial de 2 (dois) anos
para propositura da presente ação. No mérito, defende, em face
do princípio da eventualidade, que consta da sentença que a auto-
ra, na qualidade de membro da Comissão de Licitação do Muni-
cípio de Salgado/SE fraudou procedimento licitatório e des-
viou verba transferida pelo Ministério da Cultura. Afirma que a deci-
são rescindenda não negou vigência à lei, julgando parcialmente
procedente os pedidos da ação de improbidade fundamentada-
mente. Ao final, requereu preliminarmente o indeferimento da inici-
al ou a extinção da ação em face da decadência, e, no mérito,
requereu a improcedência dos pedidos.

A parte autora foi intimada para falar a respeito das prelimina-
res arguidas pelo MPF, deixando transcorrer in albis o prazo.

A União reitera os termos da contestação.

O Ministério Público Federal atuante nesta Corte opina no sen-
tido da inexistência de pressupostos de admissibilidade, pois a
rescisória deixou de ser instruída com a cópia da certidão de trân-
sito em julgado da sentença rescindenda. Afirma que a rescisória
não se presta a rediscutir a decisão por fundamento na sua injus-
tiça, pois não se trata de sucedâneo recursal. Acrescenta funda-
mentos da sentença, entendendo que o magistrado não violou qual-
quer dispositivo do CPC. No mérito, relata que a autora  fraudou
procedimeto licitatório e desviou verba transferida pelo Ministério
da Cultura. Ressalta que a conduta de se omitir na fiscalização de
licitação, quando era seu dever fazê-lo, não condiz com os princí-
pios da legalidade e da moralidade, sendo justa a decisão do ma-
gistrado que impôs a perda do cargo público à autora. Opinou pelo
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não cabimento da rescisória e, no merito, pela sua não procedên-
cia.

O processo foi encaminhado ao Revisor.

Após a inclusão em pauta, a autora apresentou documentos.
O processo foi retirado de pauta e a parte ré foi intimada dos docu-
mentos.

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
BARROS DIAS (Relator):

A hipótese é de ação rescisória ajuizada por Eliane Menezes
Oliveira em face do Ministério Público Federal e da União, objeti-
vando rescindir sentença proferida nos autos do Processo nº
2005.85.00.006579-3, pelo Juiz Federal da 7ª Vara-SE, que julgou
procedente ação de improbidade administrativa e a condenou à
perda da função pública, na eventualidade de seu exercício, proibi-
ção de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta e indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária
pelo período de cinco anos.

Inicialmente, convém apreciar as preliminares levantadas pe-
los réus, relativos aos requisitos dispostos na legislação proces-
sual para ter seu mérito apreciado.

Ausência de documento essencial

Verifico, inicialmente, que a autora requereu na inicial a con-
cessão de prazo para apresentação da sentença rescindenda. E,
apesar de ter oportunidade de fazê-lo quando ouvida acerca das
preliminares das constestações, não o fez.

A petição inicial, originariamente trazida como xerox (26.01.
2011), só veio instruída com cópia de procuração e cópia da refe-
rida petição sem carimbo. Os documentos originais foram trazi-
dos posteriormente (em 27.01.2011), consistentes em exordial, pro-
curação, petição direcionada ao juízo singular requerendo carga
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do processo (sem autenticação), RG, CPF, Portaria de afastamento
de função e supervisão. Nesta oportunidade, a parte autora ainda
acostou cópias da conta de energia, comprovante de pagamento
da Prefeitura Municipal de Salgado-SE, bem como cópia da Sen-
tença nº 2006.85.00.000015-2, não sendo esta última a que se
pretende rescindir.

Também não foram apresentadas Certidão de Trânsito em jul-
gado, bem como cópia integral da ação rescindenda (2005.85.
00.006579-3), inexistindo sequer comprovação de pedido direcio-
nado ao juízo singular.

Porém, pouco depois da inclusão em pauta do processo (fl.
130), requereu a juntada da sentença rescindenda, bem como a
certidão de trânsito em julgado.

Apresentada a documentação faltante que impedia o julgamen-
to da presente rescisória, e verificada a tempestividade da ação,
foram os autos remetidos ao Ministério Público Federal e à União
para se pronunciarem acerca das peças.

A União reiterou os argumentos expostos na contestação e o
Ministério Público Federal se reportou ao parecer opinando pela
rejeição do pedido.

Entendo que, apesar de terem sido tardiamente apresentados
documentos consistentes em sentença rescindenda e certidão de
trânsito em julgado, devem eles ser considerados, a fim de que se
aprecie o mérito da rescisória, especialmente porque à data do
presente julgamento os autos apresentam-se instruídos.

Desta forma, rejeito as preliminares dos réus.

Mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade para a propo-
situra da ação rescisória, passo ao julgamento.

A autora pretende a rescisão da sentença proferida na Ação n°
2005.85.00.006579-3, em razão de violação a literais dispositivos
de Lei Federal. Afirma que foi condenada sem fundamentação, o
que atrai a cláusula rescisória prevista no inc. V do art. 485 do
CPC (violação a literal dispositivo de lei), tendo em vista o teor dos
arts. 458, II, e 131 do CPC, bem como defende a existência de erro
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de fato, que é referente ao fato de que o juiz concluiu pela inexis-
tência de dano ao erário municipal, mas entendeu pela existência
da improbidade administrativa, impondo a sanção da perda do car-
go.

Dispõem os arts. 131 e 458, II, do CPC:

Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo
aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda
que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na
sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões
de fato e de direito.

A sentença rescindenda é relativa à ação de improbidade ad-
ministrativa proposta pelo Ministério Público Federal contra ex-pre-
feito e membros da comissão de licitação, relativos a irregularida-
des na gestão de recursos oriundos de convênio celebrado entre o
Ministério da Cultura e o Município de Salgado-SE, consistente: 1)
na omissão do ex-gestor do município de Salgado, em prestar con-
tas dos recursos repassados pelo Ministério da Cultura/MinC, me-
diante o convênio que teve por objeto a aquisição de acervo biblio-
gráfico, equipamento e mobiliários para implantação de uma bibli-
oteca pública, na sede do Município de Salgado/SE, no montante
de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), com contrapartida
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) correspondentes à contrapartida
da convenente; 2) fraude à licitação para prévia definição do lici-
tante vencedor; 3) superfaturamento da proposta homologada.

Como se pode extrair do teor da sentença anexada, verifica-
se que a lide foi devidamente decidida, não havendo que se falar
em ausência de fundamentação. O acervo probatório analisado
pelo julgador serviu de base à condenação da autora Eliane Sou-
za, consoante se extrai dos seguintes excertos do julgado:

De acordo com as informações contidas na tomada de
Contas do Tribunal de Contas da União, os corréus Luiz
Carlos de Araújo, Janny Valéria de Carvalho Silva e Eliane
Souza Menezes, membros da Comissão Permanente de
Licitação do Município de Salgado/SE, deveriam ter verifi-
cado a conformidade de cada proposta de bens a serem
adquiridos com os preços correntes no mercado, à luz do
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art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações, uma vez efetuada
na modalidade de “menor preço”.

2.2.3. Responsabilidade dos integrantes da comissão de
licitação: Sr. Luiz Carlos de Araújo, Sra. Eliane Menezes
de Oliveira e Sra. Janny Valéria de Carvalho Silva, res-
pectivamente, Presidente e membros da Comissão Per-
manente de Licitação do Município de Salgado.

A responsabilidade dos membros da comissão de licita-
ção encontra-se definida no art. 51, e parágrafos, da Lei nº
8.666/1993, consoante transcrição:

Os membros das Comissões de Licitação responderão so-
lidariamente por todos os atos praticados pela comissão,
salvo se posição individual divergente estiver devidamente
fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em
que tiver sido tomada a decisão.

A responsabilidade solidária, entretanto, não significa res-
ponsabilidade objetiva pelo simples fato de integrar a co-
missão. Em cidades de pequeno porte, é sabido que ao
integrante da comissão é atribuída apenas algumas fun-
ções de secretariado, sem qualquer poder decisório. A
questão toma vulto na modalidade convite, onde, nos ter-
mos do art. 51, § 1º, da mesma legislação, a análise pode
ser atribuída, em caráter excepcional, a um servidor for-
malmente designado.

Acompanho, neste sentido, a doutrina de Marçal Justen
Filho, ao asseverar:

A responsabilidade solidária dos membros da comissão
não independe de culpa. O sujeito apenas pode ser res-
ponsabilizável na medida em que tenha atuado pessoal e
culposamente para a concretização do ato danoso ou des-
de que tenha omitido (ainda que culposamente) os atos
necessários a evitá-lo. Se o sujeito, por negligência, mani-
festa sua concordância com ato viciado, torna-se respon-
sável pelas consequências. Se, porém, adotou as precau-
ções necessárias e o vício é imperceptível não obstante a
diligência empregada, não há responsabilidade pessoal.

Por óbvio, o que pretende a legislação é punir aqueles que,
encontrando-se incumbidos da análise do procedimento
licitatório, deixam de fazê-lo, aquiescem ou participam das
condutas fraudulentas de seus participantes.
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No caso dos autos, afirma a Sra. Eliane Menezes de Oli-
veira que apenas o presidente da Comissão tinha poderes
decisórios, enquanto lhe competiam as funções formais
de, apenas e tão somente, de elaboração e encaminha-
mento de convites, recebimento de envelopes, acompa-
nhamento de sessões de abertura e julgamento da pro-
postas, elaboração de atas e mapa de apuração, alegan-
do jamais ter tido ciência de particularidades de nenhuma
empresa, ou mesmo das informações solicitadas pelo TCU.

Da análise dos autos, verifico que os convites direciona-
dos às empresas selecionadas, a saber, Livraria e Papela-
ria Nova Opção, Fax Papelaria Ltda. e Papelaria Carvalho
Ltda., foram subscritos pelo Presidente da Comissão Per-
manente de Licitação, Sr. Luiz Carlos de Araújo, conforme
se infere dos documentos de fls. 656, 676 e 698.

Outrossim, pela Ata de Recepção, Análise e Julgamento
das Propostas de Preços da Carta-Convite nº 012/9926,
infere-se que os atos de recebimento, análise e julgamen-
to das propostas apresentadas foram executados não so-
mente pelo Presidente da Comissão, Sr. Luiz Carlos de
Araújo, como também  pelas integrantes da comissão de
licitações, Sra. Janny Valeria de Carvalho e Sra. Eliane
Souza Menezes, em ato colegiado, conforme se pode in-
ferir da leitura da Ata:

Iniciados os trabalhos da referida reunião, o Presidente da
Comissão constatou a presença dos licitantes: Livraria &
Papelaria Nova Opção Ltda., Papelaria Carvalho Ltda. e
Fax Papelaria Ltda. As propostas foram submetidas aos
participantes do certame para apreciação e assinatura dos
licitantes e demais membros da comissão. Analisando as
propostas em consonância com as normas do Edital, a
Comissão efetuou a classificação, conforme resumo do
Quadro Demonstrativo, que segue anexo.

Deve-se ponderar que as planilhas de preços também fo-
ram assinadas por todos os integrantes da Comissão.

Portanto, ao contrário do que enunciou o assistente técni-
co da Tomada de Contas Especial do TCU, as atribuições
descritas pela responsável não são meramente burocráti-
cas e administrativas, sem saber se está havendo conluio
entre os organizadores e os participantes do certame lici-
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tatório. Na qualidade de integrante da comissão perma-
nente de licitação, competia à ré cercar-se dos cuidados
devidos para demonstrar sua discordância com uma licita-
ção visivelmente fraudada. Deveria, no momento da reali-
zação dos atos supostamente burocráticos, ter informado
a existência de conluio, seja porque a terceira empresa
concorrente não se encontrava em funcionamento há mais
de seis meses, seja apontando o parentesco entre as duas
primeiras empresas licitantes, seja também informando se
os preços apresentados estavam previamente combina-
dos, como também se estavam dentro dos parâmetros do
mercado.

Se, de um lado, não se pode afirmar se a mesma tinha
conhecimento prévio do conluio entre os licitantes, ao con-
trário do Presidente da Comissão, cujo dolo é latente, in-
clusive por ter subscrito a carta-convite de todos os parti-
cipantes; de outra parte, é notório que tinha como sabê-lo
e agiu, no mínimo, culposamente, de forma negligente, ao
não exercer o seu múnus com a competência necessária
para impedir fraudes deste naipe.

Resta óbvio que a acusada se omitiu indevidamente de
sua função, permitindo, com a sua negligência, que o ato
fraudulento se concretizasse.

De outra ponta, a responsabilidade do Presidente da Co-
missão Permanente de Licitação é, não somente por omis-
são, mas também por ação, pois foi ele quem pessoal-
mente selecionou os participantes do suposto certame,
expediu a carta-convite e certificou a proposta suposta-
mente vencedora, viabilizando sua homologação pelo Pre-
feito Municipal, Sr. Ananias Menezes Nascimento.

Configurada, portanto, a conduta descrita no art. 10, VII,
da Lei nº 8.429/91, pelos integrantes da Comissão Perma-
nente de Licitação.

2.3. Sanções imponíveis

2.3.2. Sanções imponíveis aos integrantes da Comissão
de Licitação: Sr. Luiz Carlos de Araújo, Sra. Eliane Me-
nezes Oliveira, Sra. Janny Valéria de Carvalho Silva.

A conduta dos réus Sr. Luiz Carlos de Araújo, Sra. Eliane
Menezes Oliveira, Sra. Janny Valéria de Carvalho Silva
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amolda-se perfeitamente ao ato de improbidade descrito
no art. 10, inciso VIII, da Lei n° 8.429/92, restando a este
juízo proceder à cominação das penas previstas em lei,
notadamente a do inciso II do artigo 12 da Lei nº 8.429/92:

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano,
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao pa-
trimônio, se ocorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8
(oito) anos, pagamento de multa civil de até 2 (duas) vezes
o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Pú-
blico ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou credití-
cios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de 5 (cinco) anos.

Partindo das premissas já delineadas quando da individu-
alização da pena aplicável ao primeiro réu, deve-se afastar
a parte final da norma, porque não restou comprovado, no
âmbito da instrução, o ato imputado ao demandado obten-
ção de proveito patrimonial. Pelas mesmas razões,
deixo de aplicar a penalidade de multa civil e ressarcimen-
to do dano.

Considerando a comprovação das condutas, como tam-
bém a intensidade do dolo, entendo por bem impor ao de-
mandado Luiz Carlos de Araújo a pena de perda da função
pública, na eventualidade de que esteja no exercício de
alguma, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de
cinco anos e proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo mesmo
período.

Na mesma linha, aplico às demandadas Eliane Menezes
Oliveira e Janny Valéria de Carvalho Silva a pena de per-
da da função pública, na eventualidade de que este-
jam no exercício de alguma e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incen-
tivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário pelo período de cinco anos.
(Grifado)
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Como se verifica, as alegações suscitadas pela autora não
possuem respaldo jurídico, já que não houve violação de qualquer
dispostivo legal nem existência de erro de fato, tendo o magistrado
procedido à minuciosa análise do caso dos autos, com base no
acervo probatório nele constante, fundamentando sua decisão na
existência de ato ímprobo praticado pela autora, o que acarretou a
penalidade imposta.

Verificou que a demandante, que integrava a Comissão de Li-
citação do Município de Salgado-PB, à época dos fatos, fraudou
procedimento de licitação e se omitiu no dever de fiscalização que
lhe é legalmente atribuído, omissão esta que contribuiu para que a
licitação fosse eivada de irregularidades e superfaturada.

O julgado ressaltou que a Ata de Recepção, Análise e Julga-
mento das propostas de preços do Convite continha o nome da
autora, o que comprova que ela participou do processo decisório
da licitação, devendo ser abstraída a ideia de que apenas possuía
atividades meramente burocráticas.

Apesar de não ter sido constatada a obtenção de proveito pa-
trimonial, fato que acarretou a não aplicação da penalidade de multa
civil e ressarcimento do dano, isto não impede nem obstaculiza o
reconhecimento da responsabilidade pelo ato ímprobo, que foi pu-
nido com a pena aplicável ao caso, que foi a perda do cargo que
porventura estivesse exercendo.

Quanto a este ponto, porém, é necessária a rescisão parcial
do julgado.

Conforme Portaria n° 011/2010, de 02 de agosto de 2010 (fl.
25) da Prefeitura Municipal de Salgado, a autora foi afastada das
suas funções relativas a cargo efetivo de Professora I do Quadro
de Pessoal do Magistério Público Municipal em virtude da conde-
nação por improbidade na ação rescindenda.

O art. 12 da LIA estabelece que o praticante do ato de improbi-
dade sujeita-se às suas cominações de acordo com a gravidade
do fato, independentemente das sanções penais, civis e adminis-
trativas.

Desta forma, verifica-se que a norma pauta-se na proporcio-
nalidade e razoabilidade da condenação em relação ao ato prati-
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cado, em obediência às próprias diretrizes estabelecidas no texto
constitucional. Deve, portanto, haver adequação punitiva entre o
âmbito da conduta praticada e a penalidade imposta, mediante apli-
cação do princípio da adequação punitiva.

A mens legis do art. 12, II, da Lei 8.429/92 não autoriza inter-
pretação no sentido de que a perda da função pública se dirija a
todo e qualquer cargo ou função exercida, após o trânsito em jul-
gado. Mas apenas àquele em que foi comprovada a conduta aten-
tatória à moralidade pública e à lei. Tanto assim que não se refere
a toda e qualquer função ou cargo exercido. Deve-se extinguir so-
mente o vínculo jurídico existente entre o ímprobo e a entidade pre-
judicada.

Desta forma, a perda do cargo deve ser penalidade aplicada
para o cargo ou função em que foi praticada a conduta ímproba, a
fim de que não se puna duplamente o agente, quando este tam-
bém for detentor de outro cargo ou função no qual não se consta-
tou existência de conduta ilegal ou contrária à moralidade pública.

A jurisprudência deste Tribunal vem se curvando a tal entendi-
mento, consoante se verifica da fundamentação constante da Ape-
lação Cível AC528734-RN, julgada pela Segunda Turma em janei-
ro de 2012:

Com efeito, o artigo 12 da Lei 8.429/92 dispõe que o res-
ponsável pelo ato de improbidade está sujeito às comina-
ções nele previstas, isoladas ou cumulativamente, de acor-
do com a gravidade do fato, independentemente das san-
ções penais, civis e administrativas.
Dessa forma, a doutrina e jurisprudência vêm defendendo
a adoção do princípio da proporcionalidade quando da apli-
cação das sanções previstas na Lei de Improbidade Admi-
nistrativa, conforme se pode verificar do próprio parágrafo
único do artigo 12 da LIA, o qual apresenta parâmetros
para a aplicação de tais sanções, quando preceitua que,
na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em
conta a extensão do dano causado, assim como o provei-
to patrimonial obtido pelo agente.
Portanto, e o digo apenas por argumento, se o acusado
praticou ato com gravidade suficiente para imposição da
perda de função pública, deve tal sanção ser aplicada,
mesmo que ele já tenha sido demitido, ou recebido uma
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mera advertência, em face da independência entre as es-
feras cível e administrativa. Da mesma forma, os princípi-
os da segurança jurídica, da efetividade e da economia
processual reclamam tal atitude, evitando possíveis dis-
cussões administrativas ou judiciais futuras sobre o ato de
punição realizado na esfera administrativa, o que obrigaria
a Administração ou o Judiciário a analisar desnecessaria-
mente a mesma questão debatida neste processo.
Da análise dos autos, tenho que a apelada incorreu em
infração grave, não bastando, apenas, a penalidade de
advertência (PA fls. 67/69) e as sanções aplicadas pelo
magistrado a quo, sendo necessária ainda a perda de sua
função pública, por todos os motivos acima expostos.
Resta analisar a acepção correta do que seria função pú-
blica para a legislação vigente.
Nesta mesma linha argumentativa, acolho os argumentos
esposados no parecer ministerial, que bem se pautou e
opinou, de maneira pertinente, com o entendimento da
doutrina e jurisprudência pátrias, no sentido de concluir,
não pela perda de qualquer vínculo estatutário mantido com
o serviço público, mas tão somente pela perda da função
diretamente relacionada à prática do ato ímprobo:
De resto, há uma questão conceitual que merece ser su-
perada, pois na lei de regência não há propriamente a pena
de perda “do cargo”, mas sim da “função pública”, assim
entendida aquela na qual se deu a prática ímproba, fazen-
do minhas as palavras de Waldo Fazzio Júnior:

Não perdeu toda e qualquer função pública, mas só aque-
la em cujo exercício praticou o ato de improbidade ad-
ministrativa. (In “Improbidade Administrativa e Crimes
de Prefeito”, Ed. Atlas, 2000, p. 294)

De forma ainda mais enfática, é o que defende o já men-
cionado Calil Simão (op. cit., p. 806), ao assim sustentar:

Podemos afirmar, com absoluta segurança, que, acu-
mulando o agente público dois cargos (CF, art. 37), só
terá o vínculo extinto com relação àquele em que prati-
cou o ato ímprobo. A LIA não menciona a extinção de
todas as funções, sendo vedado ao intérprete assim
entender, diante de sua natureza punitiva.
Como o combate à Improbidade Administrativa manifes-
ta-se a partir de fatos certos, o jus puniendi encontra-se
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limitado a eles, e as sanções devem, obrigatoriamente,
apenas constituir punições a esses fatos. Ou seja, a
perda da função pública é uma punição decorrente de
uma violação dos deveres inerentes a ela, necessitan-
do, portanto, que o ilícito seja praticado no seu exercí-
cio e que o cargo consista em um instrumento indis-
pensável para sua implementação. É o que a Constitui-
ção Federal e a Lei de Improbidade Administrativa dese-
jam quando se referem à perda “da função” e não “das
funções”. O rompimento desejado é o da função rela-
cionada à conduta reprovável. Isso sem mencionar que
a sanção de perda da função tem caráter punitivo, con-
sistente na extinção do vínculo de trabalho, e como tal
merece interpretação estrita, de modo que sua aplica-
ção fique limitada à função em que se originou a condu-
ta ímproba.

Mutatis mutandis, o mesmo se extrai do entendimento de
Aluízio Bezerra Filho:

Se o ato de improbidade administrativa deu-se em fun-
ção do cargo técnico, não poderá ser ele penalizado
com a perda do cargo de professor, que não foi utilizado
no resultado alcançado pela sua conduta de improbida-
de. (In “Lei de Improbidade Administrativa Aplicada e
Comentada”, Ed. Juruá, 2006, p. 125)

Nessa toada, o máximo digno de se cogitar, no terreno de
uma necessária ponderação de valores e de um benfazejo
juízo de razoabilidade, é a perda da representação comis-
sionada de diretora escolar, por parte da sentenciada, o
que, por reflexo, reforça a sua exoneração já efetivada no
âmbito administrativo, conforme sugere a peça juntada às
fls. 28/29 dos autos.

Impõe-se observar que não existe necessariamente uma
incompatibilidade entre a perda da função comissionada e
a permanência do vínculo originário, pois, para ficar na hi-
pótese dos autos, pode muito bem o servidor se revelar
um desastre no trato administrativo da coisa pública, quando
à frente da diretoria de uma determinada unidade escolar,
sem que isso implique subtrair a vocação que sempre ex-
pressou no campo pedagógico e terreno didático.
De qualquer forma, é o caso de acentuar que não se pode
falar, aqui, em bis in idem, pois a perda da função comis-
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sionada a que se submeteu a então diretora, ora apelada,
não se deu, no plano administrativo, mediante procedimento
disciplinar, e sim por ato de vontade do titular da pasta,
sendo de ressaltar que a única punição ali cominada, como
já enfatizado, foi a pena de advertência, como se vê à fl.
69, razão pela qual tem-se como compatível tal reprimen-
da na presente sede judicial, cujos efeitos dar-se-ão no
mesmo prazo da suspensão dos direitos políticos, vale
dizer, por 08 (oito) anos, o que impedirá o acesso a qual-
quer outra representação comissionada, senão a perma-
nência tão somente como titular do cargo de magistério,
que com aquele não se confunde, para os fins aqui cogita-
dos.

A Primeira Turma deste Tribunal também entende que a perda
da função deve se circunscrever àquela em que o agente da im-
probidade praticou o ato ilícito. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPRO-
BIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DE FUNÇÃO PÚBLI-
CA. DECISÃO DESTA CORTE QUE DEFERIU O PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. MPF QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE
ASSEGUROU O DIREITO DO AGRAVADO DE PERMA-
NECER NO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO OCUPA-
DO PERANTE O CREA/SE. OCORRÊNCIA DA PERDA
DA FUNÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA QUAL O AGEN-
TE ÍMPROBO PRATICOU ATOS DE IMPROBIDADE AD-
MINISTRATIVA, E QUE ESTIVER SENDO EXERCIDA
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CON-
DENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA PERDA DE TODAS
AS FUNÇÕES E CARGOS PÚBLICOS OCUPADOS. CAR-
GO PÚBLICO OCUPADO PELO AGRAVADO PARA MA-
NUTENÇÃO DO PRÓPRIO SUSTENTO. DECISÃO RE-
CORRIDA MANTIDA.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que defe-
riu o pedido de efeito suspensivo, assegurando o direito do
agravado de permanecer no exercício do cargo público
ocupado perante o CREA/SE, no agravo de instrumento
interposto contra despacho que deferiu pedido do Ministé-
rio Público Federal para que fosse cientificado o CREA/
SE de todo o conteúdo da sentença proferida em ação civil
pública por ato de improbidade administrativa, em que o
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agravante foi condenado à perda da função pública.
2. Da leitura dos arts. 12, inciso II, e 20 da Lei nº 8.429, de
2 de junho de 1992, não é possível concluir que a co-
minação da perda da função pública se dirija a todo
e qualquer vínculo estatutário mantido com o servi-
ço público, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória.
3. À primeira vista, a Lei nº 8.429/92 estabelece tão
somente a perda daquela função pública no exercí-
cio da qual o agente ímprobo praticou atos de impro-
bidade administrativa, e que estiver sendo exercida
após o trânsito em julgado da sentença condenató-
ria. Esta interpretação, além de estar em consonân-
cia com a literalidade dos preceitos legais já menci-
onados, mantém-se coerente com o sistema legal em
vigor, que tem como um de seus pilares o princípio
da legalidade.
4. De acordo com os princípios básicos de herme-
nêutica jurídica, as normas restritivas de direito de-
vem ser interpretadas restritivamente, sendo desca-
bida, a rigor, qualquer interpretação conducente a
ampliar o alcance da sanção consistente na perda
da função pública prevista pela Lei de Improbidade
Administrativa, ainda que sob o pretexto de se al-
cançar a finalidade da norma.
5. A sentença proferida na ação civil pública por im-
probidade administrativa em nenhum momento im-
pôs expressamente ao agravante a perda de todas
as funções e cargos públicos por ele ocupados quan-
do do trânsito em julgado.
6. Deve-se atentar para a indispensabilidade da re-
muneração do cargo público ocupado pelo agravan-
te para manutenção de seu próprio sustento.
7. Manutenção da decisão regimentalmente agravada que
deferiu o pedido de efeito suspensivo, assegurando ao agra-
vado o direito de permanecer no exercício do cargo público
ocupado perante CREA/SE, até ulterior deliberação.
8. Agravo de Instrumento provido e agravo regimental pre-
judicado. (AG 0005341792010405000001, Desembargador
Federal Rogério Fialho Moreira, TRF5 - Primeira Turma,
DJE - Data: 14/10/2010 - Página: 220.)
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Sendo assim, verifica-se que a perda do cargo de Professora
da Municipalidade é medida desproporcional e desmedida. A práti-
ca do ato de improbidade foi realizada quando da participação na
comissão de licitação, não tendo nenhuma correlação com o com-
portamento da autora nas salas de aula. Logo, indevida é a conde-
nação geral a todo e qualquer cargo público ou função exercida,
afrontando princípio da razoabilidade e da mens legis da lei de im-
probidade administrava, que não trata da perda geral de qualquer
munus público exercido, mas que direciona-se para aquele no qual
foi constatada a conduta ímproba.

Por tais razões, julgo parcialmente procedente a ação resci-
sória, apenas para determinar que a perda do cargo se circuns-
creva àquele em que foi praticada a improbidade e não ao cargo
exercido como professora.

É como voto.

AGRAVO REGIMENTAL
NA AÇÃO RESCISÓRIA N° 6.645-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA
CARVALHO

Autores: STÊNIO REIS SILVA, DIVACY COSTA DA SILVA,
JAILSON RODRIGUES TEIXEIRA, JANAÍNA SAN-
TOS RODRIGUES, JOÃO VICTOR SANTOS RO-
DRIGUES, JONATAS VINÍCIUS SANTOS RODRI-
GUES, SUZETE LIMA FELIPE E ZENILDO DA SILVA
SARMENTO

Ré: UNIÃO
Agravante: STÊNIO REIS SILVA
Advs./Procs.: DRS. RICARDO ANDRÉ BANDEIRA MARQUES E

OUTROS

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGI-
MENTAL ATACANDO DESPACHO QUE INDEFE-
RIU O BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA EM
AÇÃO RESCISÓRIA NA QUAL, VITORIOSOS OS
DEMANDANTES, ORA AGRAVANTES, TERÃO
A SEU FAVOR O REAJUSTE, EM SEUS VENCI-
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MENTOS, PROVENTOS OU PENSÃO, DE
47,94% A PARTIR DE MARÇO DE 1994, ALÉM DO
ACRÉSCIMO MENSAL DE DITO PERCENTUAL,
DE FORMA A CUIDAR-SE, EFETIVAMENTE, DE
UMA EXECUÇÃO MILIONÁRIA, COMO SE FIXOU
EM OUTRAS DEMANDAS IDÊNTICAS.
- Os agravantes recebem, em conjunto, mais de
trinta e cinco salários mínimos mensalmente, de
maneira a não se situarem na faixa dos necessi-
tados aos benefícios da justiça gratuita preconi-
zada na Lei 1.060, de 1951, a reclamar a assistên-
cia da defensoria pública, dos serviços de assis-
tência judiciária, de indicação de advogados pela
Ordem dos Advogados do Brasil, não se desti-
nando a assistência por parte de escritório de
grande vulto, como no caso.
- Ademais, o grande nó não se encontra no pa-
gamento das custas processuais e dos honorá-
rios advocatícios, mas no depósito de cinco por
cento, exigido pelo art. 488, inc. II, do Código de
Processo Civil. No entanto, é de se observar que
a matéria central é a referente ao benefício da
justiça gratuita, figurando o depósito como con-
sequência, a abraçar somente o interessado que
faça jus ao dito benefício, o que aqui não é o caso.
- Enfim, é de se acrescentar que, em julho de 2002,
quando os agravantes movimentaram execução
de sentença contra a ora agravada, apontaram o
total da execução em R$ 661.745,85, cf. fls. 89 e
753/754, soma que, dez anos após, evidentemen-
te, já atinge um patamar muito elevado, dado que
não pode ser desprezado no desenho de todo o
cenário que a pretensão, embutida na rescisó-
ria, faz aparecer.
- Improvimento do agravo regimental.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide o egrégio Pleno do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo
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regimental, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas cons-
tantes dos autos.

Recife, 1º de agosto de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO
- Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOU-
ZA CARVALHO:

Em primeira decisão, fl. 825, datada de 1º de agosto de 2011,
deferi os benefícios da justiça gratuita aos autores da presente
rescisória, ajuizada com intuito de desconstituir acórdão da 2ª Tur-
ma, prolatado nos autos de embargos à execução, referente ao
índice de reajuste de 47,94%.

Posteriormente, por entender que os autores não preenchiam
os requisitos da Lei 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, revoguei a
decisão anterior, ao mesmo tempo em que indeferia o pedido da
justiça gratuita, considerando, que, quando integrante da Terceira
Turma deste Tribunal, sempre adotara como parâmetro para defe-
rimento do benefício, o recebimento não superior de cinco salários
mínimos a título de remuneração pelo autor postulante, fls. 875-
876.

Contra o ato de indeferimento do benefício, foi interposto, pe-
los autores, o presente agravo regimental, dentro da fundamenta-
ção de que a gratuidade judiciária não depende da comprovação
do estado de pobreza pela parte, mas da mera alegação da im-
possibilidade de custear as despesas processuais, sem prejuízo
próprio ou de sua família, além do que a motivação do ato conces-
sório do benefício é facultativa, considerando que a regra geral é a
concessão da gratuidade, enquanto o indeferimento é a exceção,
fls. 893-900.

Ao se pronunciar, a União alegou que os agravantes, na quali-
dade de servidores públicos federais, auferindo renda superior a
cinco salários mínimos, são capazes de arcar com o pagamento
de custas, preparos de recursos, honorários advocatícios e outras
eventuais despesas processuais, fl. 918.
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A Procuradoria Regional da República nada tem a opor quanto
à concessão do benefício da gratuidade judiciária, fl. 920.

É o relatório.

VOTO

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

O cenário evidencia a presença, no centro dos fatos, de ação
rescisória na qual se persegue a aplicação do reajuste de 47,94%,
a partir de março de 1994, a título de prestações vencidas, além
do acréscimo, aos vencimentos, proventos e pensões, doravante,
do dito percentual. Em julho de 2002, fl. 747, quando a execução
de sentença foi distribuída, o valor perseguido era de R$ 661.745,85,
fls. 89 e 753/754. De lá para cá dez anos estão a se passar.

Como se observa, a pretensão, acaso vitoriosa, caracteriza
aquilo que, em autos diversos, ligados a este Gabinete, os interes-
sados denominaram de execução milionária, abeirando a soma
de 1 milhão de reais.

Acresce-se a existência de mais de quarenta rescisórias com
a mesma finalidade.

No caso, os agravantes, em número de cinco [necessário es-
clarecer que quatro deles são pensionistas de um autor já faleci-
do], recebem, a título de vencimentos, proventos e/ou pensões, o
valor total de R$ 22.275,06, equivalente a mais de trinta e cinco
salários mínimos. Visto um por um, os cinco agravantes apresen-
tam nos ganhos mensais os totais de mais de 4, 3, 6, 8 e 11 salá-
rios mínimos, respectivamente.

Por aí já tem uma visão do cenário, a reunir, de um lado, uma
execução milionária, e, de outro, a certeza de garantir aos ora agra-
vantes um acréscimo mensal de 47,94%, o que simboliza um au-
mento no total de quase metade dos ganhos mensais, o que, su-
mariamente, eleva o seu valor, levando em conta os cinco agra-
vantes, para 52 salários mínimos, mais ou menos.

Iterativo que a presunção de pobreza de quem assim se de-
clare cessa quando há prova em sentido contrário, como também
não pode ser deixado de lado o valor do benefício perseguido, seja
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no que se refere às parcelas vencidas, seja no que se liga à incor-
poração do percentual aos seus ganhos mensais.

Depois, é preciso ver que o problema não reside no pagamen-
to das custas processuais e dos honorários advocatícios, se der-
rotados forem os ora agravantes. O nó que aperta o pescoço dos
demandantes de ação rescisória repousa no depósito de cinco
por cento sobre o valor da causa que os agravantes alegam não
poderem pagar. No entanto, é preciso observar que o principal é o
benefício da justiça gratuita, figurando a isenção do depósito como
mera consequência a abraçar apenas o litigante que, efetivamen-
te, faça jus ao benefício em tela, além do que o deferimento ou
indeferimento do benefício de justiça gratuita não pode ser conce-
dido sob o prisma de não poder o interessado efetuar o depósito
prévio, deixando de lado o alto valor do bem de vida perseguido.

Ademais, os benefícios da Lei 1.060 se voltam para o necessi-
tado que busca a defensoria pública, o serviço de assistência judi-
ciária, ou, na sua falta, os quadros da Ordem dos Advogados do
Brasil, ou, ainda, indicando um advogado que aceite lhe represen-
tar. Não há como imaginar a Lei 1.060 ser aplicada à parte que é
representada por um grande escritório de advogados, que, embo-
ra tivesse origem em Maceió – onde os ora agravantes residem –,
apresenta-se hoje com sede nesta Capital do Recife e também no
Distrito Federal, circunstância que dificulta o contato das partes
com seus ilustres procuradores.

Enfim, é de se observar que, ao moverem a execução de sen-
tença – que foi rechaçada por embargos, acolhidos decisório que
a rescisória pretende desconstituir –, os ora embargantes não pe-
diram os benefícios da justiça gratuita, só o fazendo agora, na alu-
dida rescisória, sem esclarecerem a brusca alteração financeira
vivida de um momento para outro.

Em suma, individualmente, constata-se que dos agravantes,
três ganham mensalmente mais de cinco salários, um se aproxi-
ma dos cinco salários mínimos, e apenas um atinge três vírgula
noventa e sete salários, e, no conjunto, ganham mais de trinta e
cinco salários, chego à conclusão de que vale o total dos autores
da demanda, de maneira que não vejo como lhes conceder o be-
nefícios da justiça gratuita, sobretudo pela impossibilidade de se
encarar os agravantes, reunidos numa ação como autores, de
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modo isolado, quando colocados na mesma ação, como sujeitos
ativos, só podem ser encarados no seu aspecto conjuntural, não
sendo possível separá-los em categorias financeiras diferentes.

Por este entender, voto pelo improvimento do agravo regimen-
tal.

É como voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO N° 21.197-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLI-
VEIRA ERHARDT

Apelantes: MUNICÍPIO DE NATAL (RN) E UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN

Apelados: JOSÉ ANTÔNIO AMARO DE LIMA E OUTRO
Repte.: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL - 5ª RE-

GIÃO
Advs./Procs.: DRS. AURINO LOPES VILA E FRANCISCO DAS

CHAGAS E DE ANDRADE E OUTRO

EMENTA: CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPON-
SABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NO
ATENDIMENTO DE PARTURIENTE QUE NECES-
SITAVA SE SUBMETER A PARTO CESARIANO
POR ORIENTAÇÃO PRÉVIA DE PROFISSIONAL
MÉDICO QUE PROCEDERA AO EXAME PRÉ-
-NATAL. NEGATIVA DA ÚNICA UNIDADE HOS-
PITALAR, CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS, SATISFATORIAMENTE APARE-
LHADA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDI-
MENTO CIRÚRGICO, INDICADO PARA O CASO,
NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. SENTENÇA MAN-
TIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONCLUSÕES ELUCIDATIVAS DE TODOS OS
FATOS OCORRIDOS DURANTE O INCIDENTE
QUE ACARRETOU O ÓBITO DO RECÉM-NAS-
CIDO. COLETA DE TESTEMUNHOS DOS PRO-
FISSIONAIS ENVOLVIDOS. APELOS E REMES-
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SA OFICIAL IMPROVIDOS. PRECEDENTES DES-
TA CORTE REGIONAL.
- Trata-se de apelação interposta contra julgado
proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal/RN
que, nos autos de ação ordinária aforada por
José Antônio Amaro de Lima e outro em face do
Município de Natal/RN e da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte - UFRN, julgou pro-
cedente o pedido de condenação em danos mo-
rais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil re-
ais) causados aos demandantes em decorrência
de ato omissivo dos réus, quando do atendimen-
to à gestante que se encontrava em trabalho de
parto, necessitando com urgência de se subme-
ter a parto cesáreo por prévia prescrição médi-
ca, em razão das condições em que o feto se en-
contrava no útero materno, vale dizer, em posi-
ção transversa ou pélvica, tendo a criança faleci-
do em razão da demora no atendimento da par-
turiente, ora recorrida.
- Irresignado, o Município de Natal alega em suas
razões recursais, em síntese: a) ausência de res-
ponsabilidade do Poder Público Municipal; b) a
extrapolação dos danos morais quantificados –
defendendo, alfim, a reforma da sentença do juízo
monocrático (fls. 223/234).
- A UFRN, por seu turno, argumenta: a) “a pecu-
liaridade da responsabilidade do Estado por ser-
viços biomédicos – compreensão constitucional
do alcance do direito à saúde e obrigações de-
correntes”; b) “a assunção do risco no tratamen-
to de saúde – responsabilidade contratual”, ci-
tando normas consumeristas; c) “a situação con-
creta – risco criado pelo Município – gestão mu-
nicipal do SUS não repassa recursos – situação
imprevisível – não ocorreu omissão de atendi-
mento”, alegando que “os meios existem e fo-
ram utilizados, mas a força do problema reve-
lou-se maior” (fls. 237/253).
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- Analisando de maneira minudente as razões de
decidir traçadas pelo Magistrado sentenciante,
verifico que o julgado ora objurgado não é care-
cedor de qualquer reproche, conforme transcri-
ção de alguns excertos do decisum de fls. 208/
214, verbis: “(...) Discorrem que o pré-natal foi
realizado e que foram orientados sobre a neces-
sidade de o parto ocorrer na Maternidade Esco-
la Januário Cicco, dada a posição do bebê. Infor-
mam, contudo, que ao procurarem a Maternida-
de Escola Januário Cicco com vistas à realiza-
ção do parto cesáreo, não conseguiram interna-
ção, apesar de existir vaga, sendo a parturiente
encaminhada, após triagem e exames, à Mater-
nidade das Quintas, para se submeter a um par-
to normal. Noticiam que, em seguida, a parturi-
ente foi admitida na Maternidade das Quintas,
que não tinha estrutura para a realização de par-
to cesariano. Posteriormente, após a ruptura da
bolsa provocada pela obstetra de plantão na
Maternidade das Quintas, foi preciso que retor-
nasse às pressas à Maternidade Escola Januá-
rio Cicco, vindo o bebê a falecer neste ínterim,
não tendo resistido à longa espera que lhe foi
imposta para nascer. (...) A jurisprudência identi-
fica os pressupostos que levam à configuração
de reparação por danos material e moral no âm-
bito da responsabilidade civil objetiva do Esta-
do, nos seguintes termos: a) a conduta humana
antijurídica (ativa ou omissiva); b) danos ou pre-
juízos material e moral indenizáveis; e c) nexo
de causalidade (liame de causa e efeito entre a
conduta antijurídica e o dano ocorrido). (...) De
acordo com a literatura médica consultada para
fins de coleta de subsídios para formação do en-
tendimento deste julgador, um cordão umbilical
prolapsado é uma complicação rara, que ocorre
cerca de 1 entre cada 1000 partos. Provoca a com-
pressão do cordão prolapsado, acarretando a
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interrupção do fluxo sanguíneo para o bebê. Cos-
tuma acontecer quando da apresentação de ná-
degas, mas também ocorre quando o bebê emer-
ge de cabeça, sobretudo se houver uma rotura
prematura das membranas ou o feto não tiver
descido para a pélvis. Se o feto não tiver desci-
do, o fluxo de líquido provocado pela rotura das
membranas desloca primeiro o cordão e depois
o feto. Este é um dos motivos porque o médico
não rebenta as membranas, a menos que a ca-
beça tenha descido para a pélvis. Se ocorrer um
prolapso do cordão, é necessário que a parturi-
ente dê à luz de imediato (em geral por meio de
cesariana) para evitar que o feto seja lesado por
causa da falta de sangue. Até que a intervenção
cirúrgica comece, a enfermeira ou o médico
mantêm o recém-nascido afastado do cordão
umbilical para que não se interrompa o fluxo de
sangue pelo cordão prolapsado. (...) A impres-
são que se tem e que é forte, é que o óbito pode-
ria ter sido evitado ou poderiam, ao menos, ter
sido bastante minimizados os riscos de morbi-
dade, se a parturiente tivesse sido admitida, des-
de o início, na Maternidade Escola Januário
Cicco, por ela procurada para realização do par-
to cesáreo, e/ou se tivesse sido adotado outro
método de diagnóstico, como auxílio, por exem-
plo, de ultrassonografia, para determinar a posi-
ção do bebê, ao invés da aplicação do procedi-
mento chamado de amniotomia, mais invasivo
e sem volta, atinente à provocação da ruptura da
bolsa de águas na Maternidade das Quintas, lo-
cal sem estrutura para procedimento cirúrgico
urgente. (...) Mas a preocupação primeira era com
a incompatibilidade de internação de paciente
que parecia ser de risco, a triagem focou mais
na “hierarquização das maternidades do SUS”,
e deixou de perceber que o risco estava passan-
do desapercebido. (...) Assumem, os gestores e
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unidades participantes do SUS, portanto, ao vi-
venciar essa política pública, para se usar a pa-
lavra que foi constante nessa fundamentação, o
“risco”. O risco que precisarem arcar com os
encargos da responsabilidade civil, por não da-
rem a devida atenção às situações que envolvem
o risco de morte. (Grifos acrescidos)
- Apelações e remessa oficial improvidas. Pre-
cedentes colacionados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELREEX
21197-RN, em que são partes as acima mencionadas, acordam
os Desembargadores Federais da Primeira Turma do TRF da 5ª
Região, por unanimidade, em negar provimento aos apelos e à
remessa necessária, nos termos do relatório, voto e notas taqui-
gráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte do pre-
sente julgado.

Recife, 2 de agosto de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA
ERHARDT - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE
OLIVEIRA ERHARDT:

1. Trata-se de apelação interposta contra julgado proferido pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Federal/RN que, nos autos de ação ordinária
aforada por José Antônio Amaro de Lima e outro em face do Muni-
cípio de Natal/RN e da Universidade Federal do Rio do Grande do
Norte - UFRN, julgou procedente o pedido de condenação em da-
nos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) causa-
dos aos demandantes em decorrência de ato omissivo dos réus,
quando do atendimento à gestante que se encontrava em trabalho
de parto, necessitando com urgência de se submeter a parto ce-
sáreo por prévia prescrição médica, em razão das condições em
que o feto se encontrava no útero materno, vale dizer, em posição
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transversa ou pélvica, tendo a criança falecido em razão da demo-
ra no atendimento da parturiente, ora recorrida.

2. Irresignado, o Município de Natal alega em suas razões re-
cursais, em síntese: a) ausência de responsabilidade do Poder
Público Municipal; b) a extrapolação dos danos morais quantifica-
dos – defendendo, alfim, a reforma da sentença do juízo monocrá-
tico (fls. 223/234).

3. A UFRN, por seu turno, argumenta: a) “a peculiaridade da
responsabilidade do Estado por serviços biomédicos – compreen-
são constitucional do alcance do direito à saúde e obrigações de-
correntes”; b) “a assunção do risco no tratamento de saúde – res-
ponsabilidade contratual”, citando normas consumeristas; c) “a
situação concreta – risco criado pelo Município – gestão municipal
do SUS não repassa recursos – situação imprevisível – não ocor-
reu omissão de atendimento”, alegando que “os meios existem e
foram utilizados, mas a força do problema revelou-se maior”. (Fls.
237/253).

4. Contrarrazões pelos recorridos, defendendo a manutenção
in totum da sentença ora vergastada (fls. 260/263).

5. É o relatório.

VOTO

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

1. Pretendem os recorrentes a reforma da sentença do juízo
monocrático que, ao acolher o pedido de indenização por danos
morais formulado pelos demandantes, reconheceu a responsabi-
lidade civil do Estado em não prestar um pronto atendimento à
gestante que se encontrava em trabalho de parto, necessitando
ser submetida a parto cesariano por prévia orientação médica de
profissional que procedeu ao seu exame pré-natal.

2. Analisando de maneira minudente as razões de decidir tra-
çadas pelo Magistrado sentenciante, verifico que o julgado ora
objurgado não é carecedor de qualquer reproche.

3. Com efeito, tenho por válida a transcrição de alguns excer-
tos do decisum de fls. 208/214, verbis:
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Discorrem que o pré-natal foi realizado e que foram orien-
tados sobre a necessidade de o parto ocorrer na Materni-
dade Escola Januário Cicco, dada a posição do bebê. In-
formam, contudo, que ao procurarem a Maternidade Esco-
la Januário Cicco com vistas à realização do parto cesá-
reo, não conseguiram internação apesar de existir vaga,
sendo a parturiente encaminhada, após triagem e exames,
à Maternidade das Quintas, para se submeter a um parto
normal. Noticiam que, em seguida, a parturiente foi admi-
tida na Maternidade das Quintas, que não tinha estrutura
para a realização de parto cesariano. Posteriormente, após
a ruptura da bolsa provocada pela obstetra de plantão na
Maternidade das Quintas, foi preciso que retornasse às
pressas à Maternidade Escola Januário Cicco, vindo o bebê
a falecer neste ínterim, não tendo resistido à longa espera
que lhe foi imposta para nascer. (...) A jurisprudência iden-
tifica os pressupostos que levam à configuração de repa-
ração por danos material e moral no âmbito da responsa-
bilidade civil objetiva do Estado, nos seguintes termos: a)
a conduta humana antijurídica (ativa ou omissiva); b) da-
nos ou prejuízos material e moral indenizáveis; e c) nexo
de causalidade (liame de causa e efeito entre a conduta
antijurídica e o dano ocorrido). (...) De acordo com a litera-
tura médica consultada para fins de coleta de subsídios
para formação do entendimento deste julgador, um cordão
umbilical prolapsado é uma complicação rara, que ocorre
cerca de 1 entre cada 1000 partos. Provoca a compressão
do cordão prolapsado, acarretando a interrupção do fluxo
sanguíneo para o bebê. Costuma acontecer quando da
apresentação de nádegas, mas também ocorre quando o
bebê emerge de cabeça, sobretudo se houver uma rotura
prematura das membranas ou o feto não tiver descido para
a pélvis. Se o feto não tiver descido, o fluxo de líquido
provocado pela rotura das membranas desloca primeiro o
cordão e depois o feto. Este é um dos motivos porque o
médico não rebenta as membranas a menos que a cabe-
ça tenha descido para a pélvis. Se ocorrer um prolapso do
cordão, é necessário que a parturiente dê à luz de imedia-
to (em geral por meio de cesariana) para evitar que o feto
seja lesado por causa da falta de sangue. Até que a inter-
venção cirúrgica comece, a enfermeira ou o médico man-
têm o recém-nascido afastado do cordão umbilical para



44

que não se interrompa o fluxo de sangue pelo cordão pro-
lapsado. (...) A impressão que se tem e que é forte, é
que o óbito poderia ter sido evitado ou poderiam, ao
menos, ter sido bastante minimizados os riscos de
morbidade, se a parturiente tivesse sido admitida,
desde o início, na Maternidade Escola Januário Cic-
co, por ela procurada para realização do parto cesá-
reo, e/ou se tivesse sido adotado outro método de
diagnóstico, como auxílio, por exemplo, de ultrasso-
nografia, para determinar a posição do bebê, ao in-
vés da aplicação do procedimento chamado de am-
niotomia, mais invasivo e sem volta, atinente à pro-
vocação da ruptura da bolsa de águas na Maternida-
de das Quintas, local sem estrutura para procedimen-
to cirúrgico urgente. (...) Mas a preocupação primei-
ra era com a incompatibilidade de internação de
paciente que parecia ser de risco, a triagem focou
mais na “hierarquização das maternidades do SUS”,
e deixou de perceber que o risco estava passando
desapercebido. (...) Assumem, os gestores e unida-
des participantes do SUS, portanto, ao vivenciar essa
política pública, para se usar a palavra que foi cons-
tante nessa fundamentação, o “risco”. O risco que
precisarem arcar com os encargos da responsabili-
dade civil, por não darem a devida atenção às situa-
ções que envolvem o risco de morte. (Grifos acrescidos)

4. Sobre a matéria discutida nos presentes autos, esta Corte
Regional já teve oportunidade de se manifestar a respeito, confor-
me arestos colhidos e a seguir ementados, litteris:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ATENDIMENTO DE GESTANTE EM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, QUE RESULTOU NA MOR-
TE DO RECÉM-NASCIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMI-
DADE PASSIVA DA UNIÃO ACOLHIDA. LEGITIMIDADE
DA UFAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART.
37, PARÁGRAFO 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988.
NEXO CAUSAL CONFIGURADO. SERVIÇO PÚBLICO
INEFICIENTE. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Apelações desafiadas pela Universidade Federal de Ala-
goas - UFAL e pela União em face da sentença que julgou
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procedente o pedido autoral de indenização por danos
morais, em razão do falecimento de filho recém-nascido
em hospital público, tendo como causa a ingestão de lí-
quido meconial no momento da cesariana, tendo as rés
sido condenadas, solidariamente, ao pagamento do mon-
tante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção mo-
netária a partir do dano (9-7-2007), e juros de mora de
0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, até o
início da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30-6-2009), a par-
tir de quando deve incidir os índices nela previstos.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva da União, suscitada
nas razões de apelação, que prospera, tendo em vista que
o fato descrito nos autos ocorreu em um Hospital Universi-
tário, vinculado à UFAL, que é Autarquia Federal, pessoa
jurídica de direito público, com patrimônio próprio, deven-
do, assim, responder diretamente, se for o caso, pelos
danos causados aos autores.
3. E o fato do procedimento médico realizado no âmbito
do Hospital Universitário ter sido custeado pelo Sistema
Único de Saúde - SUS, não tem, por si só, o condão de
atrair a responsabilidade para a União ou até mesmo trans-
formá-la em solidária, diante do que dispõe o art. 37, pará-
grafo 6º, da Constituição Federal, que determina que as
pessoas jurídicas de direito público responderão diretamen-
te pelos danos causados pelos seus agentes.
4. Consta dos autos que a autora deu entrada na materni-
dade no dia 7 de março de 2007, às 9:00 horas, sentindo,
segundo afirmou, fortes dores, contudo, naquela data, não
fora realizado o parto cesariana, mas manteve-se a inter-
nação da parturiente, porque, segundo constou do seu pron-
tuário, havia dúvida sobre a idade do feto. No dia seguinte,
fora realizado um exame obstétrico na paciente, que reve-
lou colo cervical dilatado em apenas 1,5 cm em uma polpa
digital, conforme o documento de fl. 86.
5. Ainda conforme o prontuário da paciente, o trabalho de
parto teve início às 10:00 horas do dia 8 de março de 2007
e a bolsa amniótica se manteve íntegra até o momento da
cesariana. Segundo afirmado pelo Hospital, não havia si-
nais de sofrimento fetal, nem indicação absoluta de cesa-
riana, mas admitiu que a indicação relativa sempre deverá
ser discutida entre os obstetras de plantão. O trabalho de
parto se estendeu por aproximadamente 12 horas, razão
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pela qual foi recomendada a cirurgia cesariana. O parto
cirúrgico foi realizado às 22:00 horas do dia 8 de março de
2007, tendo a criança nascido às 22:25 horas. Durante a
cirurgia foi evidenciada a presença de mecônio espesso
no líquido amniótico, que foi aspirado pelo feto, o que pro-
vocou a síndrome de aspiração meconial .
6. A criança ficou internada na UTI-neonatal por aproxima-
damente 22 horas, vindo a falecer no dia 9 de março de
2007, às 19:00 horas, tendo como causa da morte a falên-
cia de múltiplos órgãos, hipertensão pulmonar persisten-
te, síndrome de aspiração meconial, conforme se vê da
Certidão de óbito de fl. 15.
7. Percebe-se dos documentos colacionados aos autos
que o feto não havia apresentado nenhum problema clínico
durante o pré-natal, todos os exames constataram a nor-
malidade da criança, sendo que todo o problema ocorreu
com a presença de mecônio no líquido amniótico e a in-
gestão pelo feto durante a cesariana.
8. Conforme se observa do documento de fl. 39v, houve
trabalho de parto prolongado e fora constatado sofrimento
fetal, o que indica que não houve o monitoramento cuida-
doso e acurado que requer o parto realizado nessas condi-
ções, quais sejam, em que a parturiente passou muitas
horas em trabalho de parto, tendo em vista que chegou ao
Hospital no dia 7 de março sentido fortes dores, e somen-
te fora realizada a cirurgia de retirada do feto no dia 8 de
março às 22:00 horas.
9. Ressalte-se que, embora o magistrado monocrático te-
nha dispensado a realização da perícia médica, isso não
constitui óbice para o julgamento da demanda, vez que os
documentos colacionados aos autos são suficientes para
concluir pela omissão do Hospital em prestar um atendi-
mento adequado à paciente, quando tinha o dever legal de
fazê-lo, o que culminou com a morte da criança.
10. Ficou evidenciado nos autos que se a parturiente tives-
se recebido o tratamento médico adequado, o feto teria
plenas condições de sobrevivência, já que todos os exa-
mes pré-natais atestaram a sua saúde, somente tendo
ocorrido o evento morte por causa da falha do serviço pú-
blico, que se revelou ineficiente para evitar o evento morte.
11. A conduta lesiva ensejadora da responsabilidade esta-
tal pode surgir por decorrência da omissão do Estado pe-
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rante o evento alheio que cause o gravame, caso em que
se caracteriza o ‘funcionamento defeituoso do serviço’ – a
faute de service – que independe da culpa do agente públi-
co, e que surge quando o serviço público: i) funciona mal;
ii) não funciona; ou iii) funciona a destempo (serodiamen-
te).
12. Outrossim, não há dúvidas quanto à existência do nexo
de causalidade entre a omissão culposa do corpo médico
do Hospital, e os danos causados aos autores, que entra-
ram no Hospital com um feto saudável e em plenas condi-
ções de nascimento e sobrevivência, e deixaram o local
com um cadáver, de sorte que cabe à UFAL o ônus de
indenizar a parte autora pelos danos morais.
13. Para a aferição do quantum da indenização não pode
haver arbítrio puro do magistrado, devendo ser feita em
atenção a critérios objetivos, tais como, o status de que
desfruta o ofendido, a condição financeira do ofensor, a
extensão dos efeitos do dano, etc.
14. A parte autora pleiteou o montante de R$ 100.000,00
(cem mil reais) pelos danos morais, montante que se reve-
la razoável e proporcional à reparação do evento danoso,
considerando os critérios objetivos acima elencados, e sem
perder de vista o fato de que, tal cifra, não ostentará o
condão de fomentar o enriquecimento sem causa (ilícito)
dos apelados.
15. Os juros moratórios de 0,5% (meio por cento) devem
incidir a partir da citação, nos termos fixados pela senten-
ça, tendo em vista não ser possível, no caso, a aplicação
da Súmula nº 54/STJ, ou seja, desde o evento danoso,
tendo em vista que tal mudança configuraria reformatio in
pejus, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
16. Já a correção monetária deve incidir não a contar do
evento danoso, mas sim da data da sentença que estipu-
lou a indenização, conforme orientação da Súmula nº 362/
STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento”.
17. A partir da vigência da Lei 11.960/2009, os juros e a
correção monetária são devidos pelos índices aplicáveis à
caderneta de poupança.
18. Apelação da União provida, para excluí-la da lide por
ilegitimidade passiva, apelação da UFAL improvida, e re-
messa necessária tida por interposta provida em parte,
apenas para ajustar a correção monetária. (TRF 5ª R., Ter-
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ceira Turma, AC 513609/AL, Rel. Des. Federal Geraldo
Apoliano, DJE 16/04/2012, p. 145)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ES-
TADO. UFPE. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. MORTE DE
RECÉM-NASCIDO DURANTE O PARTO. ASSISTÊNCIA
MÉDICA INADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURA-
DOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. APE-
LAÇÃO DA UFPE E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.
APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.
1. Remessa oficial e apelações interpostas contra senten-
ça que julgou parcialmente procedente o pedido, para con-
denar a UFPE ao pagamento de indenização por danos
morais causados à parte autora, em virtude da morte de
sua filha, por ocasião do parto, decorrente de conduta
médica indevida imputada ao hospital universitário. A pre-
tensão concernente à indenização por danos materiais
restou afastada, não tendo sido objeto do apelo da postu-
lante.
2. Afastada a alegação de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, tendo em vista a existência
nos autos de prova suficiente ao exame do mérito.
3. Hipótese em que a autora deu entrada no Hospital das
Clínicas de Pernambuco às 05:00 horas do dia 02/05/2005,
apresentando dores decorrentes de dilatações aferidas em
4 cm, mas sem “ruptura das águas”, pelo que não foi diag-
nosticado trabalho de parto ativo. Diante da ausência de
leito disponível, foi acomodada numa cadeira escolar e,
por ser uma grande multípara (antecedentes de 06 partos
normais), a equipe médica adotou conduta expectante. Às
21:00 horas, quando da substituição do médico obstetra
plantonista, deu-se início à aplicação de ocitocina (fárma-
co que provoca contrações uterinas), com continuidade do
procedimento de espera. Somente às 5:15 horas do dia
03/05/2005, quando da constatação de dilatação comple-
ta, o médico plantonista foi novamente acionado, sendo a
autora, enfim, encaminhada à sala de parto. O nascimen-
to e a decorrente morte do recém-nascido ocorreram às
5:25 horas.
4. Independentemente da adequação da técnica médica
adotada na fase expulsiva do parto, resta evidente que à
autora não foi direcionado atendimento hospitalar compa-
tível com a situação que apresentava, sendo submetida a
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tratamento atentatório à dignidade da pessoa humana.
Segundo informações prestadas pelo próprio médico que
conduziu o parto, no período em que a autora esteve inter-
nada, a maternidade do HCPE estava superlotada, com
cinco pacientes acomodadas em cadeiras. Informou-se,
ainda, que os médicos plantonistas da maternidade, ber-
çário e UTI neonatal encaminharam abaixo-assinado ao
CREMEPE, via Comissão de Ética, denunciando a impo-
sição de internamento de pacientes, apesar da falta abso-
luta de leitos e de uma boa assistência obstétrica e neo-
natal.
5. É notória a negligência da apelante, que mantém um
serviço médico-hospitalar descompromissado com sua
função primordial de fornecer um atendimento de qualida-
de, zelando pelas vidas daqueles que os procuram.
6. Os danos morais sofridos pela autora são inquestioná-
veis, caracterizados pela tristeza, dor e abalo psicológico
que devem ser indenizados. Na longa jornada de quase 24
horas em processo de contrações, a postulante foi sub-
metida a condições de atendimento precárias que levaram
à morte de sua filha, esperada por longos meses e cuja
gestação transcorria dentro dos padrões da normalidade.
7. Tratando-se de danos morais, o valor da indenização
deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de con-
dutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tem-
po, amenizar, na medida do possível, o constrangimento
causado à parte lesada. Por outro lado, não pode se mos-
trar excessivo diante da lesão causada, sob pena de re-
sultar em enriquecimento ilícito.
8. Considerando as circunstâncias do caso apresentado,
o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), arbitrado na
sentença recorrida, mostra-se insuficiente à reparação dos
danos morais efetivamente sofridos pela autora, em face
do que deve ser majorado para o valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), a sofrer incidência de correção monetária
a partir deste julgamento.
9. Mantido os honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da condenação, por atender aos parâmetros do art.
20, parágrafo 3º, do CPC.
10. Remessa oficial e apelação da UFPE improvidas.
11. Apelação da autora provida. (TRF 5ª R., Primeira Tur-
ma, AC 433496/PE, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Mo-
reira, DJE 15/04/2010, p. 142)
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CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NO ATEN-
DIMENTO DE GESTANTE EM UNIDADE HOSPITALAR
MANTIDA COM RECURSOS DO SUS. MORTE DE
RÉCEM-NASCIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA UNIÃO REJEITADA. DANOS MORAIS. PRO-
CEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓ-
RIO.
1. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva da União,
eis que ela responde pelos atos praticados pelas pessoas
jurídicas de direito privado que prestam serviço público
delegado, considerando que, na hipótese, a União possui
atribuição legal de controle e fiscalização de serviços na
área da saúde, nos termos da art. 6º, VII, da Lei 8.080/90,
que trata do Sistema Único de Saúde.
2. De acordo com a melhor doutrina, a teoria do risco ad-
ministrativo  prevista no art. 37, parágrafo 6º, da CF, pres-
cinde da demonstração da culpa da Administração ou de
seus agentes, bastando apenas que a vítima demonstre a
ocorrência do evento danoso em virtude de ação ou omis-
são do ente público.
3. No caso dos autos, restou demonstrado que o dano
moral consistente na morte do filho recém-nascido da au-
tora foi causado pela demora e pelo descaso quando de
seu atendimento na APAMI - Associação de Proteção e
Assistência à Maternidade e à Infância de São Tomé, no
Estado do Rio Grande do Norte, Maternidade Rita Leonor
de Medeiros, onde a paciente em trabalho de parto levou 4
horas para ser atendida e deslocada à sala de parto, cir-
cunstância absurda, eis que a gestante já tinha compare-
cido à referida unidade hospitalar no turno da manhã, sen-
do orientada a retornar quando sentisse maiores dores,
bem como pela inexistência de corpo médico especializa-
do e capacitado para a realização de cesáreas e, final-
mente, pela ausência de estrutura adequada para o rece-
bimento de pacientes prestes a dar à luz, o que acarreta a
obrigação da Administração em indenizar.
4. Diante  da alta gravidade do evento danoso, caracteriza-
da pela extrema dor (física e moral), aflição e temor causa-
dos à jovem gestante (25 anos, à época) desde o instante
que adentrou na indigitada unidade hospitalar até o mo-
mento da perda prematura de seu primeiro filho, deve ser
mantida a condenação da União e da APAMI na quantia de
R$ 150.000,00 a título de indenização por danos morais
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como forma de minorar o sofrimento causado à deman-
dante. (STJ, REsp 402874/SP, Rel. Min. Sálvio de Figuei-
redo Teixeira. Indenização mantida em 300 salários míni-
mos; e TRF 2ª, AC 267.113/RJ, Rel. Des. Fed. Vera Lúcia
Lima. Indenização majorada para R$ 150.000,00 )
5. Sobre o montante indenizatório, deverão incidir tão so-
mente juros de mora com base na taxa SELIC e a partir da
ocorrência do evento danoso, tendo em vista a impossibi-
lidade de cumulação da referida taxa com outro índice de
atualização, seja de juros, seja de correção monetária.
6. Redução da verba honorária de 10% sobre o valor da
condenação para a quantia de R$ 7.500,00, levando-se
em consideração a relativa complexidade da matéria dis-
cutida nos autos e o curto tempo de tramitação do feito
(ajuizamento em 2006), nos termos do art. 20, parágrafo
4º, do CPC.
7. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
(TRF 5ª R., Segunda Turma, APELREEX4496/RN, Rel. Des.
Federal Francisco Wildo, DJE 09/10/2009, p. 138)

5. Em face do exposto, e forte nos precedentes susomencio-
nados, nego provimento às apelações e à remessa oficial.

6. É como voto, em. Pares.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO N° 21.626-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Apelantes: RAPIDÃO COMETA LOGÍSTICA E TRANSPORTE
S/A E FILIAIS E FAZENDA NACIONAL

Apelados: OS MESMOS
Advs./Procs.: DRS. MOACIR ALFREDO GUIMARÃES NETO E

OUTROS

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE. INTERESSE
DE AGIR. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS NÃO CU-
MULATIVOS. CREDITAMENTO DE INSUMOS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SOCIEDADE EM-
PRESÁRIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE
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CARGAS. LEI Nº 10.866/03 E LEI Nº 10.637/02.
INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS. CONTRATOS
DE SEGURO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICA-
ÇÕES. PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. Hipótese em que o mandado de segurança foi
impetrado por sociedade anônima e suas filiais
com o desiderato precípuo de assegurar supos-
to direito líquido e certo ao desconto, na base de
cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, de
insumos específicos de sua atividade de logística
e de transporte de cargas.
2. AGRAVOS RETIDOS:
I. Deixa-se de conhecer o recurso da impetrante
de fls. 327/365, haja vista a reconsideração da de-
cisão que indeferia a liminar à fl. 393/399. Tendo-
-se amoldado a hipótese ao art. 523, § 2º, do CPC,
cumpre reconhecer o esvaziamento do objeto do
agravo, tal como já consignado à fl. 615. Agravo
retido do contribuinte não conhecido.
II. Conhece-se do agravo retido interposto pela
Fazenda Nacional, vez que houve pedido explíci-
to à fl. 537, verso. Contudo, ao pugnar pela revo-
gação da liminar, utilizou-se de argumentação
inteiramente reproduzida nos debates das ape-
lações. Sendo assim, a extensão da tutela de ur-
gência e a sua produção de efeitos será restrita
aos termos em que restar concedida a seguran-
ça no acórdão. Agravo retido parcialmente pro-
vido.
3. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO DA
FAZENDA NACIONAL:
I. Do interesse de agir: nos termos do art. 5º,
inciso XXXV, da CRFB/88, o acesso à tutela ju-
risdicional não pressupõe apenas a lesão a di-
reito, admitindo também meios preventivos para
debelar uma ameaça concreta. Esta é precisa-
mente a hipótese em que se insere a ação man-
damental, pois o contribuinte busca fazer preva-
lecer uma interpretação do texto legal, a fim de
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que possa realizar descontos na base de cálculo
das contribuições sem oposição administrativa.
II. Da tempestividade do mandado de seguran-
ça: constatado o caráter preponderantemente
preventivo do mandado de segurança, o consec-
tário inafastável disso é que também não proce-
de a outra defesa apresentada pelo ente público
de que se inobservou o prazo de cento e vinte
dias previsto na revogada Lei nº 1.533/51 e man-
tido na Lei nº 12.016/09.
III. Da prejudicial de prescrição: seja pelo enten-
dimento de que o Decreto nº 20.910/32, art. 3º, se
aplica ao caso, seja pela regência da matéria pe-
los termos do artigo 3º da Lei Complementar nº
118/2005, o crédito surgido antes de maio de 2006
está extinto, tendo em vista que o ajuizamento
da ação foi efetuado apenas em maio de 2011.
IV. Do mérito: No caso dos autos, pretende-se
reverter a segurança que concedeu o crédito, para
abatimento da base de cálculo da COFINS/PIS,
não cumulativos, dos gastos com contratos de
seguro com cobertura de responsabilidade civil
e serviços de telecomunicações, utilizados pelas
Empresas de logística e transporte de cargas.
V. A possibilidade de creditamento de despesas,
nos casos da contribuição ao PIS e da COFINS,
está amparada pelo artigo terceiro das Leis nº
10.637/02 e 10.833/03, de idêntica redação, cujos
incisos permitem inferir duas disciplinas para os
tipos de insumos: enquanto nos incisos I e do III
ao X se menciona especificamente a utilização
de insumos na atividade da empresa, num nexo
mais tênue em relação ao produto ou serviço, e
mais forte em relação à viabilização da atividade
como um todo, no inciso II, o legislador ordiná-
rio foi claro ao estabelecer o liame com a presta-
ção de serviços e com a produção ou fabrica-
ção de bens ou produtos.
VI. Os insumos diretos são, então, objeto do



54

inciso II do art. 3º das Leis de nºs 10.833/03 e
10.637/02, enquanto os indiretos são os referi-
dos nos demais incisos, por exemplo, custos
com o estabelecimento, mão de obra e infraes-
trutura. Embora a lei não se valha dos termos
“indireto” e “direto”, utiliza-se deles pela des-
crição das suas características, o que, inclusive,
se depreende da confrontação entre os incisos.
VII. Ficam de fora da previsão legal os dispên-
dios que se apresentem num grau de inerência
que configure mera conveniência da pessoa ju-
rídica contribuinte (sem alcançar perante o fa-
tor de produção o nível de uma utilidade ou ne-
cessidade) ou, ainda, que ligados a um fator de
produção, não interfiram com o seu funcionamen-
to, continuidade, manutenção e melhoria. (GRE-
CO, Marco Aurélio apud PAULSEN, Leandro;
VELLOSO, Andrei Pitten. Contribuições. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 206.)
VIII. Pelo exposto, os insumos diretos possuem
autorização genérica para o creditamento, bas-
tando a previsão legal consignada no inciso II:
“a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a bens e serviços, utili-
zados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lu-
brificantes [...] (Redação dada pela Lei nº 10.865,
de 2004)”.
IX. Os insumos indiretos, no entanto, por depen-
derem de um nexo ou juízo de necessidade,
essencialidade e utilidade, ponderado pelo legis-
lador, dependem de menção legal explícita para
gerar o mesmo direito de crédito.
X. Sob essa dúplice perspectiva dos insumos,
perfilha-se o entendimento de que, em regra, as
despesas com seguros e telecomunicações,
quando não impostas efetivamente por leis es-
pecíficas como elementos obrigatórios para a
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atividade de logística e transporte, representam
insumos indiretos, a exigir expressa menção do
legislador para que se legitimasse o creditamen-
to pelo seu juízo de necessidade, essencialidade
e utilidade.
XI. Quanto aos contratos de seguro, a Lei nº
11.442/2007, art. 13, estabelece a obrigatorieda-
de necessária para considerar-se devido o cre-
ditamento, desde que demonstrado na via admi-
nistrativa a contratação direta pela empresa
transportadora.
XII. Por outro lado, no que concerne à utilização
de rádio, celular e telefone convencional e servi-
ço 0800, não é peculiaridade dos serviços pres-
tados pela autora, mas elemento que, embora
não componha diretamente o serviço, pode ser,
indistintamente, essencial para quaisquer ativi-
dades e, diante desse caráter geral, não teria pas-
sado despercebido pelo legislador caso o objeti-
vo fosse autorizar o creditamento das respecti-
vas despesas. Impossibilidade de creditamento.
XIII. Para os custos com rastreamento, entende-
se que o cenário legislativo atual favorece a pre-
tensão do autor, vez que, ao instituir o Sistema
Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repres-
são ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, a LC
nº 121/2006 permitiu ao CONTRAN estabelecer
os dispositivos obrigatórios de segurança de veí-
culos produzidos no País ou importados, dentre
os quais o de rastreamento.  Nessa política, certa-
mente o transporte de cargas ocupa o centro das
preocupações e o rastreamento passa a compor
exigência direta do próprio serviço prestado.
4. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE:
I. A insurgência recursal do contribuinte visa uni-
camente a afastar os limites temporais impos-
tos pelo juízo de origem ao creditamento objeto
da ação. Para tanto, sustenta que o direito não
poderia ser assegurado apenas a partir da data
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da propositura da demanda, pois o que busca
precisamente é a declaração do direito de amor-
tizar o crédito tributário de COFINS e PIS com o
crédito excluído de suas bases de cálculo.
II. De fato, na via mandamental não se está a ques-
tionar os valores, o quanto foi despendido com
contratos de seguro e rastreamento. Tão somen-
te se pretende assegurar que a interpretação do
art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03,
não sirva de impedimento ao aproveitamento
dos valores na via administrativa.
III. Ressalvados os créditos atingidos pela con-
sumação da prescrição quinquenal, a pretensão
ao crédito escritural extravasa o momento da
propositura do mandado de segurança e se es-
tende legitimamente até o ingresso no ordena-
mento jurídico das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03.
IV. Incidência de correção monetária (Súmula nº
411/STJ aplicada ante a identidade de razões).
- Agravo retido do contribuinte não conhecido.
- Agravo retido da Fazenda Nacional conhecido
e parcialmente provido.
- Remessa obrigatória e apelação da Fazenda Na-
cional parcialmente providas.
- Apelação do contribuinte parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, decide a Primeira Turma do egrégio Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, por unanimidade, não conhecer do agravo
retido interposto pelo contribuinte, dar provimento parcial ao agra-
vo retido da Fazenda Nacional, à remessa obrigatória e às apela-
ções, nos termos do voto e relatório constantes dos autos, que
integram o presente julgado.

Recife, 21 de junho de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator
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 RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA:

Cuida-se a espécie de mandado de segurança impetrado por
sociedade anônima e suas filiais com o desiderato precípuo de
assegurar suposto direito líquido e certo ao desconto, na base de
cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, de insumos específi-
cos de sua atividade de logística e de transporte de cargas. Pede,
portanto, que se reconheça o direito ao creditamento das despe-
sas com seguros de responsabilidade civil e serviços de teleco-
municações (rastreamento, comunicação de dados, rádio, celu-
lar, fone convencional e serviço 0800).

Às fls. 480/481, o Ministério Público Federal não encontrou qual-
quer causa que justificasse a sua manifestação quanto ao mérito
da lide, eis que ausente o interesse público primário e inocorrente
crime ou ato de improbidade.

Proferida a sentença, o ilustre magistrado a quo julgou parcial-
mente procedente a pretensão, ao fundamento de que as normas
regulamentares editadas pela Secretaria da Receita Federal não
podem adotar concepção restritiva do conceito de insumos, tendo
em vista que as Leis nº 10.833/03 e 10.637/02 não dão margem a
essa interpretação. Restringiu, contudo, o creditamento ao perío-
do posterior ao ajuizamento da ação, vez que a Súmula nº 271 do
Pretório Excelso impede que o mandado de segurança produza
efeitos financeiros pretéritos.

A decisão está sujeita à remessa obrigatória.

Inconformada, nas razões da apelação, o contribuinte pugna
pela reforma da decisão, especificamente quanto à limitação tem-
poral imposta pelo julgado, haja vista a natureza meramente de-
claratória, e não repetitória da ação. Requer, outrossim, o conheci-
mento do agravo retido nos autos.

Contrarrazões às fls. 555/562, nas quais a Fazenda Nacional
suscita a prejudicial de prescrição, que se consumaria na espécie
pelo transcurso do quinquênio previsto no Decreto nº 20.910/32,
art. 1º.
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A Fazenda Nacional igualmente recorre para sustentar: a) a
falta de interesse de agir, pois o mandado de segurança não foi
precedido de lesão ou ameaça a direito; b) a perda do prazo de
cento e vinte dias previsto na Lei nº 12.016/2009 e na Lei nº 1.533/
51; c) a equivocada acepção incutida no vocábulo “insumos”, que
desvirtua a sistemática legal de não cumulatividade e esvazia a
base de cálculo da contribuição; e d) a necessidade de conhecer
do agravo interposto.

Contrarrazões às fls. 571/610, aduzindo novamente as razões
exordiais.

Relatei.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA (Relator):

Em apreciação preliminar, analiso a admissibilidade dos agra-
vos interpostos ao longo do feito.

Inicialmente, deixo de conhecer o recurso da impetrante de
fls. 327/365, haja vista a reconsideração da decisão que indeferia
a liminar à fl. 393/399. Tendo-se amoldado a hipótese ao art. 523, §
2º, do CPC, reconheço o esvaziamento do objeto do recurso, tal
como já consignado à fl. 615.

Por outro lado, conheço do agravo retido interposto pela Fa-
zenda Nacional, vez que houve pedido explícito à fl. 537, verso.
Contudo, ao pugnar pela revogação da liminar, utilizou-se de argu-
mentação inteiramente reproduzida nos debates das apelações.
Sendo assim, a extensão da tutela de urgência e a sua produção
de efeitos será restrita aos termos em que restar concedida a se-
gurança nas linhas seguintes.

1. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO DA FAZENDA
NACIONAL

I. Preliminares

Questiona-se primeiro a ausência de comprovação de qual-
quer recusa ou manifestação desfavorável por parte do Fisco ca-
paz de dotar o autor do interesse de agir.
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A alegação não possui consistência, vez que, nos termos do
art. 5º, inciso XXXV, da CRFB/88, o acesso à tutela jurisdicional
não pressupõe apenas a lesão a direito, admitindo meios preventi-
vos diante de uma ameaça real. Esta é precisamente a hipótese
em que se insere a ação mandamental, pois o contribuinte busca
fazer prevalecer uma interpretação do texto legal, a fim de que
possa se precaver contra os efeitos de eventual mora tributária. E
como a tese sustentada, à evidência dos argumentos da manifes-
tação da Fazenda Nacional, não é acolhida na via administrativa,
exsurge a necessidade do exame de legalidade realizado pelo Poder
Judiciário.

Assim, ao menos nesse estágio de asserções, o interesse de
agir se revela, a permitir incursão no mérito.

Se constatado nas linhas anteriores o caráter preventivo do
mandado de segurança, o consectário inafastável disso é que tam-
bém não procede a outra defesa apresentada pelo ente público de
que o mandado de segurança inobservou o prazo de cento e vinte
dias previsto na revogada Lei nº 1.533/51 e mantido na Lei nº 12.016/
09.

O mandado de segurança é, pois, tempestivo e preenche as
exigências de ordem pública tratadas.

II. Prejudicial de prescrição

O pleito formulado pela parte autora busca o creditamento pro-
piciado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, no artigo terceiro,
inciso segundo, desde o momento em que essas leis passaram a
governar a relação jurídica tributária. Todavia, o ajuizamento da
presente ação constitucional foi efetuado em maio de 2011, não
podendo, por isso, deixar de submeter-se ao lustro prescricional,
nos termos já assentados pelo col. Superior Tribunal de Justiça.

Tomo por empréstimo o recente aresto:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIO-
LAÇÃO AO ART. 535, CPC. FUNDAMENTAÇÃO INSUFI-
CIENTE. SÚMULA N° 284/STF. PIS E COFINS NÃO CU-
MULATIVOS. BENS INTEGRANTES DO ATIVO FIXO/IMO-
BILIZADO/PERMANENTE. CREDITAMENTO PELOS EN-
CARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO. PRES-
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CRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COM-
PENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA
SÚMULA N° 411/STJ, POR ANALOGIA.
[...]
3. A prescrição dos créditos fiscais visando ao credi-
tamento das contribuições ao PIS e COFINS não cu-
mulativos, a exemplo do creditamento escritural de
IPI, é quinquenal, contada a partir do ajuizamento
da ação.
4. À exceção da existência de expressa autorização legal
(v.g. art. 5º, §§1º e 2º, da Lei n° 10.637/2002 e art. 6º, §§1º
e 2º, da Lei n° 10.637/2002), os créditos escriturais de PIS
e COFINS, ainda que reconhecidos judicialmente, somen-
te podem ser aproveitados mediante desconto das contri-
buições ao PIS e COFINS a pagar (art. 3º, § 4º, da Lei n°
10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003), sendo vedada a
compensação na forma do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
5. Reconhecido o direito ao creditamento e à existência
de dispositivos legais e normativos ilegítimos que o impe-
dem (no caso o art. 31 da Lei n° 10.865/2004 declarado
inconstitucional pela Corte de Origem), é de se reconhe-
cer a correção monetária dos créditos escriturais de PIS e
COFINS. Incidência, por analogia, do recurso representa-
tivo da controvérsia REsp nº 1.035.847 - RS, Primeira Se-
ção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009, e do Enun-
ciado n° 411 da Súmula do STJ: “É devida a correção mo-
netária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fis-
co”.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa par-
te, parcialmente provido.
(REsp 1269131/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2012,
DJe 17/04/2012)

Desta feita, seja pelo entendimento de que o Decreto nº 20.910/
32, art. 3º, se aplica ao caso, seja pela regência da matéria pelos
termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 118/2005, para as
ações ajuizadas na sua vigência (RE 566.621, art. 543-B do CPC),
o crédito surgido antes de maio de 2006 está extinto.

III. MÉRITO: Creditamento de insumos na sistemática não
cumulativa de COFINS e de contribuição para o PIS
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Ao examinar o preceito permissivo dos descontos na base de
cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS, contido no art. 3º
das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, compreende-se que todos os
incisos estabelecem, detalhadamente, as espécies de insumos
que geram creditamento.

Como “insumo” não tem acepção isolada no direto tributário,
porque, antes, advém de relações de natureza privada, cumpre
respeitar aquilo que, com essa percepção, o legislador acreditava
aprisionar e captar na integração do termo ao texto normativo.
Dessa feita, na formulação do conceito técnico-jurídico de insumo
não se devem ignorar suas duas espécies, os insumos diretos,
que demandam a participação física no bem ou serviço, e os insu-
mos indiretos, que se inserem no contexto mais abrangente da
atividade empresarial.

Pela simplicidade e clareza das definições, peço licença para
importar um dos resultados de minhas consultas:

Insumos diretos: Assim são classificados os materiais e
serviços utilizados na produção de outros bens ou servi-
ços. Vale, também, a denominação de “matéria-prima” ou
“produto”.
Refere-se ao material empregado para que se obte-
nha qualquer resultado prático, seja produto ou ser-
viço.

Insumos indiretos: São aqueles necessários à produção,
porém de forma indireta, não se agregando, sob qualquer
forma, ao produto final. São, em geral, produtos fornecidos
por concessionárias públicas, como energia elétrica, água,
telefonia etc. Fazem parte, ao lado das instalações predi-
ais, da infra-estrutura do negócio.1

Sob essa perspectiva, refaço a leitura do texto legal:

Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídi-
ca poderá descontar créditos calculados em relação a:

1 Gestão de logística. Acesso em 15 de julho de 2011. Disponível em: http:/
/smaonl ine . r io . r j .gov.br /s is temas/SGDO/_ro t inas /cadast ro /docs /
%7BB7C7024D-66F7-4930-88BC-37BBF77161F9%7D_Resumo1.doc
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I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos: (Redação dada pela
Lei nº 10.865, de 2004)
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na pres-
tação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive com-
bustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao paga-
mento de que trata o art. 2° da Lei n° 10.485, de 3 de
julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos
veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
Tipi; (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a for-
ma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pes-
soa jurídica; (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pa-
gos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empre-
sa;
V - valor das contraprestações de operações de arrenda-
mento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contri-
buições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES; (Redação dada pela Lei nº 10.865, de
2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para loca-
ção a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços; (Reda-
ção dada pela Lei nº 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros, utilizados nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda
tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e
tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
[X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, far-
damento ou uniforme fornecidos aos empregados por pes-
soa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído
pela Lei nº 11.898, de 2009)]
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Os insumos diretos são, então, objeto do inciso II do art. 3º
das Leis de nºs 10.833/03 e 10.637/02, enquanto os indiretos são
os referidos nos demais incisos, por exemplo, custos com o esta-
belecimento, mão de obra e infraestrutura. Embora a lei não se
valha dos termos “indireto” e “direto”, utiliza-se deles pela descri-
ção das suas características, o que, inclusive, se depreende da
confrontação entre os incisos.

Enquanto nos incisos I e III a X se menciona especificamente
a utilização de insumos na atividade da empresa, num nexo mais
tênue em relação ao produto ou serviço, e mais forte em relação à
viabilização da atividade como um todo, no inciso II, o legislador
ordinário foi claro ao estabelecer o liame com a prestação de ser-
viços e com a produção ou fabricação de bens ou produtos. Exa-
tamente o que se entende por insumo direto: aqueles que entram
na composição do produto ou do serviço.

Assim, de um modo geral, o artigo 3º buscou abranger, inicial-
mente, os insumos diretos, ao incluir “todos [os dispêndios] liga-
dos a bens e serviços que se apresentem como necessários para
o funcionamento do fator de produção, cuja aquisição ou consumo
configura conditio sine qua non da própria existência e/ou funcio-
namento [...]”. É certo que estão abarcados, igualmente, insumos
indiretos, pois “também estão abrangidos os bens e serviços liga-
dos à ideia de continuidade ou manutenção do fator de produção,
bem como os ligados à sua melhoria. Porém, ficam de fora da
previsão legal os dispêndios que se apresentem num grau de ine-
rência que configure mera conveniência da pessoa jurídica con-
tribuinte (sem alcançar perante o fator de produção o nível de uma
utilidade ou necessidade) ou, ainda, que ligados a um fator de
produção, não interfiram com o seu funcionamento, continuidade,
manutenção e melhoria.2

O nexo ou juízo de necessidade, essencialidade e utilidade é,
pois, o critério que o legislador se valeu para selecionar quais os
insumos indiretos ensejariam ou propiciariam o creditamento. Es-

2 GRECO, Marco Aurélio apud PAULSEN, Leandro; VELLOSO, Andrei Pitten.
Contribuições. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 206.
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tes dependem, portanto, de menção legal explícita para gerar o
mesmo direito de crédito que os insumos diretos.

Sob essa dúplice perspectiva dos insumos, no caso dos au-
tos, deve-se verificar se as despesas com contratos de seguros e
com serviços de telecomunicação constituem insumos diretos ou
indiretos das empresas prestadoras de serviço, o que refletirá so-
bre a necessidade de estarem expressamente consignados nos
incisos do art. 3º das leis de regência da COFINS e da contribui-
ção ao PIS.

Em razão do objeto societário, perfilho-me ao entendimento
de que, em regra, essas despesas, quando não impostas efetiva-
mente por leis específicas como elementos obrigatórios para a
atividade de logística e transporte, representam insumos indiretos,
a exigir expressa menção do legislador para que se legitimasse o
creditamento apenas pelo seu juízo de necessidade, essenciali-
dade e utilidade.

Firme nessas premissas, individualmente considerados os
direitos postulados pelo impetrante, concluo:

a) Quanto ao contrato de seguro de responsabilidade civil,
como dito, apenas o obrigatório, e obrigatório pela legislação es-
pecial, pode ser objeto de desconto na COFINS e na contribuição
ao PIS. Os limites do creditamento do insumo devem, pois, ser
depreendidos dos seguintes termos:

Lei nº 11.442/2007, art. 13. Sem prejuízo do seguro de
responsabilidade civil contra danos a terceiros pre-
visto em lei, toda operação de transporte contará com o
seguro contra perdas ou danos causados à carga, de
acordo com o que seja estabelecido no contrato ou conhe-
cimento de transporte, podendo o seguro ser contratado:
I - pelo contratante dos serviços, eximindo o transportador
da responsabilidade de fazê-lo;
II - pelo transportador, quando não for firmado pelo contra-
tante.
Parágrafo único. As condições do seguro de transporte
rodoviário de cargas obedecerão à legislação em vigor.

Por isso, o pedido exordial é procedente, mas para considerar
devido o creditamento relativo aos seguros obrigatórios com co-
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bertura de responsabilidade civil, desde que demonstrado na via
administrativa a contratação direta pela empresa transportadora.

b) Quanto aos serviços de telecomunicações, o mesmo raci-
ocínio trilhado deve ser utilizado em relação ao rastreamento, a
rádio, celular, telefone convencional e serviço 0800.

Assim, entendo que a utilização de rádio, celular e telefone
convencional e serviço 0800 não são peculiaridades dos serviços
prestados pela autora, mas elementos que, embora não compo-
nham diretamente o serviço, podem ser, indistintamente, essenci-
ais para quaisquer atividades e, diante desse caráter geral, não
teriam passado despercebidos pelo legislador caso o objetivo fos-
se autorizar o creditamento das respectivas despesas.

Para os custos com rastreamento, entendo que o cenário le-
gislativo atual favorece a pretensão do autor, vez que, ao instituir o
Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto
e Roubo de Veículos e Cargas, a LC nº 121/2006 permitiu ao CON-
TRAN estabelecer os dispositivos obrigatórios de segurança de
veículos produzidos no País ou importados e essa competência
foi exercida para impor:

Art. 1º Todos os veículos novos, saídos de fábrica, produ-
zidos no País ou importados a partir de 24 (vinte e quatro)
meses da data da publicação desta Resolução somente
poderão ser comercializados quando equipados com dis-
positivo antifurto.
§ 1º O equipamento antifurto deverá ser dotado de sistema
que possibilite o bloqueio e rastreamento do veículo.
(Resolução do CONTRAN nº 245/2007)

Há, portanto, uma diretriz governamental importante para evi-
tar o furto de veículos e cargas que extrapola o mero interesse do
particular. Nessa política, certamente o transporte de cargas ocu-
pa o centro das preocupações e o rastreamento passa a compor
exigência direta do próprio serviço prestado.

Assim, para o caso sob deslinde, o inciso II é suficiente para
garantir os descontos na base de cálculo das contribuições PIS/
COFINS dos custos com contratos de seguro obrigatório e despe-
sas com rastreamento de veículos e cargas, mas não propicia o
mesmo direito para os demais itens de telecomunicações.
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Com essas considerações, dou provimento parcial à remes-
sa obrigatória e à apelação, para reconhecer a prescrição parcial
dos créditos e restringir os termos sentenciados dos insumos su-
jeitos ao benefício fiscal.

2. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE

A insurgência recursal do contribuinte visa unicamente a afas-
tar os limites temporais impostos pelo juízo de origem ao credita-
mento objeto da ação. Para tanto, sustenta que o direito não pode-
ria ser assegurado apenas a partir da data da propositura da de-
manda, pois o que busca precisamente é a declaração do direito
de amortizar o crédito tributário de COFINS e PIS com o crédito
excluído de suas bases de cálculo.

Com efeito, verifico que a oposição das Súmulas nºs 269 e 271
do Supremo Tribunal Federal não podem constituir óbices ao plei-
to. Na via mandamental não se está a questionar os valores, o
quanto foi despendido com contratos de seguro e rastreamento.
Tão somente se pretende assegurar que a interpretação do art. 3º,
inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, não sirva de impedi-
mento ao aproveitamento dos créditos.

Dessa feita, ressalvados os valores atingidos pela consuma-
ção da prescrição quinquenal, a pretensão ao crédito escritural
extravasa o momento da propositura do mandado de segurança e
se estende legitimamente até o ingresso no ordenamento jurídico
das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03.

Por fim, quanto à correção monetária do crédito a ser aprovei-
tado pelo contribuinte, devem ser utilizados os índices oficiais do
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Jus-
tiça Federal. O deferimento da atualização do crédito se justifica,
por identidade de razões, no entendimento consagrado no REsp
nº 1.035.847-RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
24.6.2009, e na Súmula do col. STJ:

É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quan-
do há oposição ao seu aproveitamento decorrente de re-
sistência ilegítima do Fisco.
(Súmula 411, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009,
DJe 16/12/2009)
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PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESEN-
TATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C DO CPC.
TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDA-
DE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGA-
DO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDI-
TO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊN-
CIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de
IPI decorrentes do princípio constitucional da não cumula-
tividade (créditos escriturais), por ausência de previsão le-
gal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriun-
do da aplicação do princípio da não cumulatividade, des-
caracteriza referido crédito como escritural, assim consi-
derado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em
sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito
impele o contribuinte a socorrer-se do Judiciário, circuns-
tância que acarreta demora no reconhecimento do direito
pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveita-
mento desses créditos, com o consequente ingresso no
Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito plei-
teado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa
do Fisco. (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 490.547/
PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ
10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro José Del-
gado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp
495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em
27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Mi-
nistro  Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ
24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto
Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp
605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado
em 12.11.2008, DJe 24.11.2008)
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1035847/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009)
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Impregnadas de eficácia uniformizadora de jurisprudência,
devem prevalecer tais orientações da col. Corte Superior de en-
cerramento interpretativo.

Vistos todos os pontos controvertidos, sintetizo o resultado a
ser proclamado: deixo de conhecer do agravo retido interposto pelo
contribuinte; conheço e dou provimento parcial ao agravo retido do
ente público para limitar a liminar concedida aos termos em que
houve procedência das teses do impetrante; provejo parcialmente
a remessa obrigatória e a apelação da Fazenda Nacional, a fim de
reconhecer a prescrição quinquenal do direito ao creditamento, bem
como restringir os insumos que geram esse direito; e também dou
parcial provimento à apelação do particular para, ressalvada a pres-
crição, estender o direito postulado até o marco do advento da
nova disciplina legal de não cumulatividade da COFINS e da con-
tribuição ao PIS, atualizados os valores.

Assim voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 23.228-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO BRUNO
MIRANDA CLEMENTINO (CONVOCADO)

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelado: MANOEL LUIZ DA SILVA
Repte.: PROCURADORIA DO INSS
Adv./Proc.: DR. BRUNO JOSÉ DE FRANÇA (APDO.)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA POR IDADE, SERVIDOR MUNI-
CIPAL. REGIDO PELO RGPS. APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA DEVIDA SOMENTE A SERVIDO-
RES VINCULADOS A REGIME PRÓPRIO. O AU-
TOR REÚNE OS REQUISITOS DE IDADE E CA-
RÊNCIA EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA POR IDADE PREVISTA NA
LB. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANTIDA A
VERBA HONORÁRIA EM 10% DO QUANTUM
VENCIDO. JUROS DE MORA FIXADOS EM 1%
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AO MÊS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA LEI
6.899/81. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 11.960/
2009.
- A aposentadoria compulsória, prevista no art.
40, § 1º, II, da CF/88, é devida exclusivamente a
servidores públicos de ocupantes de cargos efe-
tivos, vinculados a regime próprio de previdên-
cia.
- Ainda que o autor seja servidor público munici-
pal de cargo efetivo, resta evidente que o Muni-
cípio de Nova Cruz/RN, ao qual se acha vincula-
do, não possui regime próprio de previdência,
de modo que seus servidores são regidos pelo
RGPS, mediante relação contratual (não estatu-
tária), aplicando-se a eles as normas previden-
ciárias previstas na Lei 8.213/91, que não prevê
aposentadoria compulsória, mas tão somente a
aposentadoria por idade, assegurada pela CF/88
(art. 201, § 7º, II).
- Assim, a aposentadoria por idade, prevista no
art. 48 da Lei 8.213/91 é devida ao segurado que,
cumprida a carência exigida (art. 142 da LB), com-
pletar 65 anos de idade, se homem, e 60, se mu-
lher.
- Demonstrado a idade mínima necessária à a-
posentadoria, porquanto à data do ajuizamento
da ação (23/01/2007), o autor contava com 71
anos de idade, uma vez que nasceu em 27/06/
1935.
- Quanto ao cumprimento da carência, que no
caso do postulante é de 60 contribuições men-
sais (art. 32, CLPS), tendo em conta que antes
mesmo da entrada em vigor da LB, ele já se en-
contrava filiado ao RGPS, vez que teve o 1º vín-
culo empregatício registrado em 28/07/1971, con-
forme anotação na CTPS, tem-se que o segura-
do, à data do ajuizamento desta ação, perfazia
tempo de contribuição equivalente a 10a, 8m e
26d (128 contribuições), restando sobejamente
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demonstrado o cumprimento da carência exigi-
da, de modo a fazer jus à concessão do benefí-
cio de aposentadoria por idade, desde a data do
ajuizamento do presente feito.
- A verba honorária advocatícia, fixada em 10%
(dez por cento) do quantum vencido, encontra-
se em consonância com o disposto no § 4º do
art. 20 do CPC, pelo que a mantenho.
- Remessa oficial parcialmente provida para con-
denar a autarquia previdenciária à concessão de
aposentadoria por idade ao postulante, a contar
do ajuizamento da presente ação, bem como ao
pagamento das prestações vencidas, corrigidas
monetariamente, a contar do vencimento de cada
parcela, nos termos do manual de cálculos da
Justiça Federal, e acrescidas de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
válida, até o advento da Lei nº 11.960, de 29/06/
2009, mantendo o percentual de 10% (dez por
cento) do montante vencido (Súmula nº 111 do
STJ), fixado à verba honorária advocatícia. Ape-
lação parcialmente provida para estabelecer que,
para fins de atualização monetária e compensa-
ção da mora dos valores vencidos, a partir da
vigência da Lei nº 11.960/2009, 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, nos
termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela nova lei.

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, à unanimidade, dar parcial provimento à
apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.
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Recife, 31 de julho de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO BRUNO MIRANDA
CLEMENTINO - Relator Convocado

RELATÓRIO

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

Trata-se de remessa oficial e apelação da autarquia previden-
ciária em face da sentença que a condenou à concessão de apo-
sentadoria compulsória, em favor do promovente, nos termos re-
queridos na inicial, bem como ao pagamento de honorários advo-
catícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas
vencidas, em observância à Súmula nº 111 do STJ.

Em suas razões recursais, aduz a autarquia apelante a im-
possibilidade de aplicação, ao caso do recorrido, das normas que
tratam de servidores públicos vinculados a Regime Próprio de Pre-
vidência (PPP), posto que o município ao qual está vinculado não
dispõe de regime próprio, estando seus servidores vinculados ao
Regime Geral da Previdência Social (RGPS), mediante relação
contratual, atraindo a incidência do regramento do regime gerido
pelo INSS (art. 201 da CF e Lei 8.213/91).

Defende que, apesar de incontroverso o requisito da idade, o
autor não preenche a exigência legal da carência para a aposenta-
doria por idade, não se justificando a concessão do benefício.

Requer a reforma da sentença e a total improcedência do plei-
to autoral ou, não sendo este o entendimento, que a alteração do
critério de arbitramento dos honorários advocatícios, bem como a
fixação dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da
legislação aplicável ao caso, seja exposta no seu apelo.

Apesar de regularmente intimado, o apelado não apresentou
as suas contrarrazões, consoante certidão lavrada nos autos à fl.
117.

É o relatório.
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VOTO

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

Busca o promovente a obtenção do benefício de aposentado-
ria, posto que, na condição de funcionário efetivo do Município de
Nova Cruz/RN e possuindo já 71 (setenta e um) anos de idade, é
indiscutivelmente de direito a concessão de aposentadoria com-
pulsória.

A aposentadoria compulsória, prevista no inciso II do § 1º do
artigo 40 da Carta Magna/1988, é devida exclusivamente a servi-
dores públicos de ocupantes de cargos efetivos, vinculados a regi-
me próprio de previdência. Confira-se:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluí-
das suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ati-
vos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo.
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência
de que trata este artigo serão aposentados, calculados os
seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos
§§ 3º e 17:
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)

Nos presentes autos, porém, ainda que o autor seja servidor
público municipal de cargo efetivo, resta evidente que o Município
de Nova Cruz/RN, ao qual se acha vinculado, não possui regime
próprio de previdência, de modo que seus servidores são regidos
pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS)1, mediante rela-
ção contratual (não estatutária), aplicando-se a eles as normas

1 Confira-se o recolhimento do INSS nos Recibos de Pagamento de Salário
do Servidor – fls. 17/32.
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previdenciárias previstas na Lei nº 8.213/91, a qual não prevê a
aposentadoria compulsória, mas tão somente a aposentadoria por
idade, assegurada pela Constituição Federal, nos termos do art.
201, § 7º, inc. II (verbis):

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma
de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obri-
gatória, observados critérios que preservem o equilíbrio fi-
nanceiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previ-
dência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes
condições:
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessen-
ta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o
limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e
para os que exerçam suas atividades em regime de eco-
nomia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garim-
peiro e o pescador artesanal.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Assim, a aposentadoria por idade, segundo os termos do art.
48 da Lei nº 8.213/91 é devida ao segurado que, cumprida a carên-
cia exigida2, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
homem, e 60 (sessenta), se mulher.

Demonstrado o implemento da idade mínima necessária à
obtenção do benefício, porquanto à data do ajuizamento da ação
(23/01/2007), o demandante contava com 71 (setenta e um) anos
de idade, vez que nasceu em 27/06/1935 (fl. 14).

No que tange ao cumprimento da carência, que no caso do
autor é de 60 (sessenta) contribuições mensais3, tendo em conta
que antes mesmo da entrada em vigor da Lei 8.213, de 24/06/
1991, ele já se encontrava filiado ao Regime Geral da Previdência
Social, vez que teve o primeiro vinculo empregatício registrado em

2 Tabela do art. 142 da Lei nº 8.213/91.

3 Art. 32 do Decreto nº 89.312/84 (CLPS) c/c a tabela constante do art. 142 da
Lei nº 8.213/91, posto que à data da vigência desta lei o promovente já se
encontrava inscrito na Previdência Social Urbana, consoante anotações em
sua CTPS – fls. 15/16.
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28/07/1971, em conformidade com a anotação constante da pági-
na sete da CTPS (fl. 15), tem-se que o segurado, à data do ajuiza-
mento do presente processo, perfazia tempo de contribuição equi-
valente a dez anos, oito meses e vinte e seis dias (conforme conta
abaixo), ou seja, 128 (cento e vinte e oito) contribuições, restando
sobejamente demonstrado o cumprimento da carência exigida para
a concessão do benefício, de modo a fazer jus à concessão de
aposentadoria por idade, desde a data do ajuizamento da presente
ação.

Sobre esta matéria, já decidiu esta Quarta Turma, por unani-
midade, em processo da relatoria do Desembargador Federal Hé-
lio Sílvio Ourem Campos (Convocado): AC 447516/CE (0003466-
63.2006.4.05.8100). JUL: 03/11/2009. DJE: 01/12/2009. PÁG: 407.

A verba honorária advocatícia, fixada em 10% (dez por cento)
do quantum vencido encontra-se em consonância com o disposto
no § 4º do art. 20 do CPC, pelo que deve ser mantida.

No que concerne à fixação dos juros de mora e correção mo-
netária, o eg. STJ firmou entendimento “no sentido de que a inci-
dência de juros legais e de correção monetária está implicitamen-

ODOÍREP SONA SESEM SAID

1791/80/31a1791/70/82 4 0 0 61

5791/30/50a5791/20/21 5 0 0 42

9891/80/70a9891/50/61 6 0 2 22

7002/10/32a6991/80/03 7 01 4 42

LATOTOÇIVRESEDOPMET 01 8 62

4 CTPS (fl.15) - Empresa: ECISA - Engenharia, Comércio e Indústria S/A.

5 CTPS (fl.16) - Empresa: Nobel Engenharia Ltda.

6 CTPS (fl.16) - Empresa: Destilaria Baía Formosa S/A.

7 Declaração (fl. 13) - CTPS (fl.16) - CNIS (fl. 66) - Empregadora: Prefeitura
Municipal de Nova Cruz (RN).
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te reconhecida nos pedidos em geral, nos termos do art. 293 do
Código de Processo Civil e da Lei 6.899/81, respectivamente. In-
dependem, portanto, de pedido expresso, bem como de determi-
nação pela sentença, podendo, inclusive, ser fixados em sede de
reexame necessário ou de apelação, ainda que a parte interessa-
da não o suscite, sem que isso resulte reformatio in pejus ou julga-
mento extra petita”8.

Assim, no tocante ao percentual a ser fixado aos juros de mora,
tem-se que aspecto de interesse, e de relevante aplicação prática,
é o que concerne em saber qual o critério que, nas ações versan-
do o deferimento de benefícios previdenciários, deve balizar a inci-
dência dos juros moratórios no período compreendido entre a vi-
gência do atual Código Civil e a Lei 11.960/2009.

Mesmo inexistindo norma específica, o que conduziria, a meu
sentir, à incidência da norma geral, qual seja o art. 1.062 do Código
Civil de 1916, a estatuir o percentual mensal de 0,5% (meio por
cento), o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete uniformi-
zar a interpretação da lei federal, lançou-se à analogia com o De-
creto-Lei 2.322/87, relacionado aos débitos trabalhistas, para o fim
de aplicar percentual de 1% (um por cento), fazendo-o a contar da
citação, conforme sua Súmula 204. Assim o deliberado no REsp
238.780 (6ª Turma - v.u. - Rel. Min. Vicente Leal, DJU de 10-04-
2000)9.

Com a entrada em vigor do novo Código Civil em 10/01/2003,
o Superior Tribunal de Justiça seguiu inflexível com seu entendi-
mento, desprezando, assim, o disposto no seu art. 406, em favor
do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87.

8 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.

9 Eis a parte essencial da ementa do julgado: “JUROS MORATÓRIOS. TAXA.
TERMO INICIAL. Nos débitos decorrentes de reajuste de proventos, embora
sejam direitos nitidamente estatutários e não trabalhistas, por consubstancia-
rem dívidas de valor de natureza alimentar, impõe a incidência dos juros mora-
tórios sobre seus valores na taxa privilegiada de 1% ao mês, compatibilizando-
se a aplicação simultânea do Decreto-Lei nº 2.322/87 e do artigo 1.062 do
Código Civil”.
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Conferir os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO CONTRA A DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECUR-
SO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO DE
EX- FERROVIÁRIO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE CON-
CESSÃO DE BENEFÍCIOS DA LEI PREVIDENCIÁRIA.
JUROS DE MORA. PERCENTUAL DE 1% (UM POR CEN-
TO) AO MÊS. PRECEDENTES DO STJ.
1. Não obstante a natureza estatutária da complementa-
ção da pensão do ex-ferroviário, a Lei 8.186/91 determinou
a observância, nesses casos, das normas de concessão
de benefícios da Lei Previdenciária.
2. Assim, impõe-se a aplicação, na presente demanda, do
entendimento da Terceira Seção deste Pretório de que aos
benefícios previdenciários, por se tratar de débito de natu-
reza alimentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês.
Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental da União desprovido.
(STJ - QUINTA TURMA - AGA 990084 - REL. MIN. NAPO-
LEÃO NUNES MAIA FILHO - V.U. - DJE DE 13/10/2008)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVI-
DENCIÁRIO. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. JU-
ROS DE MORA. 1% AO MÊS. PRECEDENTES. AGRA-
VO IMPROVIDO.
1. De acordo com a iterativa jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, nas demandas previ-
denciárias, por envolverem verbas de natureza ali-
mentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos
termos do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87.
2.Agravo regimental improvido.
(STJ - SEXTA TURMA - AARESP  929339 - REL. MIN.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - V.U. - DJE DE 22/
11/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRE-
VIDENCIÁRIO. JUROS DE MORA. SÚMULA Nº 204/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Está consolidado o entendimento, no âmbito da Tercei-
ra Seção deste Tribunal Superior, no sentido de que, em
razão do caráter alimentar dos benefícios previdenciários,
os juros de mora devem ser fixados em 1% (um por cento)
ao mês, nos termos da Súmula nº 204/STJ.
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2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - SEXTA TURMA - AGRESP 1148115 - REL. MIN. OG
FERNANDES - V.U. - DJE 08/11/2010).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRO-
CESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PREQUESTIONA-
MENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. SÚMULA 211/
STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÕES VIN-
CENDAS. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. PATAMAR
DE 1% (UM POR CENTO).
I - A matéria referente a não ocorrência de prescrição quin-
quenal, tal como exposta pelo agravante, não foi aprecia-
da pelo v. acórdão recorrido, o que, in casu, impossibilita o
presente recurso nobre, por ausência de prequestionamen-
to. Aplicação das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
II - A jurisprudência desta e. Corte encontra-se assente no
sentido de que, nas ações previdenciárias, os honorários
advocatícios devem ser fixados com exclusão das presta-
ções vincendas, considerando-se apenas as prestações
vencidas até o momento da prolação da decisão que con-
cede o benefício.
III - A revisão do percentual da verba honorária reclama,
para sua análise, o reexame de circunstâncias fáticas es-
tipuladas pelo art. 20, § 3º, alíneas a, b, e c, e § 4º, do
CPC, matéria defesa em sede de recurso especial ante o
óbice do Enunciado nº 07 da Súmula do c. STJ.
IV - Nas ações previdenciárias em que se discutem
verbas de caráter eminentemente alimentar, é en-
tendimento da e. Terceira Seção deste c. STJ que os
juros de mora devem ser fixados no percentual de
1% (um por cento) ao mês. Agravo regimental des-
provido.
(STJ - QUINTA TURMA - AGRESP 1133545 - REL. MIN.
FELIX FISCHER - V.U. - DJE DE 14/12/2009)

A despeito de discordar do entendimento, por entender não
ser admissível o emprego da analogia quando a hipótese se encai-
xava no âmbito de norma legal genérica, de modo a afastar o pres-
suposto da ausência de lei sobre a matéria controvertida, não pos-
so desconhecer que se trata apenas duma opinião isolada.

Com essa ressalva, sou pela adoção, em nome da segurança
jurídica, do ponto de vista esposado pelo órgão ao qual o Constitu-
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inte de 1988 outorgou o múnus de velar pela aplicação, inteireza
positiva e uniformidade interpretativa da lei federal (art. 105, III, CF),
de sorte que, no intervalo compreendido entre a vigência do novo
Código Civil e a Lei 11.960/2009, os juros de mora, nas lides envol-
vendo benefício a ser quitado pelo regime geral de previdência so-
cial, devem ser de 1% (um por cento) ao mês.

A correção monetária, por sua vez, deve ser calculada segun-
do o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na
Justiça Federal, a contar do vencimento de cada parcela, confor-
me o disposto na Súmula nº 148 do STJ e no art. 1°, § 2°, da Lei nº
6.899/1981.

No que diz respeito às demandas versando sobre as conde-
nações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza, a incidência dos juros de mora e correção monetária, a
partir da vigência, da alteração imposta pela Lei nº 11.960/2009 ao
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 deverão ser calculadas de acordo com
índices oficiais de remuneração e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação
da nova lei.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu em re-
curso repetitivo, nesses termos:

REPETITIVO. LEI N° 11.960/2009. NATUREZA PROCES-
SUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e
Res. n° 8/2008-STJ, em que se discute a possibilidade de
aplicação imediata da Lei n° 11.960/2009 às ações em
curso, em face da alteração promovida no art. 1º-F da Lei
n° 9.494/1997. O referido artigo estabeleceu novos crité-
rios de correção monetária e de juros de mora a serem
observados nas condenações impostas à Fazenda Públi-
ca, independentemente de sua natureza, quais sejam, os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança. A Corte Especial, ao prosseguir o
julgamento, vencida, em parte, a Min. Maria Thereza de
Assis Moura, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provi-
mento, consignando, entre outras questões, que a Lei n°
11.960/2009 é norma de natureza eminentemente proces-
sual e deve ser aplicada de imediato aos processos pen-
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dentes. Frisou-se não se tratar de retroatividade de lei,
mas sim de incidência imediata de lei processual sob a
tutela do princípio tempus regit actum, de forma a não atin-
gir situações jurídico-processuais consolidadas sob o re-
gime de lei anterior, mas alcançando os processos pen-
dentes que se regem pela lei nova. Daí, concluiu-se que
os valores resultantes de condenações proferidas contra a
Fazenda Pública, após a entrada em vigor da mencionada
lei, devem observar os critérios de atualização (correção
monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem.
Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deve-
rão seguir os parâmetros definidos pela legislação então
vigente. Precedentes citados: EREsp 1.207.197-RS, DJe
2/8/2011, e EDcl no MS 15.485-DF, DJe 30/6/2011. REsp
1.205.946-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
19/10/2011. (Destaquei)

Ex positis, dou parcial provimento à remessa oficial para con-
denar a autarquia previdenciária à concessão de aposentadoria
por idade ao postulante, a contar do ajuizamento da presente ação,
bem como ao pagamento das prestações vencidas, corrigidas
monetariamente, desde o vencimento de cada parcela, nos mol-
des do manual de cálculos da Justiça Federal, e acrescidas de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
válida, até o advento da Lei nº 11.960, de 29/06/2009, mantendo o
percentual de 10% (dez por cento) do montante vencido (Súmula
nº 111 do STJ), fixado à verba honorária advocatícia e dou parcial
provimento à apelação para estabelecer que, para fins de atualiza-
ção monetária e compensação da mora dos valores vencidos, a
partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, passará a haver a incidên-
cia uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
nova lei.

É como voto.
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APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 23.354-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO BRUNO
MIRANDA CLEMENTINO (CONVOCADO)

Apelantes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, MARIA IVONETE GONÇALVES XAVIER DE
OLIVEIRA E MARIA DE FÁTIMA LIMA CHAVES

Apelados: OS MESMOS
Reptes.: PROCURADORIA DO INSS E DEFENSORIA PÚ-

BLICA DA UNIÃO
Advs./Procs.: DRS. CASSANDRA ARCOVERDE E OUTRO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR
MORTE. ESPOSA. DESDOBRAMENTO. EX-
COMPANHEIRA. NÃO COMPROVADA A EXIS-
TÊNCIA DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL NEM DA
NECESSIDADE ECONÔMICA SUPERVENIENTE
DA SUPOSTA EX-CONVIVENTE. CANCELA-
MENTO DA COTA A ELA DESTINADA. ASSEGU-
RADA À VIÚVA A PERCEPÇÃO INTEGRAL DA
PENSÃO DO EXTINTO MARIDO.  INDEFERIDA A
TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO PERI-
CULUM IN MORA. RISCO DA IRREVERSIBILIDA-
DE DO PROVIMENTO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.
JUROS DE MORA FIXADOS EM 1% AO MÊS.
CORREÇÃO MONETÁRIA DA LEI 6.899/81. APLI-
CAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 11.960/2009. MANU-
TENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS
TERMOS.
- A suposta ex-convivente não apresentou qual-
quer prova material da suposta convivência ma-
rital com o de cujus, pois o simples recorte apre-
sentando o comparecimento de ambos, em dois
eventos sociais, sem qualquer referência à data
do acontecimento ou à fonte de onde oram ex-
traídas as cópias, assim como a existência de
um filho em comum, em relação ao qual houve
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um acordo homologado na Justiça Estadual para
fixação de pensão alimentícia, em 27/11/1990, ain-
da que beneficiando mãe e filho, não constituem
prova de efetivo convívio familiar do casal. Res-
salte-se que, em 15/01/1992, foi homologado novo
acordo celebrado no mesmo processo, no qual
foi alterado o percentual de 15% para 20% dos
vencimentos e vantagens, passando a favorecer
tão somente o filho. Tampouco logrou a corré
trazer prova documental apta à demonstração da
alegada dependência econômica em relação ao
extinto, porquanto se beneficiou do pagamento
da citada pensão alimentícia, tão somente pelo
curto período de 27/11/1990 a 15/01/1992, nada
constando dos autos acerca da referida necessi-
dade econômica superveniente.
- Logo, não há como reconhecer o direito da co-
litigante passiva à cota-parte da pensão por mor-
te deixada pelo falecido genitor do seu filho, im-
pondo-se a manutenção da sentença que deter-
minou o cancelamento do pagamento da cota
que vinha percebendo e o pagamento integral da
pensão à esposa do de cujus.
- Melhor sorte não socorre a autora quanto ao
pedido de antecipação da tutela, em face da
inexistência do periculum in mora, pois o rateio
subsiste desde março/2004, e da presença do
perigo de irreversibilidade do provimento ante-
cipado (§ 2º do art. 273 do CPC), porquanto sus-
tará a cota-parte percebida pela corré, desde
março/2004, impondo-se o indeferido do pedido
de antecipação de tutela.
- Juros de mora e a correção monetária correta-
mente fixados.
- Irretocável a sentença também quanto à res-
ponsabilidade objetiva da autarquia previden-
ciária, prevista no art. 37, § 6º, da CF/88, diante
da observância dos elementos necessários à ca-
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racterização do dever de indenizar, quais sejam:
a conduta do agente (descontos indevidos reali-
zados pelo INSS), o dano (os valores recebidos a
menor pela pensionista) e o nexo causal entre o
primeiro e o segundo, isto é, a relação de causa
e efeito entre o ato do Estado e a ocorrência do
prejuízo, de modo a não prosperar a irresigna-
ção do INSS.
- Apelações e remessa oficial improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo tombado
sob o número em epígrafe, em que são partes as acima identifica-
das, acordam os Desembargadores Federais da 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 às ape-
lações e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.

Recife, 31 de julho de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO BRUNO MIRANDA
CLEMENTINO - Relator Convocado

RELATÓRIO

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

Trata-se de remessa oficial e apelações de todas as partes
integrantes da lide em face da sentença que julgou procedente os
pedidos da postulante para declarar indevido o recebimento pago
à litisconsorte passiva e condenar o instituto demandado a cance-
lar a cota da pensão paga a esta, bem como a pagar à autora as
diferenças não pagas na época oportuna, devidamente corrigidas,
nos termos do manual de Cálculos da Justiça Federal, e acresci-
das de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada
em vigor da Lei nº 11.960/2009, quando ambos deverão se guiar
pelo que nela se dispõe.
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Outrossim, condenou os réus ao pagamento das custas pro-
cessuais e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento)
dos valores atrasados, nos termos da Súmula nº 111 do STJ, ao
tempo em que, concedendo os benefícios da justiça gratuita à cor-
ré, sustou a sua condenação ao pagamento do ônus da sucum-
bência, conforme art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Em suas razões recursais, defende a autarquia apelante a le-
galidade dos atos praticados no processo administrativo e a ine-
xistência de responsabilidade objetiva, posto que o dano foi causa-
do por ato de terceiro. Requer o improvimento do pleito autoral ou
que seja afastada a sua responsabilidade objetiva ou, ainda, a re-
dução do percentual fixado aos juros de mora até a entrada em
vigor da Lei nº 11.960/2009 para o percentual de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

Rebela-se a postulante contra a sentença e a decisão que pôs
fim aos embargos de declaração por ela manejados, vez que dei-
xou de julgar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela definiti-
va pleiteada na inicial, notadamente quanto ao pagamento integral
da pensão, indevidamente dividida pela autarquia ré.

A litisconsorte passiva, por sua vez, assegura que manteve,
durante 15 anos, união contínua e duradoura com o de cujus, como
também que depende da quantia deixada pelo companheiro para
sobreviver, não podendo o ofício do Poder Judiciário Estadual, por
si só, vincular o julgamento do magistrado de primeiro grau, sendo
necessário avaliar todo o conjunto probatório.

Assevera que, mesmo que tivesse renunciado aos alimentos,
faria jus à percepção do benefício, em face da necessidade eco-
nômica superveniente, nos moldes da Súmula nº 336 do STJ. Re-
quer seja anulada a sentença, para que haja oitiva das testemu-
nhas arroladas nos autos para o fim de avaliação da sua condição
financeira ou, caso não seja este o entendimento, que a pensão
continue sendo rateada, já que necessita do benefício para viver.

Contrarrazões às fls. 218/223, 236/239 e 254/257.

É o relatório.
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VOTO

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

Reconheceu o juiz singular o direito da autora à percepção da
pensão por morte integral do seu falecido marido, determinando o
cancelamento da cota que vinha sendo paga à litisconsorte passiva.

Inconformada, esta apresenta recurso de apelação, defendendo
que viveu maritalmente com o de cujus por 15 (quinze) anos e que
depende da pensão por ele deixada para sobreviver.

É certo que a Lei nº 9.278/96 arrola entre os direitos dos con-
viventes em entidade familiar a recíproca assistência moral e ma-
terial1, de sorte que o direito à percepção de pensão por morte não
deve ficar à mercê de burocrática prova da dependência econômi-
ca da recorrente, que, in casu, é presumida2, de modo a frustrar a
justa expectativa do outro, que sói ser o mais necessitado.

Nos presentes autos, porém, não apresentou a ora apelante
qualquer prova documental da suposta convivência marital com o
de cujus, pois o simples recorte apresentando o comparecimento
de ambos, em dois eventos sociais, sem qualquer referência à
data do acontecimento ou à fonte de onde eram extraídas as cópias,
assim como a existência de um filho em comum, em relação ao
qual houve um acordo homologado na Justiça Estadual para fixa-
ção de pensão alimentícia (fl. 91), em 27/11/1990, ainda que bene-
ficiando mãe e filho, não constituem prova de efetivo convívio fami-
liar.

Vale ressaltar que a litisconsorte passiva sequer teve o cuida-
do de providenciar a juntada do processo na íntegra, bem como
que a promovente juntou a homologação de um novo acordo cele-
brado no mesmo processo entre a corré e o falecido, em 15/01/
1992, no qual foi alterado o percentual de 15% (quinze por cento)
para 20% (vinte por cento) dos vencimentos e vantagens, passan-
do a favorecer tão somente o filho (fl. 109).

1 Art. 2º, II.

2 Art. 16, inc. I, § 4º, da Lei nº 8.213/91.
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Vê-se que a colitigante passiva não logrou trazer aos autos
nenhuma prova material apta à demonstração da alegada depen-
dência econômica em relação ao extinto segurado, porquanto se
beneficiou do pagamento da pensão alimentícia, paga pelo faleci-
do pai do seu filho, tão somente pelo curto período de 27/11/1990 a
15/01/1992, nada constando dos autos acerca da referida neces-
sidade econômica superveniente.

Assim, ainda que a corré, tenha mantido união estável com o
de cujus de 1969 a 1990, segundo ela mesma assegura em sua
contestação (fls. 78/88), não há nos autos qualquer indício de pro-
va material hábil a amparar a alegada existência de dependência
econômica superveniente em relação ao falecido, afigurando-se
desnecessária a produção da prova exclusivamente testemunhal,
posto que não pode ser levada em consideração, visto que geral-
mente é obtida de favor, constituindo mero meio complementar de
prova, não sendo, por si só, suficiente à comprovação de depen-
dência econômica para fins de obtenção de benefício previdenciá-
rio3.

Destarte, não há como reconhecer o direito da colitigante pas-
siva à cota-parte da pensão por morte deixada pelo falecido geni-
tor do seu filho, impondo-se a manutenção da sentença que deter-
minou o cancelamento do pagamento da cota que vinha perce-
bendo e o pagamento integral da pensão à esposa do extinto se-
gurado.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔN-
JUGE. TEMPUS REGIT ACTUM. DEPENDÊNCIA ECO-
NÔMICA NÃO DEMONSTRADA. INÍCIO DE PROVA MA-
TERIAL INEXISTENTE.
- Sentença submetida a reexame necessário. Descabimen-
to em virtude de o montante devido, entre a data da cita-

3 Confira-se a propósito: PREVIDENCIARIO. PENSÃO POR MORTE. EX-
COMPANHEIRA. REQUISITOS. 1. A valoração da prova exclusivamente teste-
munhal da dependência econômica e do concubinato de ex-segurado e válida
se apoiada em indicio razoável de prova material. 2. Recurso não conhecido.
[STJ. RESP 142601 (199700538621). JUL: 18/06/1998. DJ: 03/08/1998. PÁG.:
285. REL: MINISTRO EDSON VIDIGAL. QUINTA TURMA. UNÂNIME].
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ção e a sentença, ser inferior a 60 (sessenta) salários mí-
nimos. Art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil.
- Aplicação da lei vigente à época do óbito, consoante prin-
cípio tempus regit actum.
- A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos
dependentes do segurado. No caso de separação judicial,
além da qualidade de segurado do de cujus, deve a ex-
esposa comprovar sua condição de economicamente de-
pendente do falecido, pois esta não se presume, em razão
de não estar contida no rol do inciso I do artigo 16 da
LBPS.
- Ausente o requisito da dependência econômica, ante a
insuficiência do conjunto probatório. Início de prova mate-
rial inexistente, impondo-se a negativa da concessão de
pensão post mortem.
- Beneficiários da assistência judiciária gratuita, descabe
a condenação dos autores ao pagamento da verba honorá-
ria e custas processuais. Precedentes da Terceira Seção
desta Corte.
- Apelação do INSS provida para reformar a sentença e
julgar improcedente o pedido. Remessa oficial não conhe-
cida. Prejudicado o recurso adesivo da autora.
[TRF3. AC 1075367 (200503990510653). JUL: 10/09/2007.
DJU: 24/10/2007. PÁG: 343. REL: DES. FEDERAL THE-
REZINHA CAZERTA. 8ª TURMA. DECISÃO UNÂNIME]

Outrossim, melhor sorte não assiste à postulante no que tan-
ge ao seu recurso de apelação, porquanto a antecipação da tutela
reclama o atendimento dos requisitos estabelecidos na legislação
processual civil, dentre os quais se destaca a verossimilhança das
alegações da parte autora, o periculum in mora e a inexistência de
risco de irreversibilidade da medida a ser antecipada.

Na hipótese, inexiste o alegado periculum in mora, tendo em
vista que o rateio subsiste desde março/2004, ao passo em que
se observa a existência do perigo de irreversibilidade do provimen-
to antecipado (§ 2º do art. 273 do CPC), uma vez que sustará a
cota parte percebida pela litisconsorte passiva, impondo-se o in-
deferido o pedido de antecipação de tutela.

Quanto ao apelo do instituto demandando, eis que, no que
concerne ao percentual a ser fixado aos juros de mora, aspecto de
interesse, e de relevante aplicação prática, é o que concerne em



87

saber qual o critério que, nas ações versando o deferimento de
benefícios previdenciários, deve balizar a incidência dos juros
moratórios no período compreendido entre a vigência do atual Có-
digo Civil e a Lei 11.960/2009.

Mesmo inexistindo norma específica, o que conduziria, a meu
sentir, à incidência da norma geral, qual seja, o art. 1.062 do Códi-
go Civil de 1916, a estatuir o percentual mensal de 0,5% (meio por
cento), o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete uniformi-
zar a interpretação da lei federal, lançou-se à analogia com o De-
creto-Lei 2.322/87, relacionado aos débitos trabalhistas, para o fim
de aplicar percentual de 1% (um por cento), fazendo-o a contar da
citação, conforme sua Súmula 204. Assim o deliberado no RESP
238.780 (6ª TURMA - V.U. - REL. MIN. VICENTE LEAL, DJU DE 10-
04-2000)4.

Com a entrada em vigor do novo Código Civil em 10/01/2003,
o Superior Tribunal de Justiça seguiu inflexível com seu entendi-
mento, desprezando, assim, o disposto no seu art. 406, em favor
do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87.

Conferir os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO CONTRA A DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECUR-
SO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO DE
EX-FERROVIÁRIO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE CON-
CESSÃO DE BENEFÍCIOS DA LEI PREVIDENCIÁRIA.
JUROS DE MORA. PERCENTUAL DE 1% (UM POR CEN-
TO) AO MÊS. PRECEDENTES DO STJ.
1. Não obstante a natureza estatutária da complementa-
ção da pensão do ex-ferroviário, a Lei 8.186/91 determinou
a observância, nesses casos, das normas de concessão
de benefícios da Lei Previdenciária.

4 Eis a parte essencial da ementa do julgado: “JUROS MORATÓRIOS. TAXA.
TERMO INICIAL. Nos débitos decorrentes de reajuste de proventos, embora
sejam direitos nitidamente estatutários e não trabalhistas, por consubstancia-
rem dívidas de valor de natureza alimentar, impõe a incidência dos juros mora-
tórios sobre seus valores na taxa privilegiada de 1% ao mês, compatibilizando-
se a aplicação simultânea do Decreto-Lei nº 2.322/87 e do artigo 1.062 do
Código Civil”.



88

2. Assim, impõe-se a aplicação, na presente demanda, do
entendimento da Terceira Seção deste Pretório de que aos
benefícios previdenciários, por se tratar de débito de natu-
reza alimentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês.
Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental da União desprovido.
(STJ - QUINTA TURMA - AGA 990084 - REL. MIN. NAPO-
LEÃO NUNES MAIA FILHO - V.U. - DJE DE 13/10/2008)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVI-
DENCIÁRIO. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. JU-
ROS DE MORA. 1% AO MÊS. PRECEDENTES. AGRA-
VO IMPROVIDO.
1. De acordo com a iterativa jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, nas demandas previ-
denciárias, por envolverem verbas de natureza ali-
mentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos
termos do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87.
2.Agravo regimental improvido.
(STJ - SEXTA TURMA - AARESP 929339 - REL. MIN.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - V.U. - DJE DE 22/
11/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRE-
VIDENCIÁRIO. JUROS DE MORA. SÚMULA Nº 204/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Está consolidado o entendimento, no âmbito da Tercei-
ra Seção deste Tribunal Superior, no sentido de que, em
razão do caráter alimentar dos benefícios previdenciários,
os juros de mora devem ser fixados em 1% (um por cento)
ao mês, nos termos da Súmula nº 204/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - SEXTA TURMA - AGRESP 1148115 - REL. MIN. OG
FERNANDES - V.U. - DJE 08/11/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRO-
CESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PREQUESTIONA-
MENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. SÚMULA 211/
STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÕES VIN-
CENDAS. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. PATAMAR
DE 1% (UM POR CENTO).
I - A matéria referente a não ocorrência de prescrição quin-
quenal, tal como exposta pelo agravante, não foi aprecia-
da pelo v. acórdão recorrido, o que, in casu, impossibilita o
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presente recurso nobre, por ausência de prequestionamen-
to. Aplicação das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
II - A jurisprudência desta e. Corte encontra-se assente no
sentido de que, nas ações previdenciárias, os honorários
advocatícios devem ser fixados com exclusão das presta-
ções vincendas, considerando-se apenas as prestações
vencidas até o momento da prolação da decisão que con-
cede o benefício.
III - A revisão do percentual da verba honorária reclama,
para sua análise, o reexame de circunstâncias fáticas es-
tipuladas pelo art. 20, § 3º, alíneas a, b, e c, e § 4º, do
CPC, matéria defesa em sede de recurso especial ante o
óbice do Enunciado nº 07 da Súmula do c. STJ.
IV - Nas ações previdenciárias em que se discutem
verbas de caráter eminentemente alimentar, é en-
tendimento da e. Terceira Seção deste c. STJ que os
juros de mora devem ser fixados no percentual de
1% (um por cento) ao mês. Agravo regimental desprovi-
do.
(STJ - QUINTA TURMA - AGRESP 1133545 - REL. MIN.
FELIX FISCHER - V.U. - DJE DE 14/12/2009)

A despeito de discordar do entendimento, por entender não
ser admissível o emprego da analogia quando a hipótese se encai-
xava no âmbito de norma legal genérica, de modo a afastar o pres-
suposto da ausência de lei sobre a matéria controvertida, não pos-
so desconhecer que se trata apenas duma opinião isolada.

Com essa ressalva, sou pela adoção, em nome da segurança
jurídica, do ponto de vista esposado pelo órgão ao qual o Constitu-
inte de 1988 outorgou o múnus de velar pela aplicação, inteireza
positiva e uniformidade interpretativa da lei federal (art. 105, III, CF),
de sorte que, no intervalo compreendido entre a vigência do novo
Código Civil e a Lei 11.960/2009, os juros de mora, nas lides envol-
vendo benefício a ser quitado pelo regime geral de previdência so-
cial, devem ser de 1% (um por cento) ao mês.

A correção monetária, por sua vez, deve ser calculada segun-
do o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na
Justiça Federal, a contar do vencimento de cada parcela, confor-
me o disposto na Súmula nº 148 do STJ e no art. 1°, § 2°, da Lei nº
6.899/1981.
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No que diz respeito às demandas versando sobre as conde-
nações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza, a incidência dos juros de mora e correção monetária, a
partir da vigência, da alteração imposta pela Lei nº 11.960/2009 ao
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 deverão ser calculadas de acordo com
índices oficiais de remuneração e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação
da nova lei.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu em re-
curso repetitivo, nesses termos:

REPETITIVO. LEI N° 11.960/2009. NATUREZA PROCES-
SUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e
Res. n° 8/2008-STJ, em que se discute a possibilidade de
aplicação imediata da Lei n° 11.960/2009 às ações em
curso, em face da alteração promovida no art. 1º-F da Lei
n° 9.494/1997. O referido artigo estabeleceu novos crité-
rios de correção monetária e de juros de mora a serem
observados nas condenações impostas à Fazenda Públi-
ca, independentemente de sua natureza, quais sejam, os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança. A Corte Especial, ao prosseguir o
julgamento, vencida, em parte, a Min. Maria Thereza de
Assis Moura, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provi-
mento, consignando, entre outras questões, que a Lei n°
11.960/2009 é norma de natureza eminentemente proces-
sual e deve ser aplicada de imediato aos processos pen-
dentes. Frisou-se não se tratar de retroatividade de lei,
mas sim de incidência imediata de lei processual sob a
tutela do princípio tempus regit actum, de forma a não atin-
gir situações jurídico-processuais consolidadas sob o re-
gime de lei anterior, mas alcançando os processos pen-
dentes que se regem pela lei nova. Daí, concluiu-se que
os valores resultantes de condenações proferidas contra a
Fazenda Pública, após a entrada em vigor da mencionada
lei, devem observar os critérios de atualização (correção
monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem.
Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deve-
rão seguir os parâmetros definidos pela legislação então
vigente. Precedentes citados: EREsp 1.207.197-RS, DJe
2/8/2011, e EDcl no MS 15.485-DF, DJe 30/6/2011. REsp
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1.205.946-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
19/10/2011. (Destaquei)

Irretocável a sentença também no que diz respeito à respon-
sabilidade objetiva da autarquia previdenciária, prevista no art. 37,
§ 6º, da Carta Magna/88, ante a presença dos elementos neces-
sários à caracterização do dever de indenizar, quais sejam: a con-
duta do agente (descontos indevidos realizados pelo INSS), o dano
(os valores recebidos a menor pela pensionista) e o nexo causal
entre o primeiro e o segundo, isto é, a relação de causa e efeito
entre o ato do Estado e a ocorrência do prejuízo, de modo a não
prosperar a irresignação do instituto réu.

Ante o exposto, nego provimento às apelações e à remessa
oficial.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 466.200-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA

Apelante: NÚCLEO INTERDISCIPLINAR E ASSISTÊNCIA MÉ-
DICA DOMICILIAR (SAÚDE SUPORTE HOME CA-
RE) - NIAD

Apelado: ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA
Advs./Procs.: DRS. BRUNO SANTA MARIA NORMANDE (APTE.)

E FABIANO HENRIQUE SILVA DE MELO (APDO.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E CIVIL. TRATA-
MENTO MÉDICO DOMICILIAR. CUSTEIO POR
PLANO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DO ATEN-
DIMENTO ATRAVÉS DE EMPRESA POR ELE
CONTRATADA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRA-
TANTE. HOME CARE GARANTIDO AO AUTOR
POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
REMOÇÃO DO PACIENTE DE SEU DOMICÍLIO
PARA UNIDADE HOSPITALAR. DESRESPEITO
À ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL. EXISTÊN-
CIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
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- No âmbito do Direito Privado, o ordenamento
jurídico pátrio adota a tese da responsabilidade
civil subjetiva, disciplinada no art. 186 do CC de
2002, sendo o direito à indenização por dano
moral uma garantia constitucional (art. 5º, V).
- Hipótese em que a recorrente, que prestava
atendimento de Home Care ao demandante, em
razão da ausência de remuneração do serviço
pelo contratante (Plano OAB Saúde) e com o pre-
texto de que o paciente precisava de cuidados
médicos mais adequados para tratar uma insu-
ficiência respiratória (não comprovada nos au-
tos), internou-o em hospital particular, desres-
peitando a ordem judicial que garantia o atendi-
mento médico domiciliar ao autor.
- A existência do dano moral é irrecusável, tendo
em vista o constrangimento anormal experimen-
tado pelo promovente, primeiro, diante da tenta-
tiva da apelante de remover os equipamentos
médicos do seu domicílio e encaminhá-lo a es-
tabelecimento hospitalar, e, posteriormente, ao
ser compulsoriamente transferido de sua casa,
na qual o tratamento médico lhe era prestado,
para estabelecimento hospitalar particular onde
permaneceu por mais de um ano, sem que sua
família pudesse lhe oferecer acompanhamento
constante.
- Nada obstante o zelo demonstrado pelo juiz
originário para atingir a razoabilidade da indeni-
zação, o montante fixado a tal título poderia ter
alcançado cifra maior, haja vista o sofrimento
vivenciado pelo autor. Porém, em face da ausên-
cia de apelo de sua parte para majorar a quantia
arbitrada, deve a mesma permanecer no mon-
tante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
- Apelação improvida.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram
como partes as acima identificadas, decide a Terceira Turma do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Relator
e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a
integrar o presente julgado.

Recife, 31 de maio de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE
FARIA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) reconhecer
ao apelado o direito ao serviço de tratamento domiciliar mediante
Unidade de Terapia Intensiva, com todos os recursos materiais e
humanos a ela inerentes, a ser implementado pela Caixa de Assis-
tência dos Advogados de Alagoas, no prazo de quarenta e cinco
dias, ressalvada expressa recomendação médica que fixe a ne-
cessidade de manutenção do paciente em estabelecimento hos-
pitalar; e b) condenar o NIAD - Núcleo Interdisciplinar de Assistên-
cia Domiciliar ao pagamento de danos morais ao recorrido, no
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), monetariamente corri-
gido desde a data do fato e acrescido de juros moratórios, nos
termos do art. 398 do CC, observados os índices previstos no
Manual de Cálculo da Justiça Federal.

O NIAD sustenta, em síntese, que: a) não restou provada a
tentativa de invasão de domicílio do autor e de desligamento dos
aparelhos necessários à manutenção da sua vida; b) inexistiu qual-
quer coação no tocante à possibilidade de transferência do de-
mandante, de sua residência, para unidade hospitalar credencia-
da ao seu plano de saúde, tendo havido concordância prévia por
parte de sua esposa, a qual, no entanto, mudou de idéia no dia em
que ocorreria a remoção; c) não houve suspensão no atendimento
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ao apelado; d) a transferência deste para o Hospital Santa Juliana,
quando já em curso a presente ação, teve como responsável mé-
dico pertencente ao SOS UNIMED, o qual verificou necessidade
de levá-lo ao referido hospital porque estava com grave deficiência
respiratória, que poderia causar-lhe a morte; e) o próprio magistra-
do afirmou que a apelante não teria cometido ato ilícito, de modo
que, inexistindo este, não há que se falar em dano moral.

Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

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

Pretende a recorrente a reforma da sentença que a condenou
a pagar ao apelado indenização por danos morais.

Consta dos autos que o recorrido é portador de esclerose la-
teral amiotrófica e, quando ajuizada a presente ação, recebia aten-
dimento médico em sua residência (HOME CARE) com instala-
ção de Unidade de Tratamento Intensivo, serviço este custeado
pelo Plano OAB Saúde, vinculado à Caixa de Assistência dos
Advogados de Alagoas e contratado por convênio com o Tribunal
de Contas daquele Estado, porém realizado por empresa presta-
dora de serviço de atendimento médico domiciliar, ou seja, pela
recorrente, contratada pelo mencionado plano de saúde.

Descreve a inicial que, em março de 2006, a apelante amea-
çou retirar os aparelhos que garantiam a vida do apelado, tendo
havido, segundo se alega, tentativa de invasão de domicílio para
concretização desse intuito, e encaminhá-lo a hospital credencia-
do ao seu plano de saúde, sob o argumento de que a OAB Saúde
não estava repassando os valores para pagamento da manuten-
ção do serviço de home care.

Narra a exordial, ainda, que a atitude da recorrente causou
apreensão ao autor, bem como agravamento da doença da qual é
portador, razão pela qual tal constrangimento exige reparação por
dano moral.
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Insta destacar que, em razão de o demandante ter sido trans-
ferido para estabelecimento hospitalar particular durante a tramita-
ção deste processo (fato superveniente), o magistrado a quo apli-
cou ao caso a disposição normativa contida no art. 462 do CPC1.

Sobre o tema, observo que o ordenamento jurídico pátrio, no
âmbito do direito privado, adota a tese da responsabilidade civil
subjetiva, disciplinada no art. 186 do CC de 2002, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, ne-
gligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilíci-
to.

O dano, por sua vez, pode ser patrimonial ou moral, este igual-
mente indenizável, nos termos do art. 5º, V, da Lei Ápice atual.

Em relação ao dano moral, muito embora sua reparação pres-
cinda de prova objetiva, é de ser considerado que consiste em
constrangimento, mancha na imagem pública ou, ainda, no sofri-
mento ou abalo psicológico experimentados como decorrência de
um proceder ilícito do agente, hipótese verificada no caso em apre-
ço.

É bem verdade que restou comprovado nos autos que a OAB
Saúde contratou a recorrente para prestar atendimento médico
domiciliar aos seus associados, sendo certo, também, que o con-
trato firmado entre ambas foi rompido em razão da inadimplência
da contratante, o que leva ao entendimento, como bem destacou o
magistrado, de que a apelante não manteria vínculo jurídico com
os segurados do citado plano de saúde, após tal rescisão contra-
tual.

Em consequência, não teria ela obrigação legal de continuar
arcando com o tratamento médico do demandante sem que hou-
vesse um contrato que desse suporte à realização de serviço des-
se jaez, obrigação esta que seria, na verdade, da OAB Saúde a

1 Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modi-
ficativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-
lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de
proferir a sentença.
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partir do momento em que o pacto com a apelante estivesse des-
feito, eis que a sua avença com o conveniado restava (e resta)
incólume.

Porém, o fato de a recorrente não ter responsabilidade pela
manutenção do tratamento domiciliar do autor, a qual cabe à Caixa
de Assistência dos Advogados de Alagoas, conforme ficou decidi-
do na sentença, não lhe permitiria tentar remover os equipamen-
tos médicos da residência do demandante, nem transferi-lo para
clínica particular, levando-se em consideração que havia em prol
do autor liminar proferida no início da lide, garantindo-lhe o direito
aos serviços de home care e de UTI.

No tocante à alegação de tentativa de retirada dos aparelhos
do domicílio do apelado, sob o argumento de que a apelante não
teria mais como custear o tratamento em razão da falta de paga-
mento do serviço pela OAB Saúde, observo que a prova testemu-
nhal produzida nos autos a confirma.

Com efeito, a Sra. Antônia Lima da Silva, no depoimento acos-
tado às fls. 339/341, deixou expresso o seguinte:

(...) que no início do ano de 2006 a Saúde Suporte Home
Care, nome fantasia da NIAD - Núcleo Interdisciplinar de
Assistência Domiciliar, empresa contratada pela Caixa de
Assistência dos Advogados de Alagoas e que administra o
Plano de Saúde OAB Saúde, mobilizou uma ambulância e
pessoas ligadas à área de enfermagem da referida Saúde
Suporte NIAD, para transferir Antônio Fernandes de sua
residência, onde recebia o serviço de Home Care, para o
Hospital Santa Juliana onde ficaria em regime de UTI e
com aparelhos próprios para respiração, ao argumento de
que a OAB Saúde não estaria pagando à Saúde Suporte
(...).

Nesse contexto, vale ressaltar que o próprio representante da
recorrente (Sr. Geraldo Pessoa Liberal Júnior), nas declarações
prestadas às fls. 356/358, afirmou que entrou em contato com a
esposa do demandante solicitando-lhe autorização para retirar os
equipamentos de sua residência e encaminhá-lo para hospital con-
veniado ao plano de saúde dele, haja vista a dificuldade em manter
o serviço pela falta de pagamento pela OAB Saúde. Afirmou, ain-
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da, que, no dia 27/03/06, um dos médicos da apelante se deslocou
com uma ambulância UTI móvel para a casa do autor para sua
remoção, a qual não se efetivou diante da recusa da sua esposa.

Verifica-se, portanto, que a atitude da recorrente contrariou a
ordem jurídica, uma vez que ofendeu a própria dignidade do pro-
movente, ao elevar ao patamar de prioridade a relação contratual
desfeita com o plano de saúde dele, em detrimento de sua tranqui-
lidade e do conforto que a continuidade do atendimento domiciliar
lhe proporcionaria, sem atentar para a possibilidade de que o acon-
chego do lar e da família do paciente seria favorável à sua saúde.

Consoante restou consignado na sentença, “embora fosse
justo ao estabelecimento privado buscar os ressarcimentos pelos
prejuízos causados pela Caixa de Assistência dos Advogados de
Alagoas, deveria ter feito isso utilizando os meios legais pertinen-
tes e acionando o Poder Judiciário em face da CAAL. Se isso fora
providenciado, caberia aguardar a conclusão do processo respec-
tivo. Receber pelos serviços prestados é a natural consequência
de qualquer ajuste oneroso de vontades; mas constranger indiví-
duo gravemente enfermo e sua família extravasa os limites do ra-
zoável, constituindo conduta contrária ao ordenamento jurídico. A
inadimplência do plano deveria ser superada pelos meios proces-
suais pertinentes e de forma a não causar constrangimentos ao
segurado”. (Fl. 479)

Convém salientar que, após esse lamentável incidente, que
levou o autor a promover a presente ação, obtendo, em sede de
antecipação de tutela (fls. 43/47), o direito à manutenção da Unida-
de de Tratamento Intensivo em sua residência, outro acontecimento
lhe gerou constrangimento de índole moral e, portanto, passível de
indenização.

É que, em novembro/06, quando o tratamento domiciliar do
apelado estava assegurado pelo provimento de urgência em co-
mento, houve a necessidade de deslocá-lo para unidade hospita-
lar, a fim de que fosse trocada a cânula do aparelho respirador que
ele utilizava.

Ocorre que, efetuada a troca, a Saúde Suporte, ao invés de
encaminhar o autor de volta a sua casa, levou-o ao Hospital Santa
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Juliana, com a alegação de que estaria com pneumonia e precisa-
ria ser internado em unidade hospitalar, onde o tratamento seria
mais adequado e eficaz.

Houve, pois, claro desrespeito à ordem judicial emanada do
juízo estadual, o qual havia determinado a manutenção do trata-
mento domiciliar do apelado até ulterior deliberação, de maneira
que não seria lícito à recorrente apoiar-se em uma situação fática,
para transferi-lo a estabelecimento hospitalar particular, especial-
mente se considerado que não restou comprovado nos autos o
motivo por ela alegado para fazer dita remoção, qual seja, a insufi-
ciência respiratória do paciente, causada por uma suposta pneu-
monia.

Nesse contexto, vale ressaltar que não há no processo qual-
quer prova de determinação médica acerca da necessidade de
remoção do autor para unidade hospitalar para tratar do problema
respiratório em comento.

Mesmo que a imprescindibilidade da troca da cânula do respi-
rador tenha sido determinada por médico do SOS UNIMED, que foi
acionado na ocasião para efetuar a referida substituição, tinha a
apelante a obrigação de encaminhar o paciente para a sua resi-
dência, onde deveria continuar o tratamento.

Assim, no meu sentir, a existência do dano moral é irrecusá-
vel, afinal, não se pode negar que o autor sofreu um constrangi-
mento anormal, diante da tentativa da apelante de remover os equi-
pamentos médicos do seu domicílio e encaminhá-lo a estabeleci-
mento hospitalar, e, posteriormente, ao ser compulsoriamente
transferido de sua casa, na qual o atendimento médico (home care)
lhe era prestado, para hospital particular onde permaneceu por
mais de um ano, sem que sua família pudesse lhe oferecer acom-
panhamento constante.

Destaque-se, ainda, que inexiste qualquer contradição entre a
afirmação do magistrado, no sentido de que a transferência do
paciente para hospital, ocorrida em 2006, não significaria ato ilícito
(fl. 477), e a conclusão a que chegou ao final da sentença, eis que
aquela afirmação veio acompanhada da ressalva de que tal fato
seria apreciado mais adiante, juntamente com a questão dos da-
nos morais.
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Irrepreensível, portanto, a sentença impugnada, a qual conce-
deu o pedido formulado pelo promovente, no tocante à concessão
de reparação por dano moral.

Por fim, no que toca à fixação da indenização pecuniária a que
faz jus a suplicante, pelo constrangimento que lhe foi impingido
(art. 5º, V, CF), tarefa das mais árduas, fica a critério do Magistra-
do, conforme destaca Clayton Reis, apud Antônio Montenegro, ao
afirmar que, em nossa doutrina nacional, “predomina o entendi-
mento de que a fixação da reparação do dano moral deve ficar ao
prudente arbítrio dos juízes. Comungam desse sentir, entre nós,
Wilson Melo da Silva e Aguiar Dias, para quem o arbitramento é
critério por excelência para indenizar o dano moral”2, sustentando,
ainda, que essa ideia ganha corpo na jurisprudência, “na medida
em que transfere para o juiz o poder de aferir, com o seu livre
convencimento e tirocínio, a extensão da lesão e o valor da repa-
ração correspondente.”3

Na hipótese que se apresenta, nada obstante o zelo demons-
trado pelo juiz originário para atingir a razoabilidade da indeniza-
ção, entendo que o montante fixado a tal título poderia ter alcança-
do cifra maior, haja vista o sofrimento experimentado pelo autor.
Porém, como não houve apelo de sua parte para majorar a quantia
arbitrada, deve a mesma permanecer no montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Com essas considerações, nego provimento à apelação.

É como voto.

2 Dano moral. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 84.

3 Ob. Cit., p. 85.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 502.790-SE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Apelante: HABITACIONAL CONSTRUÇÕES LTDA. E CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Apelados: OS MESMOS
Advs./Procs.: DRS. CRISTOVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER

E OUTROS E JORGE SOUZA ALVES FILHO E OU-
TROS

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CON-
TRATO DE EMPRÉSTIMO E CONTRATO DE
EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDI-
MENTO HABITACIONAL COM VERBAS DO SFH.
COMPLEXO DE RELAÇÕES OBRIGACIONAIS.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS DO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM VIA AUTÔNO-
MA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO FIADOR.  ALEGA-
ÇÃO DE ATRASO E DE GLOSAS NO REPASSE
DAS VERBAS PARA CONSTRUÇÃO DA OBRA.
LIBERAÇÃO TEMPESTIVA PELA CEF DE DE-
ZESSETE DAS DEZOITO PARCELAS DO CON-
TRATO DE MÚTUO À COHABILAR. RETARDO
DE DOIS DIAS EM APENAS UMA PARCELA.
COMPENSAÇÃO PELA LIBERAÇÃO ANTECIPA-
DA DE OUTRAS ONZE PARCELAS. VALORES
EM VRF, INDEXADOR PREVISTO NO CONTRA-
TO DE FINANCIAMENTO. ADIMPLEMENTO DA
CEF. REPASSE DOS VALORES DO EMPRÉSTI-
MO POR PARTE DA COHABILAR À CONSTRU-
TORA EM DESCONFORMIDADE COM O CON-
TRATO DE EMPREITADA, OU SEJA, SEM APLI-
CAÇÃO DO INDEXADOR ALI PREVISTO (INCC).
INADIMPLÊNCIA DA COHABILAR. CONDENA-
ÇÃO DA COOPERATIVA AO PAGAMENTO DO
MONTANTE APURADO PELA PERÍCIA JUDI-
CIAL, EXCETO QUANTO AOS JUROS DE MORA
QUE DEVERÃO SER CALCULADOS A PARTIR
DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO
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ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO DE EMPREI-
TADA, OU SEJA, PELO INCC. ENDIVIDAMENTO
BANCÁRIO, CUSTOS INDIRETOS COM O CAN-
TEIRO DA OBRA E LUCROS CESSANTES. RE-
PARAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO
DA FIANÇA OU DE SUA INEXIGIBILIDADE. IM-
POSSIBILIDADE.
- Apelações da CEF e da Habitacional Constru-
ções S/A em face de sentença que julgou par-
cialmente procedentes os pedidos formulados
para condenar a COHABILAR e a Caixa, solida-
riamente, a indenizar a Empreiteira ora recorrente
pelas diferenças apuradas pela perícia nos valo-
res de (a) Cr$ 100.025.093,88, referente às dife-
renças de faturas; (b) Cr$ 1.058.387,84, a título
de reajuste monetário; (c) Cr$ 19.856.038,11, re-
lativo à poupança/plano financeiro; (d) Cr$
9.421.056,38, alusivo à retenção contratual, bem
como para afastar a capitalização de juros ocor-
rida no contrato de empréstimo. Foram julgados
improcedentes os pedidos de reparação pelo
endividamento bancário e pelos custos indire-
tos com o canteiro de obras (antes e depois do
“habite-se”), bem como o de extinção da fiança.
- Incidente de Uniformização de Jurisprudência
suscitado pela autora não conhecido. Isso por-
que não houve demonstração de divergência de
teses jurídicas (questão da extinção da fiança)
entre diferentes Turmas desta Corte, mas sim
entre um precedente isolado deste órgão fracio-
nário (AC459817-AL), em sua composição even-
tual, e outro do Pleno deste Tribunal, situação
que não autoriza a instauração de Inc. Unif. Juris.,
pelo simples argumento de que já há pronuncia-
mento deste Regional, em sua composição ple-
na, sobre a tese em debate (EINFAC314782-AL),
não sendo possível que a parte se valha de tal
mecanismo processual apenas para vincular, no
caso concreto, o entendimento deste órgão fra-
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cionário ao do órgão colegiado pleno, como uma
espécie de súmula vinculante, sem que haja a
demonstração de interpretações jurídicas diver-
sas entre turmas, câmaras, grupo de câmaras
ou câmaras cíveis reunidas, nos termos do art.
476, II, do CPC.
- A Habitacional não possui legitimidade (ativa)
para postular a decretação de nulidade de cláu-
sulas do Contrato de Empréstimo, pois neste
somente figuram como partes a CEF e a COHA-
BILAR. Sendo a construtora estranha à relação
obrigação de mútuo, há que se reconhecer sua
ilegitimidade para postular a decretação de nuli-
dade de cláusulas contratuais. Precedente da 2ª
Turma: AC 459817/AL, Rel. originário Des. Fed.
Francisco Barros Dias, Rel. p/ Acórdão Des. Fed.
Paulo Gadelha, 2ª T., DJE: 09/10/2009.
- E não se diga que o fato de a CEF ter ajuizado,
no curso desta demanda, a execução da dívida
oriunda do contrato de mútuo firmado com a
Cohabilar, em que a Habitacional Construções
figurou como fiadora (execução de título extra-
judicial sob nº 0001974-15.1997.4.05.8500), teria
o condão de conferir legitimidade ativa à referi-
da Empreiteira para discutir nesta seara as cláu-
sulas do contrato de financiamento, visto que o
preenchimento das condições da ação deve ser
avaliado quando da propositura da demanda e
não em momento posterior, nos termos do art.
3º do CPC.
- Da análise dos laudos periciais constante nos
autos, vê-se que os recursos provenientes do
contrato de empréstimo foram liberados pela
CEF na forma (VRF - Valor de Referência de Fi-
nanciamento) e no tempo previsto na referida
avença, a exceção da 3ª parcela (mês de abril/90,
lote 03), em que se verificou um atraso de 2 (dois)
dias, conforme planilha elaborada pelo perito
judicial, mas que fora compensada pela libera-
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ção antecipada por parte da Caixa das parcelas
6ª (em cinco dias), 7ª (em dez dias), 8ª (em qua-
tro dias), 10ª (em quatro dias), 11ª (em seis dias),
12ª (em oito dias), 13ª (em cinco dias), 14ª (em
cinco dias), 15ª (em sete dias), 16ª (em sete dias)
e 17ª (em cinco dias).
- Segundo a perícia, muito embora tenha havido
pequenos atrasos na formulação dos pedidos,
transferências de recursos, aprovação das me-
dições e pagamentos, mesmo assim não houve
inadimplemento das faturas, tendo a Empreiteira
recebido em atraso apenas 2 (duas) das 18 (de-
zoito) faturas referentes aos meses de março/90
(2ª fatura/lote) e abril/90 (3ª fatura/lote). Todavia,
o atraso por quatro dias no pagamento da 2ª fa-
tura/lote (março/90) só pode ser imputado à
COHABILAR por ter extrapolado a data limite
para solicitação dos referidos recursos junto à
CEF.
- De acordo com o perito, em resposta ao quesi-
to de nº 05 formulado pela magistrada, “o gran-
de custo financeiro suportado pela autora não
recaiu em 2 (dois) ou em 4 (quatro) dias de retar-
do, nas poucas vezes que aconteceu em 18 me-
ses de obra”, mas sim, conforme tópico “Análi-
se” da perícia, “nas diferenças visualizadas en-
tre os montantes líquidos faturados (mês a mês)
e os totais efetivamente recebidos em face das
glosas financeiras e, 02) em fatores outros, liga-
dos à natureza físico-operacional da obra”.
- É de se concluir que o grande prejuízo sofrido
pela Habitacional não foi o curto atraso no paga-
mento de duas faturas do contrato de empreita-
da, mas sim a disparidade entre os diferentes
indexadores econômicos que regiam os contra-
tos de empréstimo (VRF) e de empreitada global
(INCC - Índice Nacional da Construção Civil),
notadamente quando “em janeiro/91, mês da
assinatura do aludido instrumento contratual



104

(empreitada global), a superioridade acumulativa
(em relação ao mês da formulação da proposta)
do INCC sobre o VRF já fincava sua atormenta-
ção num cume dos 100% (cem por cento)”, con-
soante tópico “Análise” do laudo pericial.
- Tendo ao final a perícia concluído pela existên-
cia de diferenças pela não aplicação do INCC,
apuradas exclusivamente no contrato de emprei-
tada global, e que, por tal razão, acrescenta-se,
só podem ser imputadas à COHABILAR, na for-
ma do quadro pericial suplementar, à exceção
dos juros de mora ali constantes, nos seguintes
termos: “a) NCz$ 100.025.093,88  referente às
diferenças de faturas; b) NCz$ 19.856.038,11, re-
lativo à poupança / plano financeiro; c) NCz$
9.421.056,38, alusivo à retenção contratual; d)
NCz$ 1.058.387,84, a título de reajuste monetá-
rio”.
- Como a diferença apurada refere-se somente
ao Contrato de Empreitada e considerando que
a CEF não é solidariamente responsável nas obri-
gações de entregar os recursos financeiros, cor-
rigidos pelo INCC, à Habitacional, já que a soli-
dariedade não se presume, devendo decorrer da
lei ou da vontade das partes (art. 896 do CC/1916),
a diferença devida deve ser suportada exclusi-
vamente pela COHABILAR.
- Precedente recente do Pleno desta Corte:
EINFAC459817-AL, Rel. Des. Fed. Geraldo Apo-
liano, DJe: 13/06/2012.
- Provimento do recurso da CEF para isentá-la
da condenação solidária que lhe fora imposta,
mantendo apenas a condenação da COHABILAR
a pagar à Habitacional a quantia apurada na pe-
rícia judicial, exceto quanto aos juros de mora
que deverão ser calculados a partir da citação, e
não da data de vencimento de cada parcela, por
se tratar de responsabilidade contratual.
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- Não se pode dizer que o repasse a menor dos
recursos por parte da COHABILAR foi respon-
sável pelos gastos despendidos com a obtenção
de empréstimos pela Construtora demandante,
notadamente porque a parte autora optou por tal
providência, não havendo como imputar à CO-
HABILAR ou à CEF a responsabilidade por uma
escolha gerencial.
- Se os supostos custos indiretos de canteiros
(antes e após a conclusão da obra) e as alegadas
despesas decorrentes de atraso nos pagamen-
tos de tributos e os ditos lucros cessantes não
estão relacionados diretamente com o inadim-
plemento parcial do contrato de empreitada, sen-
do apenas consequências reflexas ou indiretas
do evento danoso, tais prejuízos não se enqua-
dram no conceito de dano material indenizável
ou efetivo, nos moldes do disposto no art. 1.060
do CC de 1916, vigente à época dos fatos.
- Impossibilidade de desoneração da fiança, en-
quanto subsistir a dívida objeto do contrato que
se visou garantir. A conclusão da obra, objeto do
contrato de empreitada, em nada altera o con-
trato acessório de garantia do pagamento do
empréstimo concedido pela CEF à COHABILAR.
Não caracteriza moratória, mas sim tolerância o
fato de o credor postergar a cobrança da dívida,
sem, contudo, prorrogar o vencimento da obri-
gação, vez que inexistindo modificação do pra-
zo de vencimento da dívida, não haverá, por con-
sequência, alteração do prazo inicial de conta-
gem da prescrição, mesmo porque já há execu-
ção da dívida (ação de execução por título extra-
judicial nº 0001974-15.1997.4.05.8500). A novação
não se presume, depende da existência do ani-
mus novandi. Inaplicabilidade à hipótese do dis-
posto nos arts. 1.006 e 1.503, I, do CC/16 (arts.
366 e 838 do CC/02).
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- Condenação da autora em honorários advoca-
tícios de R$ 10.00,000 em favor da CEF, conside-
rando o tempo de tramitação do feito (ajuizamen-
to em março de 1997), o trabalho dos causídicos,
e a complexidade da causa, nos termos do art.
20, §§ 3º e 4º, do CPC.
- Levando-se em consideração a ocorrência de
sucumbência recíproca entre a COHABILAR e a
Habitacional, bem como o fato de a demandante
ter sido vencedora de quantia expressiva, é de
se condenar a Cooperativa a pagar à parte auto-
ra honorários advocatícios de R$ 20.000,00, nos
termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.
- Apelação da CEF provida e apelo da Habitacional
improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por maioria, dar provimento à apelação da CEF
e negar provimento ao apelo da Habitacional, nos termos do rela-
tório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 7 de agosto de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Trata-se de apelações interpostas pela Habitacional Constru-
ções S/A e pela Caixa Econômica Federal, em sede de ação ordi-
nária ajuizada pela primeira recorrente (Habitacional Construções)
em desfavor da Cooperativa Habitacional de Aracaju (COHABILAR)
e da segunda recorrente (CEF), objetivando, em síntese, a conde-
nação das rés, solidariamente, no pagamento dos haveres da au-
tora no contrato de empreitada firmado para a construção do “Re-
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sidencial Philadelphia”, localizado em Aracaju-SE, juntamente com
perdas e danos causados pelo seu não pagamento, valorados em
R$ 5.599.035,11 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil e
trinta e cinco reais e onze centavos), bem como a declaração de
extinção da fiança ou de sua inexigibilidade, contra sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda para:

1) Condenar as demandadas (COHABILAR e CEF), solidaria-
mente, ao pagamento, em favor da demandante (Habitacional
Construções), do crédito no valor original de:

1.1 - Cr$ 100.025.093,88 (cem milhões, vinte e cinco mil, no-
venta e três cruzeiros e oitenta e oito centavos), referente às
diferenças de faturas;

1.2 - Cr$ 1.058.387,84 (um milhão, cinquenta e oito mil, tre-
zentos e oitenta e sete cruzeiros e oitenta e quatro centavos),
a título de reajuste monetário;

1.3 - Cr$ 19.856.038,11 (dezenove milhões, oitocentos e cin-
quenta e seis mil, trinta e oito cruzeiros e onze centavos), rela-
tivo à poupança / plano financeiro;

1.4 - Cr$ 9.421.056,38 (nove milhões, quatrocentos e vinte e
um mil, cinquenta e seis cruzeiros e trinta e oito centavos),
alusivo à retenção contratual.

2) Vedar a capitalização de juros, ab initio, no contrato de em-
préstimo firmado entre a CEF e a COHABILAR, tendo a de-
mandante (Habitacional Construções) como fiadora solidária;

2.1 - os juros devidos e não pagos em cada mês comporão
um saldo à parte do montante principal, não sendo considera-
dos, até então, para quaisquer efeitos, como parte do saldo
devedor;

2.2 - sobre o saldo relativo aos juros devidos e não pagos, de
acordo com o item anterior, apenas incidirá atualização mone-
tária, nos mesmos índices pactuados para o reajustamento
do saldo devedor.

3) Condenar as demandadas em honorários advocatícios, fi-
xados no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do Código de Pro-



108

cesso Civil, com a ressalva de que a atenuação da alíquota se
deu por conta da sucumbência parcial;

4) Confirmar o valor dos honorários periciais anteriormente fi-
xados, a título provisório, imputando-os às partes, em face da su-
cumbência recíproca, consoante dispositivo processual pertinen-
te (CPC, art. 33, caput), cabendo às demandadas ressarcir à de-
mandante 1/2 (metade) daquela verba, acrescida de juros e corre-
ção monetária, desde a efetivação do depósito.

Todavia, a magistrada a quo rejeitou o pedido de ressarcimen-
to dos custos de empréstimos bancários/capital de giro (juros),
aos custos indiretos de canteiro (antes e depois do “habite-se”) e
aos custos decorrentes de atrasos nos pagamentos dos tributos,
em virtude de tais gastos não serem consequência direta do dano,
mas sim de gastos indiretos da obra, ou seja, não indenizáveis,
bem como reconheceu a improcedência do pedido de extinção da
fiança, sob o fundamento de que o cumprimento do contrato de
empreitada não autorizava a extinção ou inexigibilidade da fiança,
na medida em que tal garantia se deu em relação ao contrato de
empréstimo e não ao de empreitada, já extinto.

Em suas razões recursais, a empresa Habitacional Constru-
ções pleiteia a reforma parcial da sentença para que lhe seja reco-
nhecida indenização por perdas e danos em razão dos prejuízos
indiretos ocasionados pela necessidade de contratação de em-
préstimos bancários destinados a reequilibrar o fluxo de caixa de-
ficitário decorrente da inadimplência contratual da CEF, situação
que, inclusive, fora constatada pela perícia judicial.

Assevera que há relação de causa e efeito, na medida em que
a inadimplência das apeladas ensejou a contratação dos emprés-
timos ou no mínimo impediu a amortização e descontinuidade no
pagamento dos encargos dos empréstimos destinados ao capital
de giro da empresa.

Aduz que foram desconsiderados os danos emergentes em
razão das despesas indiretas relativas aos custos de canteiros, a
exemplo de despesas com pessoal técnico, administrativo, encar-
regados, vigias, alimentação e transporte do pessoal, contas de
água, energia elétrica, telefone e despesas gerais de canteiro, além
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de custos indiretos relativos às despesas do escritório central da
empreiteira, tudo em razão do atraso da conclusão da obra, de 15
de janeiro de 1991 para 15 de julho de 1991, data de obtenção do
“habite-se”, e confirmado pelo parecer do assistente técnico.

Argumenta, ainda, que são devidos os lucros cessantes em
relação à remuneração dos recursos da autora que restaram in-
disponibilizados, ou seja, sobre o capital que permaneceu alocado
e até agora indisponível, prejuízos estes que deverão ser apura-
dos em liquidação de sentença.

Alega a Habitacional que em razão do cumprimento do contra-
to principal (de empreitada), com a entrega da obra, e diante do
descumprimento da CEF quanto à liberação tempestiva das par-
celas do contrato de mútuo, há de ser reconhecida a extinção da
fiança. Afirma que, no curso da execução da obra do mencionado
empreendimento, a CEF inadimpliu o contrato de mútuo, na medi-
da em que não respeitou a obrigação de promover o desembolso
de suas parcelas no tempo e modo devidos, ocasionando, com
isto, a falta de recursos para que a Cooperativa/Afiançada (COHA-
BILAR) pudesse gradualmente efetuar a remuneração da Emprei-
teira/Fiadora ora apelante, o que mostra que a CEF, na condição
de “credora-garantida”, incidiu em mora na “relação obrigacional
complexa”, travada no Programa de Cooperativas Habitacionais,
permitindo a extinção da fiança.

Além disso, sustenta que a CEF, ao prorrogar sucessivamen-
te o vencimento do contrato, acabou concedendo verdadeira mo-
ratória, motivo pelo qual entende fazer jus à liberação da fiança, a
teor do art. 1.503, caput, I e II, do Código Civil de 1916.

Pleiteia, ao final, que sobre o montante indenizatório incidam
juros de mora de 1% ao mês e não de 0,5% como foi determinado
na sentença, bem como que seja majorada a verba sucumbencial
de 1% sobre o valor da condenação para o percentual compreen-
dido entre 10% e 20%, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC.

Por sua vez, a Caixa Econômica Federal, em suas razões de
apelo, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença em face da
alegada negativa de prestação jurisdicional em razão de o Juízo a
quo ter rejeitado os embargos declaratórios por ela interpostos
quando havia contradições e obscuridades naquela decisão.
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Quanto ao mérito, aduz a CEF que a sentença foi contrária a
conclusão chegada pela perícia judicial, já que em nenhum mo-
mento houve comprovação de que os alegados prejuízos decorre-
ram de qualquer ação ou inação da Caixa quanto à liberação dos
recursos financeiros do contrato de mútuo.

Esclarece que os prejuízos sofridos pela habitacional não po-
dem ser imputados a CEF, mas sim a própria construtora, na me-
dida em que as referidas perdas possuem origem na administra-
ção amadora ou problemática do canteiro de obras, bem como
pela existência de indexadores diferentes nos contratos de financi-
amento e de empreitada.

Afirma que o perito judicial especificou que a supressão dos
recursos se deu em razão dos diferentes indexadores financeiros
dos dois contratos. Enquanto o contrato de financiamento, firmado
entre a CEF e a COHABILAR, tendo a Habitacional como fiadora,
tinha como indexador monetário o VRF/UPC (Valor de Referência
de Financiamento/Unidade Padrão de Capital), que era, à época, o
indexador da caderneta de poupança, o contrato de empreitada
global, firmado pela Habitacional com a COHABILAR, possuía como
indexador monetário o INCC (Índice Nacional da Construção Civil),
que corrigia os custos da construção civil.

Sustenta que a perícia comprovou que a existência de diferen-
tes indexadores contratuais foi a causa dos prejuízos sofridos pela
Habitacional, uma vez que  provocou glosas no pagamento das
faturas que só podem ser imputadas à COHABILAR, haja vista
que a CEF cumpria sua parte no contrato, transferindo em favor
da referida Cooperativa os recursos corrigidos em VRF/UPC, e
esta última, por sua vez, repassava tais valores à Habitacional sem
a aplicação do INCC previsto no contrato de empreitada. Aduz que
embora não estivesse obrigada, ainda suplementou financeiramente
a COHABILAR em duas ocasiões, para efeito de repasse à Habi-
tacional, com o objetivo de ver concluída a obra.

Assevera que não pode ser responsabilizada solidariamente
por despesas que não deu causa, seja porque a perícia descartou
a possibilidade de os prejuízos serem decorrentes de ação da CEF,
seja porque a solidariedade não pode ser presumida, já que ela
decorre da lei ou do contrato, nos termos do art. 265 do Código Civil.
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Ressalta que a pretensão da autora, ao conceituar “a relação
obrigacional complexa” tem como intuito de estabelecer contra a
CEF uma responsabilidade solidária em face da Cooperativa que
inexiste nos termos contratuais.

Arremata que está equivocado o entendimento consignado na
sentença de que a Caixa teria desembolsado valores a menor ou a
destempo ou, ainda, reajustado por índice diverso do eleito no con-
trato, visto que tais questões são pertinentes aos contratantes da
empreitada e não aos contratantes do mútuo, ou seja, se as par-
celas deveriam ser reajustadas pelo INCC e não o foram, ou se
foram creditadas em atraso, trata-se de obrigações exclusivas da
COHABILAR, contratante da empreitada, e não da CEF.

Requer, por derradeiro, o provimento do recurso para que se-
jam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pela
parte autora, com a inversão do ônus da sucumbência, ou, subsi-
diariamente, que seja aplicado o disposto no parágrafo único do
art. 21 do CPC, para que sejam imputados à autora as despesas
processuais e os honorários advocatícios, por entender que a de-
mandante sucumbiu em maior parte de seus pedidos.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, às fls. 1889/
1908, e pela CEF, às fls. 1910/1923.

Às fls. 1936/1947, requer a Habitacional Construções S/A a
instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, nos
termos do art. 476 do CPC, sobre a questão da possibilidade de
exoneração da fiança em caso de prorrogações sucessivas de
vencimento de empréstimos pela parte mutuante.

Manifestação da CEF, às fls. 2051/2057, pelo não conhecimento
do incidente.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

De início, aprecio o requerimento da autora para que seja ins-
taurado Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre a
questão da possibilidade de exoneração da fiança em caso de pror-



112

rogações sucessivas de vencimento de empréstimos pela parte
mutuante. Para tanto, a demandante juntou um precedente do Ple-
no, o EINFAC nº 314.782-AL, que, por maioria apertada e em voto
de desempate da Presidência, concluiu pela liberação da fiança, e
um julgado posterior desta 2ª Turma, a AC nº 459.817-AL, que, em
sua composição eventual e por unanimidade, entendeu pela ma-
nutenção da garantia fidejussória.

Sustenta, ainda, a postulante que o entendimento firmado na
AC 459.817/AL por esta Turma Julgadora, em sua composição
eventual, diverge, inclusive, do posicionamento adotado por este
mesmo órgão fracionário em sua composição originária.

De acordo com as lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, quando de comentário ao art. 476 do CPC, o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência “é destinado a fazer
com que seja mantida a unidade da jurisprudência interna de de-
terminado tribunal. Havendo, na mesma corte, julgamentos confli-
tantes a respeito de uma mesma tese jurídica, é cabível o inciden-
te a fim de que, primeiramente, o pleno do tribunal se manifeste
sobre a tese, para, tão-somente depois, ser aplicado o entendi-
mento resultante do incidente ao caso concreto levado a julga-
mento pelo órgão do tribunal. (...) (Nery. Recursos, n° 2.3.4.6, p.
107).” (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, RT, 2010,
11ª ed., p. 796)

Na espécie, penso que o pleito para instauração do referido
incidente não deve ser conhecido. Isso porque não houve demons-
tração de divergência de teses jurídicas entre diferentes Turmas
desta Corte, mas sim entre um precedente isolado deste órgão
fracionário, em sua composição eventual, e outro do Pleno deste
Tribunal, situação que, a meu ver, não autoriza a instauração de
Incidente de Uniformização de Jurisprudência, pelo simples argu-
mento de que já há pronunciamento deste Regional, em sua com-
posição plena, sobre a tese em debate (EINFAC nº 314.782-AL),
não sendo possível que a parte se valha de tal mecanismo proces-
sual apenas para vincular, no caso concreto, o entendimento des-
te órgão fracionário ao do órgão colegiado pleno, como uma espé-
cie de súmula vinculante, sem que haja a demonstração de inter-
pretações jurídicas diversas entre turmas, câmaras, grupo de câ-
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maras ou câmaras cíveis reunidas, nos termos do art. 476, II, do
CPC.

Esse é o teor do referido dispositivo legal:

Art. 476.  Compete a qualquer juiz, ao dar o voto na turma,
câmara, ou grupo de câmaras, solicitar o pronunciamento
prévio do tribunal acerca da interpretação do direito quan-
do:
I - verificar que, a seu respeito, ocorre divergência;
II - no julgamento recorrido a interpretação for diver-
sa da que lhe haja dado outra turma, câmara, grupo
de câmaras ou câmaras cíveis reunidas.
Parágrafo único.  A parte poderá, ao arrazoar o recurso ou
em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o
julgamento obedeça ao disposto neste artigo. (Grifei)

Além disso, o STJ possui entendimento pacífico de que “o pe-
dido de uniformização de jurisprudência ‘não é vinculante ao
órgão julgador, ao qual a iniciativa do incidente é mera facul-
dade, cabendo-lhe admitir seu processamento segundo cri-
térios de conveniência e oportunidade’. (AgRg nos EREsp
620.276/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Segunda Seção, DJ
01.08.2006)”. (STJ, AGA 200701910664, Rel. Vasco Della Giustina
(Des. Conv. do TJ/RS) - 3ª Turma, DJE: 21/05/2010.) (Destaquei)

Não conhecido, pois, o pedido da Habitacional Construções
para instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudên-
cia, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas
no art. 476 do CPC.

Rejeito, ainda, a preliminar suscitada pela CEF de nulidade da
sentença por negativa de prestação jurisdicional, na medida em
que eventuais contradições e/ou obscuridades contidas naquela
decisão serão sanadas quando da apreciação do mérito de seu
recurso de apelação, não havendo, pois, qualquer prejuízo à Caixa
que autorize a anulação da sentença, sendo aplicável ao caso o
princípio do pas de nullité sans grif.

Passo ao exame do mérito.

Antes de apreciar o mérito propriamente dito dos apelos inter-
postos pelas partes, faz-se necessário efetuar um breve resumo
da situação fática dos autos.
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Pelos documentos de fls. 142-150 (vol. 01), observo que, em
15/01/1990, foi firmado Contrato de Empréstimo entre a CEF e a
COHABILAR - Cooperativa Habitacional de Aracaju, tendo como
intervenientes MIGG Ltda. e a Habitacional Construções, esta fia-
dora do contrato de mútuo. Esse contrato, no montante de NCz$
73.594.971,15 (setenta e três milhões, quinhentos e noventa e qua-
tro mil, novecentos e setenta e um cruzados novos e quinze cen-
tavos), correspondente a 667.165 VRF’s (Valor de Referência de
Financiamento), tinha por objeto a construção do empreendimen-
to inicialmente denominado “Conjunto Habitacional Coroa do Meio
VII”, posteriormente intitulado “Residencial Philadelphia”, cujo pro-
jeto previa: compra do terreno, urbanização e construção de 192
apartamentos.

Às fls. 162-176 (vol. 01) consta cópia do Contrato de Emprei-
tada Global firmado, em 15/01/1990, entre a COHABILAR e a Habi-
tacional Construções, tendo como intervenientes a CEF e a MIGG
Ltda. Por esse contrato a construtora obrigou-se a executar, em
favor da COHABILAR, em regime de empreitada global, os servi-
ços e obras referentes ao aludido empreendimento habitacional,
constantes nos itens a e b da Cláusula Primeira, a seguir discrimi-
nados: “a) 192 unidades de 87,9293 m², com total de 16.882,42
m²; b) terraplenagem, rede de água, rede de drenagem, energia
elétrica, pavimentação, rede de incêndio”.

Em 20/06/1991 e em 30/06/1992 foram firmados entre a CEF
e a COHABILAR “Termos de Rerratificação” ao Contrato de Em-
préstimo e promovida suplementação financeira, sendo, respecti-
vamente, o primeiro de Cr$ 284.554.940,00 (duzentos e oitenta e
quatro milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil e novecentos
e quarenta cruzeiros) (cf. fls. 152-154, vol. 01), e o segundo de Cr$
280.817.498,30 (duzentos e oitenta milhões, oitocentos e dezes-
sete mil, quatrocentos e noventa e oito cruzeiros e trinta centavos)
(cf. fls. 157-159, vol. 01). A Habitacional Construções também fir-
mou ambos os documentos.

1. DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS CLAÚSULAS DO CON-
TRATO DE MÚTUO ACOLHIDOS PARCIALMENTE PELA SEN-
TENÇA.

No que se refere ao pedido de anulação das cláusulas do con-



115

trato de mútuo, acolhidos parcialmente pela sentença (questão da
capitalização de juros), questão, inclusive, não levantada em am-
bos os recursos, penso que a Habitacional não possui legitimida-
de (ativa) para postular a decretação de nulidade de cláusulas do
Contrato de Empréstimo, pois neste somente figuram como par-
tes a CEF e a COHABILAR. Sendo a construtora estranha à rela-
ção obrigação de mútuo, há que se reconhecer, de oficio, sua ilegi-
timidade ativa para postular a decretação de nulidade de cláusulas
contratuais.

O art. 1.502 do Código Civil de 1916, em disposição reprodu-
zida no art. 837 do Código Civil de 2002, estabelece que “o fiador
pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais, e as
extintivas da obrigação que compitam ao devedor principal, se não
provierem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso
do art. 1.259”.

Acerca das exceções de direito material, escreveu Pontes de
Miranda:

A exceção apenas faz admitir-se o direito do excipiente,
sem excluir, nem modificar o do excetuado. A via não faz a
exceção ser ação, nem vice-versa. COELHO DA ROCHA
(Instituições, I, 117) viu bem o que é exceção: “... se (o
réu) alega fatos, que, não destruindo diretamente a ação,
contudo, se se provarem, o eximem do cumprimento da
obrigação, ou ao menos perimem a instância, chama-se
exceção”. (Tratado de Direito Privado. Tomo VI. Rio de Ja-
neiro: Borsoi, 1955, p. 7)

Daí depreende-se que as exceções são obstáculos que po-
dem ser opostos pelo devedor ou pelo obrigado à eficácia de outro
direito. São, essencialmente, matérias que podem ser alegadas
em sede de defesa.

Tratando especificamente da exceção estabelecida no art. 837
do Código Civil de 2002, Sílvio de Salvo Venosa leciona que:

O fiador pode defender-se com as exceções substanciais
que tiver para com o credor da obrigação, embora não seja
devedor dela, mas apenas seu garante. O dispositivo visa
evitar o injusto enriquecimento do credor, possibilitando ao
fiador defender-se com direito seu e não do afiançado.



116

Assim, demandado a pagar a dívida, sendo também cre-
dor do demandante, contra ele pode opor vício na manifes-
tação de sua vontade ou sua incapacidade, pagamento,
compensação, prescrição, etc. [Contratos em espécie, 9ª
ed., São Paulo: Atlas, 2009 (coleção Direito Civil, v. 3), p.
416]

Neste caso específico, a Habitacional, que firmou Contrato de
Fiança com a CEF, propôs ação ordinária com vista a anular cláu-
sulas do Contrato de Empréstimo, do qual sequer é parte, mas
apenas garante. Isso não lhe é assegurado pela exceção discipli-
nada no art. 1.502 do Código Civil de 1916, vigente na época da
celebração dos contratos.

O que pode a autora é alegar a exceção substancial em even-
tual defesa a ser apresentada no processo de execução ou utilizá-
la como fundamento para postular declaração das modificações
que trouxe à relação jurídica de fiança, mas jamais utilizá-la para
respaldar sua pretensão à desconstituição de cláusulas do con-
trato principal (de empréstimo).

No mesmo sentido, mutatis mutandis, cito o seguinte prece-
dente desta 2ª Turma que, em caso similar, reconheceu a falta de
interesse de agir do fiador em ajuizar ação revisional:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E DE
EMPREITADA INTERLIGADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA CAIXA E DA EMPREITEIRA. EXTINÇÃO DA AÇÃO
REVISIONAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INE-
XISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO FIADOR. PRIN-
CÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILI-
DADE AO CASO. VERBAS INADIMPLIDAS. DIREITO DA
CONSTRUTORA AO CRÉDITO CORRESPONDENTE.
LUCROS CESSANTES. DIREITO DA CONSTRUTORA À
INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
- Cuida-se de ação proposta por construtora que realizou
contrato de empreitada com a Cooperativa Habitacional de
Alagoas - COOHAL, cuja obra foi financiada pela CAIXA.
- A promovente cumulou a ação de cumprimento/indeniza-
ção relativa ao contrato de empreitada que firmara com a
COOHAL com a ação revisional do contrato de financia-
mento firmado entre a CAIXA e a COOHAL, do qual é fia-
dora.
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- O referido contrato de financiamento menciona a destina-
ção dos recursos para custeio da construção do “RESI-
DENCIAL MEDEIROS NETO II” e nele a autora consta
como fiadora. O contrato de empreitada, por sua vez, tem
por objeto a construção do “RESIDENCIAL MEDEIROS
NETO II”. A CAIXA liberava os valores do financiamento
para a COOHAL mediante acompanhamento da obra, cons-
tando como interveniente no contrato de empreitada. A
COOHAL, por sua vez, repassava à construtora os mes-
mos valores recebidos da CAIXA.
- A interdependência entre os contratos de financiamento
e de empreitada justifica a legitimidade passiva da CAIXA.
- Inexistindo inadimplência do devedor nem a cor-
respondente execução da dívida, carece o fiador de
interesse de propor ação revisional do contrato de
empréstimo. Precedente desta Corte: AC 314782/AL,
Segunda Turma, rel. Des. Federal Petrucio Ferreira,
pub. DJ 04/06/2004. (...)
- Apelação da CAIXA improvida. Apelação da construtora
parcialmente provida. Vencido o relator, que negou provi-
mento à apelação da construtora. (AC 459817/AL, Rel.
originário Des. Fed. Francisco Barros Dias, Rel. p/ Acór-
dão Des. Fed. Paulo Gadelha, 2ª Turma, DJE: 09/10/2009)
(Ressaltei)

E não se diga que o fato de a CEF ter ajuizado, no curso desta
demanda, a execução da dívida oriunda do contrato de mútuo fir-
mado com a COHABILAR, em que a Habitacional Construções
figurou como fiadora (execução de título extrajudicial sob n.º
0001974-15.1997.4.05.8500), teria o condão de conferir legitimida-
de ativa a referida Empreiteira para discutir nesta seara as cláusu-
las do contrato de financiamento, visto que o preenchimento das
condições da ação deve ser avaliado quando da propositura da
demanda e não em momento posterior, nos termos do art. 3º do
CPC.

Nesse passo, deve ser reformada a sentença na parte que
acolheu o pedido para vedar a capitalização de juros no contrato
de mútuo em face da ilegitimidade ativa da Habitacional para de-
mandar a nulidade de cláusulas do Contrato de Empréstimo firma-
do entre a CEF e a COHABILAR.
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Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade ativa nesse ponto.

Por entender oportuno, aprecio de início o apelo da CEF.

2) DO ALEGADO ATRASO NAS LIBERAÇÕES DAS PARCE-
LAS DO FINANCIAMENTO POR PARTE DA CEF E DO REPAS-
SE DOS RECURSOS PELA COOPERATIVA À CONSTRUTORA.

Da análise dos laudos periciais constante nos autos, vê-se
que os recursos provenientes do contrato de empréstimo foram
liberados pela CEF na forma (VRF) e no tempo previsto na referida
avença, à exceção da 3ª parcela/lote (mês de abril/90), em que se
verificou um atraso de 2 (dois) dias, conforme atesta a planilha de
fl. 1136 elaborada pelo perito judicial, mas que fora compensada
pela liberação antecipada por parte da Caixa das parcelas 6ª (em
cinco dias), 7ª (em dez dias), 8ª (em quatro dias), 10ª (em quatro
dias), 11ª (em seis dias), 12ª (em oito dias), 13ª (em cinco dias),
14ª (em cinco dias), 15ª (em sete dias), 16ª (em sete dias) e 17ª
(em cinco dias).

Observa-se, da mesma planilha à fl. 1136, que os recursos
referentes às parcelas/lotes 2ª, 5ª e 18ª do contrato de mútuo só
foram liberados a destempo pela CEF (em quatro, dois e quatro
dias, respectivamente) em favor da COHABILAR em razão desta
cooperativa ter extrapolado a data limite para solicitação das aludi-
das verbas junto à referida instituição financeira (em seis, dois e
oito dias, respectivamente).

Esclarece o expert que muito embora tenha havido pequenos
atrasos na formulação dos pedidos, transferências de recursos,
aprovação das medições e pagamentos, mesmo assim não hou-
ve insolvência das faturas, tendo a Empreiteira recebido em atra-
so apenas 2 (duas) das 18 (dezoito) parcelas dos recursos refe-
rentes aos meses de março/90 (lote 02) e abril/90 (lote 03).

Em resposta ao quesito nº 04 formulado pela magistrada (fl.
1091, vol. 5), o Perito Judicial ao ser indagado se “(...) houve atra-
so no repasse dos recursos da CEF para a COHABILAR (...)”,
informou que “nos 18 (dezoito) meses de execução da obra pou-
cas vezes tal fato ocorreu e, no máximo, num intervalo de 04 (qua-
tro) dias. Na maioria tudo foi na data acordada e/ou antes mesmo
disso”, e, em suas conclusões (fl. 1112, vol. 5), arrematou que “as
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datas alusivas aos repasses, CEF  COHABILAR” e “COHABI-
LAR  HABITACIONAL”, em termos práticos, foram observa-
dos. Raros os casos de atrasos (não significativos). As quanti-
dades financeiras, sob título de reajuste monetário, expostas por
esta Perícia ordenam / endireitam eventuais privações”. (Dei res-
salto)

Tal informação é ratificada pela resposta ao quesito de nº 05 (à
fl. 1091), quando afirmado pelo perito que “o grande custo financei-
ro suportado pela autora não recaiu em 02 (dois) ou em 04 (qua-
tro) dias de retardo, nas poucas vezes que aconteceu em 18 me-
ses de obra”, mas sim, conforme tópico “Análise” da perícia, “01)
nas diferenças visualizadas entre os montantes líquidos faturados
(mês a mês) e os totais efetivamente recebidos / em face das
glosas financeiras e, 02) em fatores outros, ligados a natureza físi-
co-operacional da obra”. (Conforme se lê à fl. 1079)

Na verdade, segundo apurado pelo perito, o grande prejuízo
sofrido pela Habitacional Construções não foi, como dito, o curto
atraso no pagamento de duas faturas, mas sim a disparidade en-
tre os diferentes indexadores econômicos que regiam os contra-
tos de empréstimo (VRF - Valor de Referência de Financiamento)
e de empreitada global (INCC - Índice Nacional da Construção Ci-
vil), notadamente quando “em janeiro/91, mês da assinatura do
aludido instrumento contratual (empreitada global), a superiorida-
de acumulativa (em relação ao mês da formulação da proposta)
do INCC sobre o VRF já fincava sua atormentação num cume dos
100,00% (cem por cento)”, consoante tópico “Análise” do laudo
pericial, mais precisamente à fl. 1.076. No entanto, tal questão será
objeto de análise a seguir (item 3 deste voto).

3. DA METODOLOGIA DE PAGAMENTO E DE REAJUSTA-
MENTO DO PREÇO DAS OBRAS E SERVIÇOS DOS CONTRA-
TOS

3.1 DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

Em consonância com a Cláusula Segunda do Contrato firma-
do entre a CEF e a COHABILAR, aquela era responsável por de-
sembolsar o empréstimo pactuado em parcelas, em conformida-
de com o cronograma constante do Anexo I do referido contrato.
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A liberação da primeira parcela, efetivada no ato de assinatura
do contrato, destinou-se ao pagamento do terreno e a cobrir as
despesas contratuais. A liberação das demais parcelas seguiria o
cronograma de desembolso, consoante disposto no Parágrafo
Segundo da Cláusula Segunda.

No que concerne ao reajustamento do saldo devedor e dos
demais valores previstos no contrato, o indexador escolhido pelas
partes foi o coeficiente utilizado para o rendimento dos depósitos
de caderneta de poupança. Nesse sentido dispõem as Cláusulas
Nona e Décima:

CLÁUSULA NONA: O saldo devedor e todos os demais
valores constantes deste contrato serão atualizados men-
salmente, no dia que corresponder ao da assinatura deste
Contrato, mediante aplicação do coeficiente de atualiza-
ção monetária idêntico ao utilizado para reajustamento dos
depósitos de poupança mantidos nas instituições integran-
tes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo -
SBPE.

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso os depósitos de poupança
deixem de ser atualizados mensalmente, o reajustamento
de que trata o caput desta cláusula operar-se-á mediante
aplicação dos índices mensais indicadores da taxa de in-
flação que servirem de base para fixação do coeficiente a
ser aplicado na atualização monetária dos aludidos depó-
sitos.

CLÁUSULA DÉCIMA: No caso de extinção dos índices
referidos na cláusula anterior, o fator de reajuste a ser uti-
lizado para os efeitos deste contrato será o que vier a ser
estabelecido pelo órgão competente do Governo Federal.

3.2 DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL

Em consonância com a Cláusula Terceira do Contrato firma-
do entre a COHABILAR e a Habitacional, a primeira ficou respon-
sável pelo pagamento do preço ajustado em parcelas mensais e
sucessivas, em conformidade com o andamento da obra, consi-
derando, para efeito de faturamento, os serviços efetivamente exe-
cutados e de acordo com a Tabela de Pagamento da unidade-tipo
ou bloco (tabela anexa ao contrato).
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Conforme a Cláusula Quinta, que trata do reajuste monetário
do contrato, o preço das obras e serviços seria reajustado men-
salmente, no primeiro dia de cada mês, mediante a aplicação do
índice publicado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, Co-
luna 35 - Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas -
INCC, cujo reajustamento seria obtido a partir da seguinte fórmula:
R = (In / Io - 1) x F, onde “R” é o valor do reajustamento em NCz$;
“In” é o índice do INCC/FGV do mês anterior ao da apresentação
da fatura; “Io” é o índice do INCC/FGV do mês anterior ao da apre-
sentação da proposta; e “F” é o valor da fatura apresentada em
NCz$.

3.3 DA DIVERSIDADE ENTRE OS ÍNDICES DE REAJUSTA-
MENTO ESTABELECIDOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTI-
MO E DE EMPREITADA. DIFERENÇAS DEVIDAS. JUROS DE
MORA.

No Contrato de Empréstimo firmado entre a CEF e a COHABI-
LAR, o saldo devedor e todos os demais valores nele previstos
seriam reajustados mensalmente, no dia de aniversário do contra-
to, mediante a aplicação de coeficiente de atualização idêntico ao
utilizado nos depósitos de poupança. Já o contrato de empreitada
global, firmado entre a COHABILAR e a Habitacional, previa o rea-
justamento mensal, no primeiro dia de cada mês, mediante aplica-
ção do INCC, publicado mensalmente pela Fundação Getúlio Var-
gas.

Em razão dessa diversidade de índices, onde o de reajuste
das cadernetas de poupança foi inferior ao INCC, a CEF liberou
para COHABILAR valores inferiores ao que esta deveria pagar à
Habitacional. Isso não quer dizer que a CEF descumpriu o Contra-
to de Mútuo. Na verdade a COHABILAR é que, ao simplesmente
repassar à Habitacional a importância que fora liberada pela CEF,
acabou pagando as prestações atualizadas apenas pelo índice
aplicável à caderneta de poupança, quando, em conformidade com
o Contrato de Empreitada, deveria tê-lo feito com base no INCC.

Desta forma, o inadimplemento contratual decorreu do fato de
a COHABILAR ter repassado à Habitacional os valores corrigidos
por indexador diverso daquele estabelecido no contrato por elas
firmado (Contrato de Empreitada), não de descumprimento do
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Contrato de Empréstimo pela CEF. Essa é a conclusão que se ex-
trai do extenso laudo pericial de fls. 1043-1178 e dos esclarecimen-
tos prestados às fls. 1257-1293, através dos seguintes subsídios:

No que concernem às transferências de recursos (paga-
mentos), conforme tópico “ANÁLISE” do presente lavor
pericial, inexistiram atrasos expressivos que viessem
a comprometer o efeito edificativo (erigir da obra). (Fl.
1093, em resposta ao quesito 03 da autora) (ressaltei)

Segundo consta (vide Quadro QM /LT / 008) nos 18 (dezoi-
to) meses de execução da obra poucas vezes tal fato ocor-
reu e, no máximo, num intervalo de 04 (quatro) dias. Na
maioria tudo foi na data acordada e/ou antes mesmo
disso. (Fl. 1091, em resposta ao quesito 04 da magistra-
da) (grifei)

As datas alusivas aos repasses, CEF  COHABILAR” e
“COHABILAR  HABITACIONAL”, em termos práticos,
foram observados. Raros os casos de atrasos (não sig-
nificativos). As quantidades financeiras, sob título de rea-
juste monetário, expostas por esta perícia ordenam / endi-
reitam eventuais privações. (Cf. tópico “Conclusões, à fl.
1112, vol. 5). (Destaquei)

No entender deste Perito, o grande peso se esconde:
01) nas diferenças visualizadas entre os montantes lí-
quidos faturados (mês a mês) e os totais efetivamente
recebidos em face das glosas financeiras e, 02) em
fatores outros, ligados à natureza físico-operacional
da obra. (Cf. tópico “Análise” à fl. 1079) (dei ressalto)

As redações abaixo arroladas, dentre outras, podem ser,
a nível desta Perícia, ofertados como um elucidário: 01)
não reconhecimento de um lapso coletivo quanto à viabi-
lidade técnico-econômica do empreendimento / tudo
muito alvissareiro. 02) ausência de senso comercial/
financeiro prático e/ou imprudência conivente das par-
tes quanto a uma reanálise e correção da defasa-
gem / inconsistência do cronograma de desembolso pre-
visto no “contrato de empréstimo” se relacionado com o
cronograma de “desembolso (faturamento) da obra” / visão
individualizada “obra e serviços”; 03) incapacidade do VRF
de competir ou fazer frente ao INCC; 04) avocatura pré-
via, por parte da Construtora, quanto às defasagens dos
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valores da obra – exposição técnico-comercial exces-
siva ao risco; 05) ausência, principalmente por parte da
Cohabilar (e dos outros dois envolvidos), do possuir de um
pluralista e maleável fluxo de caixa. (Cf. tópico “Análise” à
fl. 1080, vol. 5) (negritei)

Particularmente hoje se nota que o estudo de viabilida-
de técnica-econômica do empreendimento careceu
de maiores atenções ou, no mínimo, foi cercado de mui-
ta euforia (epidemia financeira temporal). Terrível e, data
vênia imperdoável, a certeza de que um índice setori-
al e da importância do INCC se curvaria frente o VRF
(eminentemente / fortemente atrelado ao coletivo nacional
e ao baixo risco – denominado “poupança”). (Cf. tópico
“Análise” à fl. 1081, vol. 5) (sem destaque no original)

Todos os repasses da CEF para a COHABILAR, e desta
para a Habitacional, mantinham paridade com o VRF/
UPF do mês do pagamento, portanto com correção mone-
tária. Todavia, não faziam frente à ebulição financei-
ra do INCC. Tais demonstrativos estão inclusos nos au-
tos (peça inicial da autora) e/ou nos anexos fornecidos
pela CEF. (Fl. 1092, vol. 5, em resposta ao quesito 6 da
magistrada) (ressaltei)

Conforme muito bem definido no interior do Laudo Pericial,
esta perícia se ateve, só e somente só, ao “... contra-
to de empreitada global...(sic)”. Assim todos os cálcu-
los foram singulares e não ajoujados a qualquer outro ins-
trumento, não obstante algumas minúsculas incursões (ci-
tando aquele outro), voltadas, exclusivamente, à “cons-
trução civil”. (Fl. 1264, vol. 5, em resposta ao quesito
complementar 001 da CEF, que o indagou se os valores
glosados do pagamento total das faturas apresentadas cor-
respondem à diferença da variação entre o indexador mo-
netário do contrato de financiamento e do contrato de em-
preitada ...)

Tendo ao final a perícia concluído pela existência de diferen-
ças pela não aplicação do INCC, apuradas exclusivamente no con-
trato de empreitada global, e que, por tal razão, acrescento, só
podem ser imputadas à COHABILAR, na forma do quadro suple-
mentar de fl. 1272, à exceção dos juros de mora ali constantes,
nos seguintes termos:
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a) NCz$ 100.025.093,88 (cem milhões, vinte e cinco mil, no-
venta e três cruzados novos e oitenta e oito centavos), refe-
rentes às diferenças de faturas;

b) NCz$ 19.856.038,11 (dezenove milhões, oitocentos e cin-
quenta e seis mil, trinta e oito cruzados novos e onze centa-
vos), relativos à poupança / plano financeiro;

c) NCz$ 9.421.056,38 (nove milhões, quatrocentos e vinte e
um mil, cinquenta e seis cruzados novos e trinta e oito centa-
vos), alusivos à retenção contratual;

d) NCz$ 1.058.387,84 (um milhão, cinquenta e oito mil, tre-
zentos e oitenta e sete cruzados novos e oitenta e quatro cen-
tavos), a título de reajuste monetário;

Como a diferença apurada refere-se somente ao Contrato de
Empreitada e considerando que a CEF não é solidariamente res-
ponsável pelo pagamento à Habitacional, já que a solidariedade
não se presume, devendo decorrer da lei ou da vontade das partes
(art. 896 do CC/1916), a diferença devida deve ser suportada ex-
clusivamente pela COHABILAR. Afinal, como bem destacado pela
CEF, inexiste qualquer dispositivo contratual ou legal que disponha
que a COHABILAR e a CEF são solidárias nas obrigações de en-
tregar à construtora os recursos financeiros corrigidos pelo INCC.
Essa obrigação foi estabelecida no Contrato de Empreitada, do
qual a CEF não é parte.

Esse é inclusive o entendimento recente do Plenário desta
Corte:

CIVIL. EMBARGOS INFRIGENTES. CONTRATO DE EM-
PRÉSTIMO E CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL IN-
TERLIGADOS. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS RESIDEN-
CIAIS FINANCIADOS PELA CEF. RECEBIMENTO A ME-
NOR DO PREÇO DA EMPREITADA AJUSTADA. INOCOR-
RÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA CARACTERIZAR A MORA DA CEF.
1. Embargos Infringentes interpostos pela CEF, em face
do v. acórdão da eg. Segunda Turma deste Tribunal, que,
por maioria, deu provimento, em parte, à apelação da “Ha-
bitacional Construção S/A”, reconhecendo em seu favor a
existência de saldo credor decorrente da inadimplência
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contratual das rés (CEF e Cooperativa Habitacional de Ala-
goas - COOHAL) no que tange ao repasse de parcelas a
menor, bem como o direito relativo aos lucros cessantes,
nos valores apurados nos laudos periciais.
2. Na ação ordinária ajuizada pela ora embargada, a ‘Habi-
tacional Construções S/A’, requereu a condenação solidá-
ria das rés (CEF e COOHAL), no pagamento dos haveres
oriundos do recebimento, a menor, do preço da empreita-
da que fora ajustada para construção e comercialização,
financiada, das unidades habitacionais do “Residencial
Medeiros Neto II”, localizado no Município de Maceió/AL,
bem como pelas perdas e danos patrimoniais, tudo em
função da mora contratual e delitual em que teriam elas
incidido, além da decretação da extinção da fiança outor-
gada pela autora, em favor da CEF, em garantia do mútuo
consensual concedido por esta última.
3. Existência de dois contratos principais distintos: um de
“Empreitada Global”, firmado entre a Habitacional Cons-
truções S/A e a COOHAL, que dispôs acerca da atualiza-
ção da obra pela variação do INCC, e um de “Empréstimo”,
firmado entre a COOHAL e a CEF no qual estatuiu-se a
liberação das parcelas, monetariamente atualizadas, e em
quantidade de VRF’s, avença na qual pactuou-se um ter-
mo aditivo, bem como um contrato acessório de fiança.
4. Tomando-se em consideração os laudos periciais
contábeis produzidos, observa-se – é o que tudo le-
var a crer – que a alegada diferença, quanto ao rece-
bimento do preço da empreitada ajustada, para cons-
trução e comercialização financiada das unidades do
denominado “Residencial Medeiros Neto II”, derivou
dos índices de atualização, que eram diversos, nos
referidos contratos.
5. As provas periciais são firmes em testificar que o Con-
trato de Empréstimo, no qual a CEF figurou como parte,
foi por ela devidamente cumprido em todos os seus ter-
mos.
6. Embora não prevista contratualmente, houve uma su-
plementação do crédito, por parte da CEF, em 1991, atra-
vés de um Termo Aditivo, objetivando a conclusão do em-
preendimento; e o retardamento na obra se deu em razão
de condições climáticas adversas ao prosseguimento dos
trabalhos pertinentes.
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7. Inexistência de elementos suficientes para confi-
gurar uma conduta culposa por parte da Embargante
– da CEF –, que fizesse surgir a obrigação de reparar
os danos possivelmente sofridos pela Habitacional
Construções S/A.
8. Tal como assentado no voto vencido, “(...) nenhum in-
justo pode ser imputado primeiro à Caixa, pois além de
realizar todos os repasses do financiamento, baixar juros
com negociação nesse sentido, transferir parte da dívida
para o Município de Maceió, ainda chegou a fazer as libe-
rações antes mesmo de terminar a obra, quando por força
da avença só seria depois”.
9. Ademais, “(...) querer imputar uma responsabilida-
de por insucesso de um empreendimento somente a
quem financiou ou tinha a obrigação de proceder aos
repasses desse financiamento, parece querer fugir
do risco que um negócio dessa natureza pode ense-
jar e ao final ter de ser suportado por quem o assu-
miu”.
10. Cumpre por em destaque que,  na AC 314782-AL, em
que a ora embargada demandou em face da COOHAL e
da CEF, buscando semelhante provimento jurisdicional,
relativamente a outro empreendimento, o em. Relator deu
provimento à apelação desta última, por entender que “ten-
do a CEF somente se obrigado a repassar as parcelas do
mútuo segundo a variação do VRF, e tendo esta cumprido
com a referida obrigação na medida em que as obras se
realizavam, inexiste qualquer afronta contratual referente
às medições, de sorte a ensejar o deferimento da repara-
ção pretendida pela Construtora Habitacional Construções
S/A”. Embargos Infringentes providos.
(EINFAC459817-AL, Rel. Des. Fed. Geraldo Apoliano,
TRF5ª - Pleno, DJe: 13/06/2012) (grifei)

Amparado em tais fundamentos, deve ser dado provimento ao
recurso da CEF para isentá-la da condenação solidária que lhe
fora imposta, mantendo apenas a condenação da COHABILAR a
pagar à Habitacional a quantia apurada na perícia judicial (fl. 1272,
vol. 5), apenas com a ressalva a seguir apresentada.

No que concerne aos cálculos elaborados pela expert à fl. 1272
(vol. 5), observo que foram computados indevidamente os juros
moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, desde quando
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devida cada prestação. Entretanto, inexistindo determinação con-
tratual neste sentido, entendo que os juros de mora são devidos
tão somente a contar da citação válida da COHABILAR, nos ter-
mos do art. 219 do Código de Processo Civil, nas taxas previstas
nos Códigos Civis de 1916 e 2002, sucessivamente.

No que concerne aos critérios de correção monetária, penso
que agiu corretamente o perito judicial ao considerar a atualização
monetária desde quando era devida cada parcela, utilizando como
fato de atualização o INCC, que foi o indexador eleito pelas partes
para promover o reajuste no Contrato de Empreitada.

Entretanto, é de se ressalvar que, a partir da vigência do Código
Civil de 2002, não deverá incidir correção monetária, visto que a taxa
selic já engloba juros de mora e correção, sob pena de bis in idem.

Em face do exposto, embora entenda que o principal da dívida
e a correção monetária tenham sido adequadamente calculados
pelo perito, o mesmo não se pode dizer dos juros de mora. Isso
não implica a imprestabilidade do laudo, o qual pode, após o trân-
sito em julgado, ter sua parte corrigida no que se refere aos juros
moratórios.

Passo ao exame da apelação da Habitacional Construções.

4. DO ALEGADO ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO E DOS SUS-
POSTOS CUSTOS INDIRETOS DA OBRA

Outra controvérsia se refere aos valores decorrentes de en-
cargos financeiros surgidos pela contratação de outros emprésti-
mos que, segundo a construtora demandante, serviria para dar
continuidade às obras diante da alegada sonegação de recursos
efetuados pela CEF e COHABILAR. Tal argumentação serviria para
comprovar a existência de um prejuízo e que o mesmo teria sido
causado pelo suposto atraso no repasse das verbas.

O nexo de causalidade, para o direito, não se refere ao princí-
pio físico da causalidade, que, formulado assim, significaria um
retorno ao infinito das causas que resultaram num determinado
prejuízo. A exigência de nexo de causalidade para configuração da
responsabilidade civil se refere a um vínculo plausível entre o evento
danoso e o ato que pretensamente o causou e que está ligado ao
réu na ação.
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Neste caso, os gastos com empréstimos não podem estar
imediatamente ou mesmo razoavelmente ligados ao fato da defa-
sagem no repasse dos recursos por parte da COHABILAR, visto
que a aquisição de empréstimos pela construtora é fruto de uma
decisão estratégica no planejamento e gerenciamento do empre-
endimento.

A construtora não foi obrigada a contratar empréstimos, pois
poderia ter tomado a decisão de atrasar a obra à espera dos re-
passes das verbas pretendidas. Se assim o é, os gastos com
empréstimos não decorreram diretamente do inadimplemento dos
repasses pela COHABILAR, nem tampouco da CEF, como dito
alhures, o que denota a inexistência de nexo causal entre a defa-
sagem no pagamento e a contratação de outros empréstimos.

Considero, pois, que inexiste nexo de causalidade jurídica en-
tre a defasagem dos repasses pela COHABILAR e/ou CEF e os
empréstimos tomados pela construtora.

Não havendo nexo de causalidade, não se pode dizer que a
defasagem do repasse efetuado pela COHABILAR foi responsável
pelos gastos com empréstimos pela autora, notadamente porque
se a Construtora autora escolheu tal caminho, não há como impu-
tar à COHABILAR, nem muito menos à CEF, a responsabilidade
por uma escolha gerencial.

Assim sendo, não há que se falar em indenização por perdas
e danos referentes a encargos financeiros de outros empréstimos
realizados pela construtora apelante. Desta maneira já decidiu este
TRF da 5ª Região, inclusive, sob a minha relatoria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CI-
VIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS
HIPOTECÁRIAS E FIDEIJUSSÓRIAS. FINANCIMENTO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. ATRASO NA LIBE-
RAÇÃO DOS RECURSOS. CEF. CORREÇÃO MONETÁ-
RIA E JUROS DEVIDOS. AGRAVO RETIDO VISANDO O
NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE REALIZA-
ÇÃO.
(...)
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2. O contingenciamento de verbas por parte da legislação
federal não elide a necessidade de cumprimento daquilo
que foi contratado antes do referido ato da União. Prece-
dente desta Corte (AC 202199-CE; Terceira Turma; DJ 15/
10/2003; Des. Fed. Conv. Élio Wanderley de Siqueira Fi-
lho).
(...)
4. A responsabilidade civil decorrente de violação contratu-
al é objetiva, ainda mais quando se trata de mora, ato-fato
ilícito decorrente do não pagamento das parcelas, no pra-
zo contratual.
5. O atraso na liberação das parcelas de financiamentos
por parte da instituição financeira enseja a reparação dos
prejuízos causados, quais sejam, os encargos decorren-
tes da mora (correção monetária), que devem ser conta-
dos a partir do aniversário do contrato até a data do efetivo
pagamento.
6. Inexistindo data específica para o pagamento, a data do
aniversário do contrato serve de critério objetivo.
7. Não se pode dizer que a mora da CEF foi responsá-
vel pelos gastos despendidos com outros emprésti-
mos obtidos pelo consórcio demandante, notadamen-
te porque as empresas autoras optaram por tal provi-
dência, não havendo como imputar à CEF a respon-
sabilidade por uma escolha gerencial.
8. Agravo retido da CEF e apelações improvidas. (AC
398118/CE, Rel. Des. Fed. Francisco Wildo, TRF 5ª - Pri-
meira Turma, DJ: 17/09/2007) (dei ressalto)

É descabido, também, o pedido indenizatório pelos alegados
custos indiretos de canteiro (antes e depois do “habite-se”) e aos
custos decorrentes de atrasos nos pagamentos dos tributos, bem
como pelos lucros cessantes.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, sabe-se
que os seus pressupostos são: a) a existência de um contrato
válido; b) a ocorrência de inexecução contratual; c) o dano; e d) o
nexo causal entre o dano e o inadimplemento.

Além disso, no que diz respeito ao nexo de causalidade nos
casos de responsabilidade contratual, o Código Civil de 1916, em
seu art. 1.060, adotou a teoria do dano direto e imediato que, se-
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gundo a melhor doutrina1, nada mais é do que a teoria da causa
adequada, ou seja, exige-se que o dano indenizável seja conse-
quência direta e imediata da inexecução da obrigação contratual.

Esse é o teor do referido dispositivo legal:

Art. 1.060. Ainda que a inexecução resulte de dolo do de-
vedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos
e os lucros cessantes por efeito dela direto e imedia-
to. (Correspondente ao art. 403 do CC/02) (destaquei)

Ora, se os supostos custos indiretos de canteiro (antes e após
a conclusão da obra) e as alegadas despesas decorrentes de atraso
nos pagamentos de tributos e os ditos lucros cessantes não estão
relacionados diretamente com o inadimplemento parcial do con-
trato de empreitada, sendo apenas consequências reflexas ou in-
diretas do evento danoso, tais prejuízos não se enquadram no con-
ceito de dano material indenizável ou efetivo, nos moldes do dis-
posto no art. 1.060 do CC de 1916, vigente à época dos fatos.

5. DO PEDIDO DE EXTINÇÃO E/OU DE INEXIGIBILIDADE
DA FIANÇA

No que se refere ao pedido de desoneração da fiança, aduz,
resumidamente, a Habitacional que em razão do cumprimento do
contrato de empreitada, com a entrega da obra, e diante do des-
cumprimento da CEF quanto à liberação tempestiva das parcelas
do contrato de mútuo, há de ser reconhecida a extinção da fiança.

Afirma que, no curso da execução da obra do mencionado
empreendimento, a CEF inadimpliu o contrato de mútuo, na medi-
da em que não respeitou a obrigação de promover o desembolso
de suas parcelas no tempo e modo devidos, ocasionando, como
isto, a falta de recursos para que a Cooperativa/Afiançada (COHA-
BILAR) pudesse gradualmente efetuar a remuneração da Emprei-
teira/Fiadora, ora apelante, o que mostra que a CEF, incidiu em
mora na “relação obrigacional complexa”, travada no Programa de
Cooperativas Habitacionais, permitindo a extinção da fiança.

1 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed. -
São Paulo: Atlas, 2007, pp. 270/271.
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Além disso, sustenta que a CEF, ao prorrogar sucessivamen-
te o vencimento do contrato, acabou concedendo verdadeira mo-
ratória, motivo pelo qual entende fazer jus à liberação da fiança, a
teor do art. 1.503, caput, I e II, do Código Civil de 1916.

A conclusão do empreendimento não implica a extinção da
fiança. Aludida garantia foi dada pela Habitacional (fiadora) para
assegurar o adimplemento do empréstimo obtido pela COHABI-
LAR (afiançada) junto à CEF (credora), e não para garantir o cum-
primento do contrato de empreitada global, através do qual a Habi-
tacional se obrigou com a COHABILAR a construir o “Residencial
Philadelphia”. O contrato principal à fiança é o de Empréstimo, não
o de Empreitada, de modo que o adimplemento deste é indiferente
à fiança, que somente seria extinta com o cumprimento daquele.

Eis o teor da Cláusula 12ª do Contrato de Empréstimo (fls.
142-150):

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Declara a EMPREITEI-
RA, na qualidade de INTERVENIENTE FIADORA que con-
corda com o presente contrato, em todos os seus termos,
cláusulas e condições, assumindo, como principal paga-
dora a responsabilidade solidária pelo pagamento da tota-
lidade da dívida com seus acréscimos, renunciando, ex-
pressamente, aos benefícios previstos nos artigos 1.491 e
1.500 do Código Civil.

Em não havendo demonstração de que a dívida objeto do con-
trato de mútuo feneratício foi adimplida (obrigação principal), é des-
cabido o pedido de desconstituição da fiança (contrato acessório)
ao argumento de que a construtora concluíra o empreendimento.

Por outro lado, a garantia fidejussória (Cláusula 12ª) deve ser
interpretada conjuntamente com as Cláusulas 8ª e 13ª do mesmo
instrumento, as quais dispõem que a COHABILAR (afiançada) e a
Habitacional (fiadora) são corresponsáveis pela comercialização
das unidades habitacionais do empreendimento a ser construído,
na medida em que o produto da venda dos apartamentos amorti-
zaria gradativamente a dívida proveniente do empréstimo feneratí-
cio. Em outras palavras, a obrigação conjunta da afiançada e da
fiadora se estende até a venda de todas as unidades imobiliárias.
Eis o teor das aludidas cláusulas:
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CLÁSULA OITAVA: Findo o prazo de carência, estabeleci-
do na cláusula anterior, o débito ora contraído será liquida-
do de uma só vez pelo pagamento ou pela sub-rogação
dos beneficiários finais da dívida da COOPERATIVA, por
meio de financiamentos concedidos pela CEF, em parce-
las proporcionais ao saldo devedor das unidades habita-
cionais, operação esta com a qual a CEF concorda e que
desde já autoriza.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os contratos com os benefici-
ários serão firmados até o final do prazo de carência aci-
ma estipulado, dando a CEF à COOPERATIVA quitação
proporcional às parcelas assumidas pelos beneficiários fi-
nais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Findo o prazo de carên-
cia ou de suas eventuais prorrogações, a EMPREITEIRA
ficará, de imediato, automaticamente, investida de man-
dato, que ora lhe é outorgado pela COOPERATIVA, com
anuência da CEF, para promover a comercialização das
unidades remanescentes com amplos poderes para efetu-
ar a venda das mesmas unidades, fixar preços e condi-
ções de pagamento, outorgar a respectiva escritura, trans-
mitir posse, domínio, direito e ação, obrigar-se pela evic-
ção, receber o preço, dar recibo e quitação.

Vê-se facilmente, portanto, que a obrigação da Habitacional
não cessava com a mera conclusão do empreendimento. Cabia-
lhe, ainda, segundo a cláusula de mandato, promover a comercia-
lização das unidades remanescentes após o término do prazo de
carência, para o que podia fixar preços e condições de pagamen-
to, outorgar escrituras, transmitir posse, domínio, direito e ação,
obrigando-se pela evicção, recebimento do preço, fornecimento
de recibo e quitação.

Justamente porque à construtora foram atribuídos tantos po-
deres, inclusive os de dar recibo e quitação das unidades rema-
nescentes, é que a fiança deve ser mantida até o integral adimple-
mento do empréstimo obtido pela COHABILAR. Afinal, assim não
fosse, poderia a empreiteira receber os pagamentos e não utilizar
os respectivos valores na amortização da dívida decorrente do
contrato de mútuo.
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Sequer se pode dizer que a tolerância da CEF em relação à
inadimplência da COHABILAR implicou verdadeira moratória, en-
sejando a desoneração do encargo assumido pela construtora-
fiadora.

Ensina a melhor doutrina que não se pode confundir morató-
ria, que é causa de extinção da fiança, com a mera tolerância ou
de inércia do credor, que não tem o condão de prorrogar o venci-
mento da obrigação. Escreveu o civilista Washington de Barros
Monteiro:

Moratória é a outorga de novo prazo pelo credor, após o
vencimento da obrigação. Simples tolerância ou inércia dele,
procrastinando o recebimento de seu crédito, não consti-
tui moratória. Não há nesse caso a concessão de novo
prazo que impeça o exercício da ação do credor. No caso
de verdadeira moratória, porém, a situação é diferente, pois,
até o fiador solidário fica exonerado. (Curso de Direito Ci-
vil: das obrigações, vol. 5: 2ª parte, 34ª ed. rev. e atual. por
Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz Tavares da
Silva, São Paulo: Saraiva, 2003)

A demora da CEF não implicou postergação do vencimento
da dívida, que impedisse o exercício do direito de ação da credora
e modificasse o termo a quo do prazo de prescrição. Essa é, a
meu ver, a grande diferença entre a tolerância e a moratória. Na-
quela, por não haver prorrogação do vencimento da obrigação, o
credor assume o risco de ter sua pretensão prescrita; nesta, por
haver alteração do vencimento da dívida, ocorre modificação da
data inicial de contagem da prescrição. Por isso, o consentimento
do fiador, sob pena de extinção da fiança, somente se faz neces-
sário quando se trata de moratória.

Na verdade, existiram dois aditivos ao Contrato de Financia-
mento, através dos quais foi acordado entre as partes que haveria
uma suplementação ao empréstimo originário, a primeira na or-
dem de Cr$ 284.554.940,00 (cf. fls. 152-155, vol. 01), e a segunda
na cifra de Cr$ 280.817.498,30 (cf. fls. 157-160, vol. 01), ambos
visando à conclusão do “Residencial Philadelphia” no prazo pre-
visto no contrato. Esses termos, no entanto, contaram com a ci-
ência expressa da Habitacional (fls. 152-155 e 157-160, vol. 01),
razão por que não pode, agora, ser utilizado como fundamento
para alegação de eventual moratória.
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O Desembargador Federal Manuel Erhardt, na oportunidade
do julgamento do EINFAC nº 314.782-AL, do qual foi relator, assim
tratou questão similar à destes autos:

A embargante alega o advento de moratória concedida pela
CEF em favor da COOHAL, o que lhe desobrigaria da fian-
ça outorgada.

16. Tal alegação, contudo, não se sustenta pois, ao com-
pulsar os autos, observa-se que aquilo que a embargante
chama de moratória nada mais representa do que o estrito
cumprimento do contrato firmado entre as partes, precisa-
mente o Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento de
fls. 151/155 que prevê o alargamento do prazo final de con-
clusão das obras para junho/91.

17. Com efeito, os únicos documentos que registram ne-
gociações nas quais a fiança lhes é inerente são o Contra-
to de Empréstimo de fls. 139/149 e o seu Termo Aditivo de
fls. 151/155, ambos lavrados com a ciência inequívoca da
Habitacional Construções S.A., consoante se vê da assi-
natura de seu representante tanto num quanto noutro ins-
trumento (fls. 147 e 154).

18. Embora o transcurso de tempo entre a última data de
liberações dos valores e a que ora se apresenta possa,
realmente, parecer excessivo, dando a impressão de cui-
dar-se de fixação de garantia prestada sem limitação tem-
poral, o que não é a hipótese dos autos, nada impediria o
fiador de, querendo, notificar o credor nos termos do art.
834 do CC para se desincumbir do encargo, providência
que, estranhamente, ao longo de todos esses anos, não
diligenciou em fazer, como também, diante da demora,
sem justa causa, no início da execução contra o devedor,
promover o seu andamento, de acordo com os ditames do
art. 834 do mesmo diploma legal.

19. Ademais, apenas para enriquecer o debate, registre-
se que o Tribunal da Cidadania já fixou orientação no sen-
tido de que o mero ato de tolerância do credor em relação
ao atraso do devedor no pagamento não importa, em prin-
cípio, na concessão de moratória. (REsp. 998.116, Rel.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 19.12.08)

Também não restou configurada a intenção das partes (mu-
tuante e mutuária) em novar a dívida, pressuposto essencial para
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reconhecimento da novação, nos termos do art. 1.000 do Código
Civil de 1916 (art. 362 do CC/2002). Afinal, não se pode presumir o
animus novandi.

Sobre a questão, transcrevo excerto do voto proferido oral-
mente pelo douto Desembargador Federal Rogério Fialho quando
do julgamento do EINFAC n° 314.782-AL no Plenário desta Corte,
em sessão realizada no dia 14/10/2009:

O fundamento do voto vencido é que teria ocorrido nova-
ção. Entretanto, a novação é a substituição de uma obri-
gação anterior por uma nova que a substitui. Há uma regra
em Direito Civil de que a novação não se presume. A nova-
ção deve ser expressa, inequívoca, clara. No caso, com a
devida vênia do voto vencido, não consigo essa novação
tácita, até porque um dos requisitos da novação é o ani-
mus novandi, a intenção de novar, e não me parece que a
Caixa Econômica federal tenha feito qualquer novação com
relação à construtora.

Não obstante os votos acima parcialmente transcritos tenham
sido vencidos no julgamento plenário, por voto de desempate da
Presidência, entendo que a tese aqui adotada é a que melhor se
amolda à ordem jurídica em vigor e à realidade fática retratada nas
provas dos autos.

Enfim, (a) em se tratando a hipótese de mera tolerância da
parte credora e não de moratória, não tendo havido modificação
no vencimento originário da obrigação e, por consequência, mar-
co inicial de incidência da prescrição, (b) tendo a CEF ajuizado,
desde 28/05/1997, ação de execução da dívida do contrato de
mútuo em face da COHABILAR e da Habitacional Construções, e
(c) inexistindo animus novandi da CEF, não se pode extinguir a
fiança enquanto subsistir débito oriundo do contrato de mútuo fe-
neratício, sendo inaplicável à espécie o disposto nos artigos 1.006
e 1.503, I, do Código Civil de 1916, vigentes à época da celebração
da avença, correspondentes aos artigos 366 e 838 do Novo Códi-
go Civil, respectivamente.

6. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Deve a Habitacional Construções arcar com a verba honorá-
ria sucumbencial em favor da CEF, ora arbitrada em R$ 10.000,00
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(dez mil reais), levando-se em consideração o trabalho desenvol-
vido pelo advogado, o tempo despendido na defesa do cliente e a
complexidade da causa (art. 20, § 3º, do CPC).

Do mesmo modo, considerando a sucumbência recíproca en-
tre a COHABILAR e a Habitacional, bem como o fato de a deman-
dante ter sido vencedora de quantia expressiva, condeno a Coope-
rativa a pagar à parte autora honorários advocatícios de R$
20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

Por tais fundamentos:

(i) dou provimento à apelação da CEF para isentá-la da con-
denação solidária que lhe fora imputada pela sentença, mantendo-
se a condenação da COHABILAR a pagar em favor da Habitacio-
nal Construções o crédito, apurado pela perícia à fl. 1272 (vol. 5), à
exceção dos juros de mora ali contidos, e reconhecido pela sen-
tença, no valor de:

A) NCz$ 100.025.093,88 (cem milhões, vinte e cinco mil, no-
venta e três cruzados  novos e oitenta e oito centavos), refe-
rentes às diferenças de faturas;

B) NCz$ 19.856.038,11 (dezenove milhões, oitocentos e cin-
quenta e seis mil, trinta e oito cruzados novos e onze centa-
vos), relativos à poupança / plano financeiro;

C) NCz$ 9.421.056,38 (nove milhões, quatrocentos e vinte e
um mil, cinquenta e seis cruzados novos e trinta e oito centa-
vos), alusivos à retenção contratual;

D) NCz$ 1.058.387,84 (um milhão, cinquenta e oito mil, tre-
zentos e oitenta e sete cruzados novos e oitenta e quatro cen-
tavos), a título de reajuste monetário.

(ii) determino que sobre o montante indenizatório incidam cor-
reção monetária pelo INCC desde o vencimento de cada presta-
ção e juros de mora, nos índices estabelecidos nos Códigos Civis
de 1916 e 2002, sucessivamente, a partir da citação da cooperati-
va neste processo; e

(iii) condeno a COHABILAR em honorários advocatícios em
favor da Habitacional no valor de R$ 20.000,00, nos termos do art.
20, §§ 3º e 4º, do CPC;
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(iv) nego provimento à apelação da Habitacional, condenando-
a ao pagamento de honorários advocatícios em favor da CEF no
valor de R$ 10.000,00, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC;

(v) confirmo o valor dos honorários periciais que havia sido
fixado a título provisório, imputando-os à COHABILAR e à Habita-
cional, em face da sucumbência recíproca, conforme art. 33, ca-
put, do CPC, cabendo à COHABILAR ressarcir à autora 1/2 (meta-
de) daquela verba, acrescida de juros e correção monetária, des-
de a efetivação do depósito.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 515.798-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CESAR CARVA-
LHO (CONVOCADO)

Apelante: LÍDER INCORPORADORA HABITACIONAL LTDA.
E OUTROS

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advs./Procs.: DRS. ALBANY CASTRO BARROS E OUTROS

(APTE.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA. DIREITO ECONÔMICO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE MORADIA
PRÓPRIA. CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE CI-
DADÃO. ATIVIDADE FINANCEIRA. FALTA DE
AUTORIZAÇÃO DO BACEN. ILEGALIDADE. PRE-
LIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANUTEN-
ÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO APELATÓRIO
DESPROVIDO.
- LÍDER INCORPORADORA HABITACIONAL
LTDA. interpõe apelação contra sentença profe-
rida na Ação Civil Pública nº 2006.83.00.012746-4.
A empresa, bem como seus sócios, ANDRÉ LUIZ
DE ANDRADE DOWSLEY e JOSÉ VICTOR DE
ANDRADE DOWSLEY, foram acusados pelo Mi-
nistério Público Federal de exploração de ativi-
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dades próprias do mercado financeiro, captan-
do poupança popular e oferecendo emprésti-
mos, sem prévia autorização do BACEN.
- A sentença tem o seguinte dispositivo: “ISTO
POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos de
fl. 21 para: I - DECLARAR RESCINDIDOS todos
os contratos firmados pela pessoa jurídica LÍDER
INCORPORADORA HABITACIONAL LTDA. nos
moldes dos formulários padronizados de fls. 26/
27, 39/40 e 66/67 e DECRETAR a interdição de
suas atividades ilegais, com o que determino o
seu ENCERRAMENTO, com a consequente bai-
xa  de seu registro perante a Junta Comercial de
Pernambuco, Secretaria da Receita Federal e
Secretaria da Fazenda Estadual; II - CONDENAR
os réus ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE DOWSLEY
e JOSÉ VICTOR DE ANDRADE DOWSLEY a não
mais atuarem, por si ou por terceiros, na ativida-
de de captação de recursos, salvo mediante ex-
pressa e prévia autorização escrita do BACEN;
III - CONDENAR todos os réus solidariamente ao
pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) por danos morais causados à coletivi-
dade em face do exercício da atividade ilegal ora
interditada, valor este que deve ser corrigido e
sobre os quais incidirão juros moratórios a par-
tir da citação nos termos do art. 406 do Código
Civil, e que deve reverter, após o trânsito em jul-
gado da presente, ao Fundo de que trata o art. 13
da Lei n° 7.347/85; IV - CONDENAR todos os réus
solidariamente ao pagamento das indenizações
aos consumidores lesados que com eles contra-
taram e que venham a se habilitar na liquidação
desta sentença, mediante a prévia cientificação
por edital a ser publicado no DOE e em jornal de
grande circulação no Estado de Pernambuco às
expensas dos réus, valores estes que deverão
ser apurados, corrigidos e acrescidos de juros
moratórios a partir da citação de acordo com  os
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critérios do art. 406 do Código Civil, ressalvadas
as devoluções e acordos celebrados com os con-
sumidores lesados que venham a ser efetivamen-
te demonstradas na fase liquidatória; e V - CON-
FIRMAR a multa fixada na liminar de fls. 75/78,
ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada
contrato celebrado após a intimação daquele
decisum, devidamente corrigidos a partir da data
de cada avença e com juros moratórios também
de acordo com o art. 406 do Código Civil. Sem
honorários advocatícios face ao disposto no art.
128, § 5°, II, a, da Constituição Federal. Sem cus-
tas em face do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/
85”.
3 - No recurso ora sob exame, alegou-se: a) ile-
gitimidade passiva dos sócios réus, pois o irmão
deles, EDUARDO DOWSLEY NETO, confessara
ser o verdadeiro perpetrador desse delito e foi
condenado na Ação Penal nº 0013063-38.2006.4.
05.8300, ora na fase de execução da sentença; b)
ilegitimidade ativa do MPF; c) descabimento de
danos morais porque se liquidou a dívida com
todos os credores, à exceção dos três denun-
ciantes na ACP, não se podendo cogitar de uma
lesão coletiva; d) exorbitância da condenação em
danos morais; e (e) impossibilidade jurídica do
pedido, pois a Lei nº 7.347/85 não autorizaria a
pena da obrigação de não fazer, fls. 966/1.013, v. 5.
- A ação civil pública é via adequada para a defe-
sa da ordem econômica e financeira e o Ministé-
rio Público Federal detém legitimidade ativa ad
causam para manejá-la, nos termos dos arts. 1º,
inciso I, e 5º, inciso I, ambos da Lei nº 7.347/85.
Ademais, a exordial informa que a empresa rea-
lizava mensalmente centenas de empréstimos
financeiros para cidadãos das camadas mais
carentes da sociedade, recebendo as parcelas
mensais dos devedores, mas não efetivando a
contrapartida. O quadro descrito na exordial,
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assim, atrai a incidência do Código de Defesa do
Consumidor.
- Em virtude da presença do Ministério Público
Federal na ACP, o Poder Judiciário Federal legi-
tima-se competente para dirimir o conflito de
interesses intersubjetivos, conforme o art. 109,
inciso I, da CF/88.
- Tangente à pretensão de ANDRÉ LUIZ DE AN-
DRADE DOWSLEY e JOSÉ VICTOR DE ANDRA-
DE DOWSLEY serem excluídos do litígio, por ile-
gitimidade passiva, ao argumento de seu irmão,
EDUARDO DOWSLEY NETO, ter confessado a
responsabilidade pela situação irregular da em-
presa e condenado criminalmente, mister tecer
algumas considerações. Na Ação Penal nº
0013063-38.2006.4.05.8300 não houve a declara-
ção de inexistência do fato antijurídico – muito
pelo contrário – ou qualquer absolvição por falta
de autoria dos réus ora apelantes, quando, en-
tão, fatalmente o destino desta apelação deveria
lhes ser favorável, acolhendo dita preliminar.
Considerando a independência entre as instân-
cias civil e penal, à míngua de ocorrência fática
das excepcionalidades mencionadas, não resta
prejudicada a pretensão ministerial de aplicar
contra eles as sanções civis cabíveis. Afinal, ao
formalizarem a sociedade empresarial figuran-
do como sócios administradores, devem eles
arcar com o ônus da total responsabilidade pe-
los atos negociais realizados. Precedente: RMS
32.641/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDI-
TO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 08/11/2011, DJe 11/11/2011.
- Consoante a informação prestada pelo BACEN,
a LÍDER não pertencia “ao rol das entidades re-
guladas e supervisionadas por esta autarquia,
não tendo autorização deste Banco Central do
Brasil para operar como instituição financeira”.
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- O conceito de instituição financeira, por seu
turno, reside no seio do art. 1º da Lei nº 7.492/86:
“Art. 1º Considera-se instituição financeira, para
efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito pú-
blico ou privado, que tenha como atividade prin-
cipal ou acessória, cumulativamente ou não, a
captação, intermediação ou aplicação de recur-
sos financeiros de terceiros, em moeda nacio-
nal ou estrangeira, ou a custódia, emissão, dis-
tribuição, negociação, intermediação ou admi-
nistração de valores mobiliários. Parágrafo úni-
co. Equipara-se à instituição financeira: I - a pes-
soa jurídica que capte ou administre seguros,
câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer
tipo de poupança, ou recursos de terceiros; II - a
pessoa natural que exerça quaisquer das ativi-
dades referidas neste artigo, ainda que de forma
eventual”.
- À época da propositura da ação civil pública,
em outubro de 2006, vigiam o art. 33 da Lei nº
8.177/91, e o art. 7º da Lei nº 5.768/71, somente
revogados em 2008 pela Lei nº 11.795, atribuindo
ao Banco Central do Brasil o papel autorizador e
fiscalizatório do mercado financeiro.
- A convergência das normas positivas retro-
transcritas, aliada à informação prestada ao MPF,
impõe a conclusão de que a empresa operou
sem autorização do BACEN e tal fato deu ori-
gem à ação civil pública para a suspensão ime-
diata da atividade lesiva à ordem econômica e a
aplicação de outras sanções.
- Uma das teses de defesa consiste na vedação
da pena de obrigação de não fazer por incompa-
tibilidade genética com a Lei nº 7.347/85, levan-
do à conclusão pela impossibilidade jurídica do
pedido exordial. O art. 3º não deixa dúvidas: “Art.
3º A ação civil poderá ter por objeto a condena-
ção em dinheiro ou o cumprimento de obriga-
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ção de fazer ou não fazer”, grifo nosso. Cami-
nhar em sentido contrário, aliás, consagraria a
falácia total das tutelas protetoras do meio am-
biente e do consumidor, por exemplo. Em suma,
irreprochável a interdição das atividades finan-
ceiras ilícitas.
- Destaca-se no caso em tela que a LÍDER
INCORPORADORA HABITACIONAL LTDA. tinha
por público-alvo a parcela da sociedade menos
favorecida economicamente, veiculando suas
promessas de aquisição de imóvel financiado
através da mídia radiofônica, principalmente, a
atingir um número incomensurável de even-
tuais interessados. Ora, induvidosamente hou-
ve a violação de direito coletivo e difuso em área
tão sensível quanto é a realização do sonho da
moradia própria, aspiração intangível para mi-
lhões de brasileiros e extremamente árdua para
outros tantos, restando pertinente a sanção da
indenização por danos morais. Essa é uma via
excepcional que se descortinou na modernidade
para constranger, pedagogicamente, a prolifera-
ção de posturas extremamente perniciosas aos
interesses fundamentais do Estado de direito.
Para nós, ganhou realce a partir da entrada em
vigor da Lei nº 8.078/90: “Art. 6º São direitos bá-
sicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e
reparação de danos patrimoniais e morais, indi-
viduais, coletivos e difusos;”. Nesse palmar:
REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/
2012, DJe 10/02/2012.
- O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é ade-
quado à capacidade financeira dos réus e ao tipo
de lesão ao interesse consumerista narrado nos
autos.
- Apelação cível desprovida.
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ACÓRDÃO

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

Recife, 26 de julho de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL CESAR CARVALHO - Rela-
tor Convocado

 RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CESAR CARVA-
LHO (Convocado):

LÍDER INCORPORADORA HABITACIONAL LTDA. interpõe
apelação contra sentença da lavra do MM. Juiz Federal Edvaldo
Batista da Silva Júnior, da 10ª Vara da Seção Judiciária de Per-
nambuco, proferida na Ação Civil Pública nº 2006.83.00.012746-4,
fls. 923/935 c/c fls. 992/993, v. 5.

A empresa, bem como seus sócios, ANDRÉ LUIZ DE ANDRA-
DE DOWSLEY e JOSÉ VICTOR DE ANDRADE DOWSLEY, fo-
ram acusados pelo Ministério Público Federal de exploração de
atividades próprias do mercado financeiro, captando poupança
popular e oferecendo empréstimos, sem prévia autorização do
BACEN.

Acolheu-se o pleito exordial para que sejam aplicadas as se-
guintes sanções:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos de fl.
21 para:
I - DECLARAR RESCINDIDOS todos os contratos firma-
dos pela pessoa jurídica LÍDER INCORPORADORA HABI-
TACIONAL LTDA. nos moldes dos formulários padroniza-
dos de fls. 26/27, 39/40 e 66/67 e DECRETAR a interdição
de suas atividades ilegais, com o que determino o seu
ENCERRAMENTO, com a consequente baixa  de seu re-
gistro perante a Junta Comercial de Pernambuco, Secreta-
ria da Receita Federal e Secretaria da Fazenda Estadual;
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II - CONDENAR os réus ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE DO-
WSLEY e JOSÉ VICTOR DE ANDRADE DOWSLEY a não
mais atuarem, por si ou por terceiros, na atividade de cap-
tação de recursos, salvo mediante expressa e prévia auto-
rização escrita do BACEN;
III - CONDENAR todos os réus solidariamente ao paga-
mento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por
danos morais causados à coletividade em face do exercí-
cio da atividade ilegal ora interditada, valor este que deve
ser corrigido e sobre os quais incidirão juros moratórios a
partir da citação nos termos do art. 406 do Código Civil, e
que deve reverter, após o trânsito em julgado da presente,
ao Fundo de que trata o art. 13 da Lei n° 7.347/85;
IV - CONDENAR todos os réus solidariamente ao paga-
mento das indenizações aos consumidores lesados que
com eles contrataram e que venham a se habilitar na liqui-
dação desta sentença, mediante a prévia cientificação por
edital a ser publicado no DOE e em jornal de grande circu-
lação no Estado de Pernambuco às expensas dos réus,
valores estes que deverão ser apurados, corrigidos e acres-
cidos de juros moratórios a partir da citação de acordo
com  os critérios do art. 406 do Código Civil, ressalvadas
as devoluções e acordos celebrados com os consumido-
res lesados que venham a ser efetivamente demonstradas
na fase liquidatória; e
V - CONFIRMAR a multa fixada na liminar de fls. 75/78, ou
seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada contrato cele-
brado após a intimação daquele decisum, devidamente
corrigidos a partir da data de cada avença e com juros
moratórios também de acordo com o art. 406 do Código
Civil.
Sem honorários advocatícios face ao disposto no art. 128,
§ 5°, II, a, da Constituição Federal. Sem custas em face
do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

No recurso, ora sob exame, alegou-se: a) ilegitimidade passi-
va dos sócios réus, pois o irmão deles, EDUARDO DOWSLEY
NETO, confessara ser o verdadeiro perpetrador desse delito e foi
condenado na Ação Penal nº 0013063-38.2006.4.05.8300, ora na
fase de execução da sentença; b) ilegitimidade ativa do MPF; c)
descabimento de danos morais porque se liquidou a dívida com
todos os credores, à exceção dos três denunciantes na ACP, não
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se podendo cogitar de uma lesão coletiva; d) exorbitância da con-
denação em danos morais; e (e) impossibilidade jurídica do pedi-
do, pois a Lei nº 7.347/85 não autorizaria a pena da obrigação de
não fazer, fls. 966/1.013, v. 5.

Contrarrazões às fls. 1.015/1.032, v. 5.

Na qualidade de fiscal da lei, o Parquet opina pelo desprovi-
mento recursal, fls. 1.037/1.047, v. 5.

Relatei.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CESAR CARVA-
LHO (Relator Convocado):

A ação civil pública é via adequada para a defesa da ordem
econômica e financeira e o Ministério Público Federal detém legiti-
midade ativa ad causam para manejá-la, nos termos dos arts. 1º,
inciso I, e 5º, inciso I, ambos da Lei nº 7.347/85.

Ademais, a exordial informa que a empresa realizava mensal-
mente centenas de empréstimos financeiros para cidadãos das
camadas mais carentes da sociedade, recebendo as parcelas
mensais dos devedores, mas não efetivando a contrapartida. O
quadro descrito na exordial, assim, atrai a incidência do Código de
Defesa do Consumidor:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumido-
res e das vítimas poderá ser exercida em juízo individual-
mente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando
se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para
efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indi-
visível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para
efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indi-
visível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma
relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim
entendidos os decorrentes de origem comum.
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Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legiti-
mados concorrentemente: (Redação dada pela Lei nº
9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público,

Consequentemente, em virtude da presença do Ministério Pú-
blico Federal na ACP, o Poder Judiciário Federal legitima-se com-
petente para dirimir o conflito de interesses intersubjetivos, confor-
me o art. 109, inciso I, da CF/88.

Tangente à pretensão de ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE DOWS-
LEY e JOSÉ VICTOR DE ANDRADE DOWSLEY serem excluídos
do litígio, por ilegitimidade passiva, ao argumento de seu irmão,
EDUARDO DOWSLEY NETO, ter confessado a responsabilidade
pela situação irregular da empresa e condenado criminalmente,
teço algumas considerações.

A Ação Penal nº 0013063-38.2006.4.05.8300 foi conduzida pelo
MM. Juiz Federal Substituto Gustavo Pontes Mazzocchi, que im-
pingiu a Eduardo Dowsley Neto as seguintes penas:

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a de-
núncia, para ABSOLVER o réu da imputação da prática do
delito capitulado no art. 171, caput, do Código Penal, o
que faço forte no art. 386, III, do CPP, e CONDENÁ-LO à
pena de 1 (um) ano de reclusão e multa de 12 (doze) dias-
multa, ao valor de 1/2 (um meio) salário mínimo vigente ao
tempo do fato, cada, devidamente corrigidos até o efetivo
pagamento, dando-o como incurso nas sanções do art.
16, caput, da Lei 7.492/86.

O regime carcerário é o aberto, que fixo consoante dita-
mes do art. 33, § 2º, c, do Código Penal Brasileiro.

Porque presentes os elementos objetivos e subjetivos, subs-
tituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restri-
tiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, que se dará em entidades assistenciais, es-
colas, hospitais, orfanatos e outros estabelecimentos con-
gêneres, em programas comunitários ou estatais, e me-
diante atribuição de tarefas gratuitas ao sentenciado, con-
forme suas aptidões, e que serão cumpridas à razão de
uma hora de tarefa por dia de condenação, por oito horas
semanais, fixado, o local e o horário, pelo Juiz da Vara
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Federal das Execuções Penais, de forma a não prejudicar
sua jornada normal de trabalho, e observada a ressalva
contida no § 4º do art. 46 do Código Penal.

Pois bem, como bem asseverou o Magistrado na ação civil
pública, não houve na citada demanda criminal a declaração de
inexistência do fato antijurídico – muito pelo contrário – ou qualquer
absolvição por falta de autoria dos réus ora apelantes, quando,
então, fatalmente o destino desta apelação deveria lhes ser favo-
rável, acolhendo dita preliminar. Considerando a independência
entre as instâncias civil e penal, à míngua de ocorrência fática das
excepcionalidades mencionadas, não resta prejudicada a preten-
são ministerial de aplicar contra eles as sanções civis cabíveis.
Afinal, ao formalizarem a sociedade empresarial figurando como
sócios administradores, devem eles arcar com o ônus da total res-
ponsabilidade pelos atos negociais realizados. Sendo matéria por
demais conhecida, parto logo para um exemplo jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDA-
DO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
PARA APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR. MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA
ESFERA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO INTER-
FERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
1. As esferas criminal e administrativa são independentes,
estando a Administração vinculada apenas à decisão do
juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria
do crime. Precedentes: REsp 1.226.694/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/9/2011; REsp
1.028.436/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, DJe 3/11/2010; REsp 879.734/RS, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/10/
2010; RMS 10.496/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 9/10/2006.
2. In casu, a sentença penal não repercute na esfera ad-
ministrativa, pois o impetrante foi absolvido por insuficiên-
cia de provas.
3. Recurso ordinário não provido, divergindo do eminente
Ministro relator.
(RMS 32.641/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 11/11/2011)
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Chega-se, então, ao cerne da questão legal, o de suposta prá-
tica de atividade financeira pela LÍDER INCORPORADORA HABI-
TACIONAL LTDA., sem permissivo do BACEN. Mergulhemos na
análise probatória.

Segundo as peças do Inquérito Administrativo do MPF/PE nº
1.26.000.001547/2006-64, a empresa firmava contratos particula-
res com este objeto, fl. 26, v. 1:

CLÁUSULA 2ª - Objetivo do Programa

A programação ora constituída tem como objetivo formar
um capital para compra, reforma ou a construção de um
imóvel, conforme as condições aqui pactuadas.

CLÁUSULA 3ª - Obrigações do Contribuinte

Para alcançar o objetivo da programação, o contribuinte
tem as seguintes obrigações:

3.1 A integralização pontual e mensal para a programa-
ção, conforme discriminação inicial, com pagamentos e
valores atualizados pelo I.N.C.C., Índice Nacional da Cons-
trução Civil, sendo que as contribuições deverão ser efetu-
adas nos dias 10 (dez), 20 (vinte) ou 30 (trinta) de cada
mês nas redes bancárias indicadas pela administradora.
Após a data limite de pagamentos serão efetuados na sede
da administradora, conforme instrução nos boletos de con-
tribuições expedidas pela administradora, acrescido de
multa e correção monetária.

[omissis]

Consoante a informação prestada pelo BACEN, a LÍDER não
pertencia “ao rol das entidades reguladas e supervisionadas por
esta autarquia, não tendo autorização deste Banco Central do Brasil
para operar como instituição financeira”, fl. 46, v. 1.

O conceito de instituição financeira, por seu turno, reside no
seio do art. 1º da Lei nº 7.492/86:

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito des-
ta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que
tenha como atividade principal ou acessória, cumulativa-
mente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negocia-
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ção, intermediação ou administração de valores mobiliá-
rios.
Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:
I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câm-
bio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupan-
ça, ou recursos de terceiros;
II - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades
referidas neste artigo, ainda que de forma eventual.

À época da propositura da ação civil pública, em outubro de
2006, vigia o art. 33 da Lei nº 8.177/91, somente revogado em 2008
pela Lei nº 11.795, com a redação que se segue:

Art. 33. A partir de 1º de maio de 1991, são transferidos ao
Banco Central do Brasil as atribuições previstas nos arts.
7º e 8º da Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, no
que se refere às operações conhecidas como consórcio,
fundo mútuo e outras formas associativas assemelhadas,
que objetivem a aquisição de bens de qualquer natureza.
Parágrafo único. A fiscalização das operações menciona-
das neste artigo, inclusive a aplicação de penalidades, será
exercida pelo Banco Central do Brasil.

O art. 7º da Lei nº 5.768/71, também vigente à data do ajuiza-
mento e ao qual faz referência o dispositivo em epígrafe, tinha por
redação:

Art 7º Dependerão, igualmente, de prévia autorização do
Ministério da Fazenda, na forma desta lei, e nos têrmos e
condições gerais que forem fixados em regulamento, quan-
do não sujeitas à de outra autoridade ou órgãos públicos
federais:
I - as operações conhecidas como Consórcio, Fundo Mú-
tuo e outras formas associativas assemelhadas, que obje-
tivem a aquisição de bens de qualquer natureza.

Essa convergência de normas positivas, aliada à informação
prestada ao MPF, impõe a conclusão de que a empresa operou
sem autorização do BACEN e tal fato deu origem à ação civil públi-
ca para a suspensão imediata da atividade lesiva à ordem econô-
mica e à aplicação de outras sanções.

Uma das teses de defesa consiste na vedação da pena de
obrigação de não fazer por incompatibilidade genética com a Lei
nº 7.347/85, levando à conclusão pela impossibilidade jurídica do
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pedido exordial. Ora, o art. 3º não deixa dúvidas: “Art. 3º A ação civil
poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimen-
to de obrigação de fazer ou não fazer”, grifei. Caminhar em sen-
tido contrário, aliás, consagraria a falácia total das tutelas proteto-
ras do meio ambiente e do consumidor, por exemplo. Em suma,
irreprochável a interdição das atividades financeiras ilícitas.

Enveredo, agora, pelo cabimento da reparação por danos
morais coletivos e a dosimetria da sentença.

Destaca-se no caso em tela que a LÍDER INCORPORADO-
RA HABITACIONAL LTDA. tinha por público-alvo a parcela da socie-
dade menos favorecida economicamente, veiculando suas pro-
messas de aquisição de imóvel financiado através da mídia radio-
fônica, principalmente, a atingir um número incomensurável de
eventuais interessados.

Ora, induvidosamente houve a violação de direito coletivo e
difuso em área tão sensível quanto é a realização do sonho da
moradia própria, aspiração intangível para milhões de brasileiros e
extremamente árdua para outros tantos, restando pertinente à san-
ção da indenização por danos morais. Essa é uma via excepcio-
nal que se descortinou na modernidade para constranger, pedago-
gicamente, a proliferação de posturas extremamente perniciosas
aos interesses fundamentais do Estado de direito. Para nós, ga-
nhou realce a partir da entrada em vigor da Lei nº 8.078/90: “Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos;”.

Eis este aresto do v. Superior Tribunal de Justiça, mutatis
mutandis:

RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL COLETIVO. CA-
BIMENTO. ARTIGO 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. REQUISITOS. RAZOÁVEL SIGNIFICÂN-
CIA E REPULSA SOCIAL. OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.
CONSUMIDORES COM DIFICULDADE DE LOCOMO-
ÇÃO. EXIGÊNCIA DE SUBIR LANCES DE ESCADAS
PARA ATENDIMENTO. MEDIDA DESPROPORCIONAL E
DESGASTANTE. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIO-
NAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
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I - A dicção do artigo 6º, VI, do Código de Defesa do
Consumidor é clara ao possibilitar o cabimento de
indenização por danos morais aos consumidores, tan-
to de ordem individual quanto coletivamente.
II - Todavia, não é qualquer atentado aos interesses
dos consumidores que pode acarretar dano moral
difuso. É preciso que o fato transgressor seja de ra-
zoável significância e desborde os limites da tolera-
bilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produ-
zir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e
alterações relevantes na ordem extrapatrimonial co-
letiva. Ocorrência, na espécie.
III - Não é razoável submeter aqueles que já possuem difi-
culdades de locomoção, seja pela idade, seja por deficiên-
cia física, ou por causa transitória, à situação desgastante
de subir lances de escadas, exatos 23 degraus, em agên-
cia bancária que possui plena capacidade e condições de
propiciar melhor forma de atendimento a tais consumido-
res.
IV - Indenização moral coletiva fixada de forma proporcio-
nal e razoável ao dano, no importe de R$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais).
V - Impõe-se reconhecer que não se admite recurso espe-
cial pela alínea c quando ausente a demonstração, pelo
recorrente, das circunstâncias que identifiquem os casos
confrontados.
VI - Recurso especial improvido.
[Grifei]
(REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TER-
CEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 10/02/2012)

Aqui considero o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ade-
quado à capacidade financeira dos réus e ao tipo de lesão ao inte-
resse consumerista narrado nos autos.

Finalizando meu entendimento, nego provimento à apelação,
mantendo a sentença de forma integral.

Assim voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 518.884-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Apelante: ESTADO DO CEARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO FE-
DERAL E FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

Reptes.: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL - 5ª RE-
GIÃO E PROCURADORIA REPRESENTANTE DA
ENTIDADE

Apelados: OS MESMOS
Lit. Ativo: COMUNIDADE INDÍGENA TAPEBA
Advs./Procs.: DRS. PAULO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATI-
VO. CONFLITO ENVOLVENDO DISPUTA DE TER-
RAS INDÍGENAS. ATUAÇÃO IRREGULAR DA
POLÍCIA MILITAR. INCOMPETÊNCIA PARA DIRI-
MIR CONFLITOS DESTA NATUREZA. COMPE-
TÊNCIA COMPLEMENTAR E COOPERATIVA
COM OS ÓRGÃOS FEDERAIS COMPETENTES
PARA A TUTELA DE DIREITOS INDÍGENAS.
OFENSAS FÍSICAS E MORAIS CONTRA COMU-
NIDADE INDÍGENA. DANO MORAL COLETIVO
CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
- Apelação do Estado do Ceará improvida e ape-
lações do MPF e da FUNAI e remessa oficial pro-
vidas.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação
do Estado do Ceará e dar provimento às apelações do MPF e da
FUNAI e à remessa  oficial, nos termos do voto do Relator, na for-
ma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 19 junho de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

O Estado do Ceará, o MPF e a FUNAI apelam de sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em
sede de Ação Civil Pública, impondo ao primeiro: 1) a) que se abs-
tenha de resolver disputa de conflitos referentes a direito da coleti-
vidade indígena, especialmente quando referentes às terras indí-
genas; 2) que atue: a) de forma complementar e cooperativa com
os órgãos federais competentes para a tutela de direitos indíge-
nas, especialmente a FUNAI, a Polícia Federal e o Ministério Públi-
co Federal, no caso de conflitos referentes a direito da coletividade
indígena; b) de modo autônomo e independente, na repreensão
aos delitos praticados por índios, sempre que não estiver presente
disputa de direito inerente a sua coletividade; 3) que realize treina-
mentos específicos acerca dos direitos da coletividade indígena
aos integrantes da PMCE, inclusive oficiais, que atuem em áreas
com presença de índios, para que possam distinguir as situações
acima descritas.

O Estado do Ceará aduz: a) ter agido legitimamente diante da
ausência de elementos caracterizadores de disputa indígena na
espécie; e b) não ter o promovente provado que a atuação dos
policiais militares tenha se configurado como uma invasão à pre-
tensa área indígena.

O MPF sustenta a ocorrência de danos morais, uma vez que
os policiais militares teriam invadido a Aldeia Lagoa I e, sem ne-
nhuma justificativa, agrediram os índios física e verbalmente, es-
pancando-os, desrespeitando-os e ameaçando-os de morte. Ver-
bera, ainda, que houve, até mesmo, disparos de arma de fogo e
bombas jogadas pelos policiais. Por fim, alega danos morais de-
correntes da prisão ilegal e a possibilidade jurídica dos danos mo-
rais coletivos.

Por fim, a FUNAI alega, em seu recurso de apelo, a ocorrência
dos danos morais coletivos, uma vez que é pública e notória a
disputa de terras entre índios e não índios na região em questão.
Ademais, sustenta que a ofensa perpetrada atingiu o grupo indíge-
na como um todo.
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Contrarrazões apresentadas.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso do Estado
do Ceará e pelo provimento dos recursos dos autores.

É o relatório.

VOTO

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

A questão diz respeito à ocorrência de possível atuação ilegal
da Polícia Militar do Estado do Ceará em disputa de terras entre
indígenas e não indígenas no Município do Caucaia/CE.

O douto magistrado de 1º Grau julgou parcialmente proceden-
tes os pedidos, por entender que a conduta da Polícia Militar do
Ceará - PMCE operou-se em desacordo com o ordenamento jurí-
dico, mormente no que tange ao tratamento dispensado às comu-
nidades indígenas pelo texto constitucional. Todavia, ainda que ir-
regular, tal conduta não autorizaria a condenação do réu em danos
morais coletivos, “ante a patente impossibilidade de configuração
de dano moral coletivo”.

Inicialmente, chama atenção para o fato de que venho reco-
nhecendo, conforme se apreende do aresto abaixo transcrito, pela
possibilidade da ocorrência do dano moral coletivo. Com efeito:

ACÓRDÃO - AC462883/SE (27/05/2011)
Origem: Tribunal Regional Federal - 5ª Região
Classe: Apelação Cível - AC462883/SE
Número do Processo: 200785000016262
Código do Documento: 262922
Data do Julgamento: 17/05/2011
Órgão Julgador: Quarta Turma
Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães
PUBLICAÇÕES: Diário da Justiça Eletrônico TRF5 (DJE)
- 27/05/2011 - Página 335
DECISÃO: UNÂNIME
EMENTA: Constitucional e Administrativo. Ação Civil Pú-
blica. Exploração de bingos, sorteios, loterias e similares.
Inexistência de autorização legislativa para funcionamen-
to. Competência exclusiva da União Federal. Art. 22, inc.
XX. Interrupção da atividade. Súmula Vinculante nº 2 do
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Supremo Tribunal Federal. Atividade ilícita. Divulgação por
meios de comunicação. Afronta aos princípios da comuni-
cação social previstos na CF/88. Dano moral coletivo. In-
denização equivalente ao triplo do valor bruto recebido por
cada empresa, individualmente, pela divulgação do “Show
de Prêmios Sergipe”. Apelações improvidas.
REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS
CPC-73 Código de Processo Civil LEG-FED LEI-5869 ANO-
1973 ART-461 ART-273 PAR-6
LEG-FED LEI-7347 ANO-1985 ART-13
LEG-FED LEI-9424 ANO-1995
CDC-90 Código de Defesa do Consumidor LEG-FED LEI-
8078 ANO-1990 ART-38 ART-30
CF-88 Constituição Federal de 1988 ART-22 INC-20
LEG-FED LEI-9615 ANO-1998 ART-2 PAR-ÚNICO ART-50
ART-81
LEG-FED LEI-9981 ANO-2000
LEG-FED DEC-2574 ANO-1998
LEG-FED DEL-3688 ANO-1941 ART-51 PAR-3 ART-50
LEG-FED LEI-7416 ANO-2003
LEG-FED SUV-2 (STF)
VEJA TAMBÉM
ADI 2847 (STF)
REsp 956783 (STJ)
AI 200504010212174 (TRF4)
ADI 3277/PB (STF)
AG 65965/AL (TRF4)
AG 65967 (TRF5)
VOTANTES
Desembargador Federal Lázaro Guimarães
Desembargadora Federal Margarida Cantarelli
Ao proferir o julgado ora impugnado, o douto sentenciante
registrou:
“[...] É evidente que a PMCE deve ter conhecimento de
suas atribuições, bem como do texto da Constituição Fe-
deral, sabendo identificar as competências que lhe são
próprias. Outrossim, em caso de dúvida, deve a PMCE ser
dotada de estrutura suficiente que possibilite aos seus in-
tegrantes obter os esclarecimentos pertinentes.
Não é possível ao Estado do Ceará, ao meu sentir, sim-
plesmente alegar o despreparo de um Major, que pertence
ao corpo de oficiais da PM, em discernir um caso de delito
eventualmente praticado por um índio específico na dispu-
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ta de direitos da coletividade indígena referente à terra cuja
propriedade é da União.
Deveria a PMCE ter condições de distinguir tal situação e,
na hipótese de disputa de direitos da coletividade indíge-
na, remeter o queixoso ao Serviço Público Federal, espe-
cificamente à FUNAI, ao MPF e à Polícia Federal.
Nesse contexto, cabe ao Estado do Ceará dotar seu ór-
gão de policiamento ostensivo de corpo técnico capacita-
do, promovendo os treinamentos necessários para uma
adequada compreensão da Constituição Federal.
[...]
Assim, deixo claro que não se retira da PMCE a compe-
tência para atuar de forma complementar e cooperativa
com os órgãos federais competentes para a tutela de di-
reitos indígenas, especialmente a FUNAI, a Polícia Fede-
ral e o Ministério Público Federal. Além disso, reitero que
cabe à PMCE atuar, de modo autônomo e independente,
na repreensão aos delitos praticados por índios, sempre
que não estiver presente disputa de direito inerente a sua
coletividade.
Por outro lado, o Estado do Ceará deve abster-se de resol-
ver disputa de conflitos referentes a direito da coletividade
indígena, especialmente quando referentes às terras indí-
genas. Para tanto, os policias militares devem ser capa-
zes de identificar quando os elementos caracterizadores
de conflitos referentes àqueles direitos estão presentes. O
pleito deduzido pelo MPF, então, deve ser acolhido ape-
nas parcialmente, determinando-se que o Estado do Cea-
rá atue apenas nas hipóteses antes indicadas, devendo,
inclusive, proceder a treinamento específico acerca dos
direitos da coletividade indígena aos integrantes da PMCE,
inclusive oficiais, que atuem em áreas com presença de
índios.
Já no que diz respeito à existência de dano moral coletivo,
advindo da conduta da PMCE, entendo que não restou
caracterizada situação que autorize a condenação do réu
a indenizar a comunidade Tapeba por danos morais coleti-
vos.
É que o dano moral qualifica-se pela noção de dor e
sofrimento psíquico individual, não se compatibilizan-
do, assim, com a transidindividualidade que caracte-
riza a indeterminabilidade do sujeito passivo e a in-
divisibilidade da ofensa objeto de reparação.
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[...]
Ante a patente impossibilidade de configuração de
dano moral coletivo, não há como acolher o pedido
de indenização formulado pelo MPF”. (Grifei)

Discordando de tal entendimento o nobre parecerista, às fls.
730/733, acena pelo cabimento, na espécie, de condenação pelo
dano moral coletivo que entende ter sido imprimido aos indígenas
sob espeque, nos seguintes termos:

[...] 2.1 - Quanto ao desconhecimento da condição
indígena do grupo.
É algo difícil de acreditar que os policiais militares, no caso
concreto, não tivesse condições de constatar a natureza
indígena do grupo, pois, pelos próprios traços físicos, alia-
do ao local do conflito, seria fácil constatar a origem e
natureza dessas pessoas.
No caso, ademais, os fatos ocorreram em uma aldeia.
Ora, tivesse ocorrido uma invasão por dois ou três indíge-
nas, certamente que a desculpa poderia ter alguma razoa-
bilidade. No entanto, como está nos autos, atacou-se uma
comunidade, com invasão de suas casas, apreensão de
suas ferramentas de trabalho, ataques a mulheres, ido-
sos, crianças e os membros mais jovens da tribo, de modo
que essa desculpa esbarra na publicidade e notoriedade
dos fatos, considerando-se o local onde ocorreram e os
traços físicos das pessoas que foram vitimadas.
Por outro lado, ainda que não houvesse condições de apu-
rar a condição indígena da comunidade atingida, o certo é
que isso não daria foros de legalidade à conduta dos mem-
bros da Polícia Militar do Ceará, mesmo porque ela existe
para defender a ordem pública, não para tomar partido de
uma disputa de terras e, independentemente de qualquer
processo, julgar o direito como sendo do particular. Essa
não é a sua função.
A atividade da Polícia Militar, em casos que tais, depende
de requisição judicial, para fazer efetiva a decisão que de-
terminou a expedição do mandado, em auxílio direto ao
Oficial de Justiça encarregado da sua execução.
A conduta denunciada na inicial não tem qualquer compa-
tibilidade com o exercício regular do direito, pois, em ver-
dade, usurpou a função do Poder Judiciário, auxiliando o
particular a fazer uma suposta justiça com as próprias
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mãos, sem processo, o que não faz sentido em qualquer
situação.
Ora, como esse ato caracterizado pela ilegalidade e extre-
ma violência ocorreu em detrimento de indígenas, a solu-
ção dada pela sentença é absolutamente compatível com
o direito vigente, ainda que efetivamente desconhecessem
a condição especial do povo naquele momento, mesmo
porque se caracteriza como condenável, independentemen-
te da natureza das pessoas vitimadas.

2.2 - Quanto ao direito ao dano moral coletivo.

Em regra, o dano moral ocorre em detrimento de pessoas
individualizáveis, cabendo a elas buscar sua reparação ju-
dicial.
No entanto, apesar de não ser o que normalmente ocorre,
o certo é que em algumas situações é possível se vislum-
brar um dano de natureza coletiva. Sobre o assunto, em
outro processo, o subscritor teceu as seguintes conside-
rações:

“Para sua ocorrência, portanto, é necessário que o dano
moral ocorra sobre um valor que pertence a toda coletivi-
dade sem pertencer a ninguém especificamente (dano moral
coletivo stricto sensu) ou igualmente pertença a todas as
pessoas sem se fixar em ninguém (dano moral difuso).
Dentro desse diapasão, a invasão a uma aldeia indígena,
com ataques a seus símbolos religiosos, por exemplo, se
traduziria em fato que, como é natural, acarretaria um dano
psicológico e uma imensa dor a toda comunidade, sem
que isso se confundisse com uma ofensa individual, já que
o símbolo religioso é da comunidade como um todo. Nes-
se caso, como óbvio, a ofensa moral não ocorreu sobre o
interesse de cada membro, mas sobre um interesse titula-
rizado pela coletividade no seu todo.
Por outro prisma, um ato como o atentado que derrubou
as torres gêmeas, ou outro que destruísse o Coliseu, a
Torre Eifel etc., seria uma violação que acarretaria um dano
sobre o interesse de toda terra, já que temos o interesse e
a obrigação da manter e preservar nosso patrimônio histó-
rico para as gerações vindouras. Essa ofensa, como é evi-
dente, se alastraria por todos os cidadãos da Terra, cau-
sando uma comoção que justificaria a condenação da pes-
soa responsável por danos morais”. (Parecer nº 3.406/2009,
Proc. 2004.85.00.005628-3, AC 485976-PE)
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Em tese, pois, é possível a ocorrência de dano moral cole-
tivo.
No caso concreto, percebe-se que a violência foi direcio-
nada a toda comunidade indígena (coletividade), buscan-
do retirá-la do seu habitat (suposta terra da União e local
da retirada do sustento de todo grupo), de modo que um
ato dessa natureza contra uma minoria que a Constituição
Federal e a legislação buscam preservar, caracteriza ofen-
sa que, ao lado de se individualizar em cada membro atin-
gido pelo abuso de autoridade, se difunde pelo grupamen-
to no seu todo, já que produziu um sofrimento geral. A
propósito, imagine-se como todos sofreram por serem agre-
didos e levados a abrir mão da terra onde vivem, onde nas-
ceram seus antepassados e de onde tiram o sustento
material a cada dia.
Ora, essa é uma clara situação de dano moral coletivo.

3 - Pelo exposto, requer esta PRR-5ª Região seja improvi-
do o recurso do Estado do Ceará e providos os recursos
dos autores, para o fim de ser alterada a sentença recorri-
da, com reconhecimento do direito aos danos morais co-
letivos e sua fixação.

Analisando todo o material fático e probatório trazido a estes
autos, tenho que a razão está com o MPF e a FUNAI; ou seja, que
a decisão impugnada se mostra irrepreensível até o ponto em que:
1. registrou que a operação da PMCE - Polícia Militar do Estado do
Ceará  implicou em conduta abusiva, não condizente com o trata-
mento a ser dispensado às comunidades indígenas; 2. ressaltou a
incompetência da PMCE para dirimir conflitos envolvendo disputa
de terras indígenas; ou seja, direitos de sua coletividade; e 3. cha-
mou atenção para o fato de que a PMCE detém competência para
atuar de forma complementar e cooperativa com os órgãos fede-
rais competentes para a tutela de direitos indígenas, especialmen-
te a FUNAI, a Polícia Federal e o MPF. Todavia, não caminhou com
acerto quando deixou de condenar o Estado do Ceará pelos da-
nos morais coletivos impostos à comunidade indígena em ques-
tão.

Neste último aspecto, cumpre destacar decisão pertinente da
ilustre Ministra Eliana Calmon, proferido no REsp 1057274-RS, de
cujo voto extraio os seguintes excertos:
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Este processo tem na origem ação civil pública proposta
pelo Ministério Público, versando sobre tema bastante novo:
reparação de dano moral coletivo, assim entendido aquele
que viola um interesse coletivo ou difuso.
Consultando a jurisprudência da Casa, encontrei dois pre-
cedentes da 1ª Turma sobre o tema, rechaçando ambos a
possibilidade de ocorrência do dano moral coletivo.
A 1ª Turma rechaçou a possibilidade de configuração de
dano extrapatrimonial à coletividade, restringindo-o às pes-
soas físicas individualmente consideradas, únicas susce-
tíveis de sofrer dor, abalo moral etc.
[...]
Não aceito a conclusão da 1ª Turma, por entender
não ser essencial à caracterização do dano extrapa-
trimonial coletivo prova de que houve dor, sentimen-
to, lesão psíquica, afetando “a parte sensitiva do ser
humano, como a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas” (Clayton Reis, Os Novos Ru-
mos da Indenização do Dano Moral, Rio de Janeiro: Foren-
se, 2002, p. 236), “tudo aquilo que molesta a alma huma-
na, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais ine-
rentes à sua personalidade ou reconhecidos pela socieda-
de em que está integrado” (Yussef Said Cahali, Dano Mo-
ral, 2ª ed., São Paulo: RT, 1998, p. 20, apud Clayton Reis,
op. cit., p. 237), pois como preconiza Leonardo Roscoe
Bessa:
(...) a indefinição doutrinária e jurisprudencial concernente
à matéria decorre da absoluta impropriedade da denomi-
nação dano moral coleitvo, a qual traz consigo – indevida-
mente – discussões realtivas à própria concepção do dano
moral no seu aspecto individual. (Apud Dano Moral Coleti-
vo, p. 124)
Na doutrina, já há vários pronunciamentos pela pertinência
e necessidade de reparação do dano moral coletivo. José
Antônio Remédio, José Fernando Seifarth e José Júlio Lo-
zano Júnior informam a evolução doutrinária: diversos são
os doutrinadores que sufragam a essência da existência e
reparabilidade do dano moral coletivo:
Limongi França sustenta que é possível afirmar a existên-
cia de dano moral “à coletividade, como sucederia na hipó-
tese de se destruir algum elemento do seu patrimônio his-
tórico ou cultural, sem que se deva excluir, de outra parte,
o referente ao seu patrimônio ecológico”.
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Carlos Augusto de Assis também corrobora a posição de
que é possível a existência de dano moral em relação à
tutela de interesses difusos, indicando hipótese em que
se poderia cogitar de pessoa jurídica pleiteando indeniza-
ção por dano moral, como no caso de ser atingida toda
uma categoria profissional, coletivamente falando, sem que
fosse possível individualizar os lesados, caso em que se-
ria conferida legitimidade ativa para a entidade representa-
tiva de classe pleitear indenização por dano moral.

A sustentar e esclarecer seu posicionamento, aponta Car-
los Augusto de Assis, a título de exemplo: “Imagine-se o
caso de a classe dos advogados sofrer vigorosa campa-
nha difamatória. Independente dos danos patrimoniais que
podem se verificar (e que também seriam de difícil indivi-
dualização) é quase certo que os advogados, de uma ma-
neira geral, experimentariam penosa sensação de desgos-
to, por ver a profissão a que se dedicam desprestigiada.
Seria de admitir que a entidade de classe (no caso, a Or-
dem dos Advogados do Brasil) pedisse indenização pelo
dano moral sofrido pelos advogados considerados como
um todo, a fim de evitar que este fique sem qualquer repa-
ração em face da indeterminação das pessoas lesadas.
Carlos Alterto Bittar Filho leciona: “quando se fala em dano
moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o
patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou
menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira
absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico”.
Assim, tanto o dano moral coletivo indivisível (gerado por
ofensa aos interesses difusos e coletivos de uma comuni-
dade) como o divisível (gerado por ofensa aos interesses
individuais homogêneos) ensejam reparação.
Doutrinariamente, citam-se como exemplos de dano mo-
ral coletivo aqueles lesivos a interesses difusos ou coleti-
vos: “dano ambiental (que consiste na lesão ao equilíbrio
ecológico, à qualidade de vida e à saúde da coletividade),
a violação da honra de determinada comunidade (a
negra, a judaica etc.) através de publicidade abusiva e o
desrespeito à bandeira do País (o qual corporifica a ban-
deira nacional). (in Dano moral. Doutrina, jurisprudência e
legislação. São Paulo: Saraiva, 2000, pp. 34-5).
E não poderia ser diferente porque as relações jurí-
dicas caminham para uma massificação e a lesão
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aos interesses de massa não podem ficar sem repa-
ração, sob pena de criar-se litigiosidade contida que
levará ao fracasso do Direito como forma de preve-
nir e reparar os conflitos sociais. A reparação civil se-
gue em seu processo de evolução iniciado com a negação
do direito à reparação do dano moral puro para a previsão
de reparação de dano a interesses difusos, coletivos e in-
dividuais homogêneos, ao lado do já consagrado direito à
reparação pelo dano moral sofrido pelo indivíduo e pela
pessoa jurídica (cf. Súmula 227/STJ).
Com efeito, os direitos de personalidade manifestam-se
como uma categoria histórica, por serem mutáveis no tempo
e no espaço. O direito de personalidade é uma categoria
que foi idealizada para satisfazer exigências da tutela da
pessoa, que são determinadas pelas contínuas mutações
das relações sociais, o que implica a sua conceituação
como categoria apta a receber novas instâncias sociais.
(cf. LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do indi-
vidual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Editora Re-
vista dos Tribunais, 2000, p. 287).
Como constata Xisto Tiago de Medeiros Neto:
Dessa maneira, o alargamento da proteção jurídica à esfe-
ra moral ou extrapatrimonial dos indivíduos e também aos
interesses de dimensão coletiva veio a significar destaca-
do e necessário passo no processo de valorização e tutela
dos direitos fundamentais. Tal evolução, sem dúvida, apre-
sentou-se como resposta às modernas e imperativas de-
mandas da cidadania.
Ora, desde o último século que a compreensão da digni-
dade humana tem sido referida a novas e relevantíssimas
projeções, concebendo-se o indivíduo em sua integralida-
de e plenitude, de modo a ensejar um sensível incremento
no que tange às perspectivas de sua proteção jurídica no
plano individual, e, também, na órbita coletiva. É inegável,
pois, o reconhecimento e a expansão de novas esferas de
proteção à pessoa humana, diante das realidades e inte-
resses emergentes na sociedade, que são acompanha-
das de novas violações de direitos. (Dano moral coletivo.
2ª ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 121).
O mesmo autor sintetiza os requisitos para configuração
do dano moral coletivo:
Em suma, pode-se elencar como pressupostos necessá-
rios à configuração do dano moral coletivo, de maneira a
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ensejar a sua respectiva reparação, (1) a conduta antiju-
rídica (ação ou omissão) do agente, pessoa física ou
jurídica; (2) a ofensa a interesses jurídicos fundamen-
tais, de natureza extrapatrimonial, titularizados por
uma determinada coletividade (comunidade, grupo,
categoria ou classe de pessoas); (3) a intolerabilidade da
ilicitude, diante da realidade apreendida e da sua reper-
cussão social; (4) o nexo causal observado entre a con-
duta e o dano correspondente à violação do interesse co-
letivo (lato sensu). (Idem, p. 136)
O dano moral extrapatrimonial deve ser averiguado de acor-
do com as características próprias aos interesses difusos
e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres própri-
os das pessoas físicas que compõem determinada coleti-
vidade ou grupo determinado ou indeterminado de pesso-
as, sem olvidar que é a confluência dos valores individuais
que dão singularidade ao valor coletivo.
O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de persona-
lidade do grupo ou coletividade enquanto realidade massi-
ficada, que a cada dia mais reclama soluções jurídicas
para sua proteção. É evidente que uma coletividade
de índios pode sofrer ofensa à honra, à sua dignida-
de, à sua boa reputação, à sua história, costumes e
tradições. Isso não importa exigir que a coletividade
sinta a dor, a repulsa, a indignação tal qual fosse um
indivíduo isolado. Estas decorrem do sentimento co-
letivo de participar de determinado grupo ou coleti-
vidade, relacionando a própria individualidade à
ideia do coletivo.
Assim sendo, considero que a existência de dano extra-
patrimonial coletivo pode ser examinado e mensurado, ten-
do-se em consideração os requisitos de configuração do
dano moral individual. (Grifei)

Certo de que, na espécie, a conduta irregular da PMCE impli-
cou em ofensa a uma coletividade indígena – Aldeia Tapeba –, cu-
jos sentimentos foram afetados, gerando, inclusive, repercussão
na mídia; tenho como perfeitamente cabível a condenação em da-
nos morais coletivos, pelo que a fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), a ser suportado pelo Estado do Ceará e revertido em bene-
fício da Comunidade Indígena Tapeba.
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Precedente:
AC 200371010019370
AC - APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a)
VÂNIA HACK DE ALMEIDA
Sigla do órgão: TRF4
Órgão julgador: TERCEIRA TURMA
Fonte: DJ 30/08/2006, PÁGINA: 472
Decisão
A TURMA, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO
AOS RECURSO DOS RÉUS E DEU PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
Descrição
Veja Informativo Semanal do TRF4 nº 270.
Ementa
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSAS CONTRA COMUNIDA-
DE INDÍGENA. DANO MORAL COLETIVO. MAJORAÇÃO.
1. Tendo restado demonstrada a discriminação e o pre-
conceito praticados pelos réus contra grupo indígena Kain-
gang, é devida indenização por danos moral.
2. O dano moral coletivo tem lugar nas hipóteses onde
exista um ato ilícito que, tomado individualmente, tem pouca
relevância para cada pessoa; mas, frente à coletividade,
assume proporções que afrontam o senso comum.
3. Indenização por danos morais majorada para R$
20.000,00, a ser suportada de forma solidária por ambos
os réus desta ação.
Data da Decisão: 10/07/2006
Data da Publicação: 30/08/2006

Sendo assim, nego provimento à apelação do Estado do Cea-
rá e dou provimento às apelações do MPF e FUNAI e à remessa
oficial, para condenar o Estado do Ceará a indenizar a comunida-
de indígena por danos morais, no valor R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 520.224-PB

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL CÍNTIA MENEZES
BRUNETTA (CONVOCADA)

Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INSTITUTO BRA-
SILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, DESTILARIA MI-
RIRI S/A E SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAÍ-
BA - SUDEMA

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

GIÃO
Advs./Procs.: DRS. CARLOS ROGÉRIO MARINHO DIAS E OU-

TRO E RILVES LIMA DE SOUZA E OUTROS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA. FUNCIONAMENTO DE CARCINICULTU-
RA SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO. CONSEN-
TIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. DANO AMBIEN-
TAL. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL COLETI-
VO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
- No caso concreto, é de se reconhecer a compe-
tência do órgão ambiental federal para efetuar o
licenciamento discutido, porquanto na área há a
presença de espécie animal ameaçada de extin-
ção – peixe-boi marinho –, o que, indubitavelmen-
te, acarreta interesse nacional (ou mesmo trans-
nacional) na conservação da espécie (decisão
desta c. Turma na AC 520228-PB).
- O Termo de Compromisso firmado com fulcro
no artigo 60 do Decreto n° 3179/99 deveria ter
tido por objeto expressamente a “adoção de
medidas específicas para fazer cessar ou corri-
gir a degradação ambiental” e não a simples
doação de computadores ou o cumprimento de
providências que haviam sido a condição para a
autorização de desmate e não foram anterior-
mente cumpridas.
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- “Quando um empreendimento potencialmente
poluidor se instala e entra em operação sem li-
cença ambiental, há de ser presumido que este-
ja poluindo o meio ambiente, independentemen-
te do empreendimento, na realidade dos fatos,
atender a todos os preceitos técnicos ambien-
tais. Assim, considerando que a multa foi aplica-
da pelo fato do empreendedor estar em opera-
ção sem licença, considero ilógico conceder a
chance ao empreendedor para corrigir o dano
ambiental de um empreendimento não licencia-
do. A única medida cabível pelo empreendedor,
no caso, seria a suspensão das atividades”. (Tre-
cho da sentença)
- Rejeitada a alegação de nulidade da perícia téc-
nica produzida, com fulcro no artigo 138, § 1º, do
Código de Processo Civil, porquanto a parte in-
teressada deveria ter arguido o impedimento ou
a suspeição do perito, em petição fundamenta-
da e devidamente instruída, na primeira oportu-
nidade em que Ihe coubesse falar nos autos, o
que não ocorreu no caso.
- Por outro lado, mesmo que assim não fosse,
conforme verificado na sentença, a perita, ao
contrário do defendido pela empresa apelante, é
apenas associada à Associação Guajiru: Ciência-
Educação-Meio Ambiente; que, por sua vez, in-
tegra o Conselho Consultivo (e não órgão gestor)
da APA da Barra do Rio Mamanguape, assim
como a própria DESTILARIA MIRIRI S.A. (Usina
Miriri), SUDEMA e IBAMA. – fls. 2843/2745.
- Não resta dúvida que a empresa apelante de-
gradou áreas de mangue, a fim de utilizá-las na
atividade de carcinicultura, em descompasso
com a legislação em vigor e sem o devido licen-
ciamento.
- A tutela constitucional, que impõe ao Poder
Público e a toda coletividade o dever de defen-
der e preservar, para as presentes e futuras ge-



167

rações, o meio ambiente ecologicamente equili-
brado, essencial à sadia qualidade de vida, como
direito difuso e fundamental, feito bem de uso
comum do povo (CF, art. 225, caput), já instru-
mentaliza, em seus comandos normativos, o
princípio da precaução (quando houver dúvida
sobre o potencial deletério de uma determinada
ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais
conservadora, evitando-se a ação) e a conse-
quente prevenção (pois, uma vez que se possa
prever que uma certa atividade possa ser dano-
sa, ela deve ser evitada).
- A responsabilidade civil por danos ao meio
ambiente tem previsão no Texto Constitucional
(art. 225, § 3º), dispondo, por sua vez, a Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente n° 6.938/81 a
responsabilidade civil objetiva do infrator das
normas ambientais (art. 14, § 1°), contexto que
dispensa a investigação do elemento subjetivo
da culpa ou dolo, sendo suficiente, para a atri-
buição do dever de indenizar, a demonstração
do dano e do nexo de causalidade entre a lesão e
a ação ou omissão do responsável.
- A ponderação dos princípios jurídicos concor-
rentes, especialmente da concretização dos de-
veres de proteção ao ambiente, conduz a juízo
de proporcionalidade que aponta para a realiza-
ção de estudo de impacto ambiental, a partir do
qual as alternativas possíveis, necessárias e ra-
zoáveis serão definidas no juízo de origem, ob-
jetivando a recomposição ambiental da área afe-
tada ou, se for o caso, de forma isolada ou cu-
mulativa, a adoção das iniciativas cabíveis, abran-
gendo desde a demolição até compensação am-
biental e indenização por parte da agravada.
- Deve a empresa ré ser condenada a apresentar
e executar projeto de recuperação ambiental da
área atingida, devidamente subscrito por profis-
sional habilitado e sob a supervisão do IBAMA.
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Tal projeto deve incluir, inclusive, a retirada total
do empreendimento da região analisada pela
perícia, já que acima constatado que não pode
haver licenciamento de projeto de carcinicultura
na mesma.
- Quando da ocorrência de um dano ambiental,
a mera reconstituição do meio ambiente a seu
status quo anterior não é suficiente. Com o evi-
dente intuito inibitório do cometimento de no-
vas irregularidades, justifica-se a adoção de me-
didas coercitivas, como a punição pecuniária plei-
teada pelo Ministério Público Federal.
- Na compensação por danos morais coletivos
ressalta-se o caráter personalíssimo de tal inde-
nização, por levarem em conta questões subjeti-
vas. O interesse jurídico, no caso em tela, não
leva em consideração o indivíduo em si, mas, ao
contrário, considera o grupo de indivíduos num
todo se caracterizando como interesse transin-
dividual.
- Como parâmetro para a fixação do valor a ser
devido a título de compensação pelo dano mo-
ral coletivo, é aplicável, por analogia, no caso em
tela, os limites previstos nos artigos 72 e 75 da
Lei 9.605/98 e deve ser fixado, considerando as
peculiaridades do caso concreto, que demons-
traram o descaso da empresa com a legislação
ambiental pertinente e as inúmeras tentativas de
burla ao necessário licenciamento, o valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem rever-
tidos ao “Fundo de Reconstituição dos Bens Le-
sados”, de que trata o artigo 13 da Lei 7.347/85.
- Quanto ao pedido de imposição da pena de in-
centivos fiscais federais, inclusive linha de cré-
ditos oficiais, inexiste previsão legal para tanto.
- Apelação da empresa e do SUDEMA improvi-
das. Apelação do Ministério Público Federal e do
IBAMA parcialmente providas.
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ACÓRDÃO

Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, por maioria, negar provimento às apelações da empresa
e do SUDEMA e por unanimidade dar parcial provimento às apela-
ções do Ministério Público Federal e do IBAMA, nos termos do voto
da relatora, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes
nos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 2 de agosto de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADORA FEDERAL CÍNTIA MENEZES BRUNET-
TA - Relatora Convocada

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CÍNTIA MENE-
ZES BRUNETTA (Convocada):

Trata-se de apelações interpostas pelos autores, o Ministério
Público Federal - MPF (fls. 2943/2966) e o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (fls.
2968/2979), bem como pelas demandadas, a Destilaria Miriri S.A.
(fls. 3017/3062) e a Superintendência de Administração do Meio
Ambiente - SUDEMA (fls. 3151/3160), em face de sentença da la-
vra da MM. Juíza Federal Substituta da 3ª Vara da Seção Judiciária
da Paraíba (fls. 2847/2927), que acolheu parcialmente o pedido
inicial no sentido de:

a) declarar a invalidade dos Termos de Compromisso nº
44/2002 (e seu aditivo) e nº 73/2003;
b) declarar a nulidade da(s) Licença(s) de Operação
emitida(s) pela SUDEMA, em razão da incompetência do
órgão ambiental estadual para o licenciamento;
c) obrigar a ré DESTILARIA MIRIRI S.A. a instalar bacia de
sedimentação e sistema de recirculação de água como
medidas indispensáveis à continuidade da exploração de
carcinicultura, sem prejuízo da obrigatoriedade de licenci-
amento ambiental pelo IBAMA;
d) obrigar a ré DESTILARIA MIRIRI S.A. a recuperar as
áreas da ilha III da Fazenda Santa Emília I, na qual houve
supressão de indivíduos de mangue.
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A sentença determinou, ainda, dever a parte ré “arcar com 2/3
(dois terços) do valor dos honorários periciais já adiantados por
si”, e a União com 1/3 desta despesa, condenando a Destilaria
Miriri S.A. ao pagamento de 2/3 (dois terços) das custas proces-
suais.

Em suas razões de recurso (fls. 2943/2966), o MPF reitera o
pedido de desfazimento pela empresa-ré das instalações do em-
preendimento, com recuperação da área ocupada e proibição da
prática de atos que impeçam a regeneração da vegetação, por
constituírem estas medidas consectário lógico da sentença, na
parte que reconheceu a ilegalidade e anulou os atos administrati-
vos que amparavam o funcionamento do empreendimento – ter-
mos de compromisso do IBAMA e licenças da SUDEMA –, inclusi-
ve considerando o fato de que a empresa-ré iniciou suas ativida-
des por sua conta e risco, anteriormente à expedição destes atos
administrativos.

Defende que a possibilidade de concessão futura de licença
ambiental não constitui obstáculo para as medidas pleiteadas, vis-
to que a simples implementação dos viveiros em questão já ca-
racteriza grave dano ambiental à área de manguezal, ressaltando
que não haverá qualquer título judicial para embasar a execução
de tais medidas caso não venha a ser concretizada a respectiva
licença.

Aponta a necessidade de proibição definitiva da concessão de
licença ambiental pelo IBAMA em favor do empreendimento em
questão, por não haver qualquer ilegalidade na Instrução Normati-
va nº 16/2008, do Ministério do Meio Ambiente, ao procurar imple-
mentar administrativamente a proibição relacionada à atividade de
carcinicultura em áreas de mangues, apicuns e salgados, extraí-
das da Lei nº 4.771/65 e da Resolução CONAMA nº 303/2002, que
definem as áreas de preservação permanente.

Aduz que a compensação ambiental constitui obrigação ine-
rente ao licenciamento de empreendimentos com considerável
impacto ambiental em unidade de conservação, que deveria ter
sido imposta à empresa-ré antes de seu funcionamento, nos ter-
mos do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.985/2000, nada impedindo a sua
exigibilidade uma vez constatada a operação ilícita, cumulada com
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a reparação integral do dano e outras sanções civis e administra-
tivas.

Indica, ainda, como cabíveis as condenações ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais coletivos, à perda de
incentivos fiscais, e à divulgação da sentença na imprensa, esta
como forma de reforçar o caráter pedagógico da decisão proferida
pelo Judiciário.

Após defender a exequibilidade imediata da sentença recorri-
da, requer, ao final, o acatamento dos pedidos relacionados à ar-
gumentação exposta, com o afastamento da condenação ao pa-
gamento de honorários periciais ou, alternativamente, a sua dimi-
nuição.

O IBAMA também apela (fls. 2968/2979) reiterando a argumen-
tação exposta pelo Parquet em relação à exequibilidade imediata
da sentença, à necessidade de desfazimento imediato das insta-
lações de viveiros, ao cabimento de condenação da empresa-ré
ao pagamento de compensação ambiental e indenização por da-
nos materiais e morais coletivos, e à possibilidade de proibição
definitiva da concessão de licença ambiental.

Por seu turno, em seu recurso (fls. 3017/3062) a Destilaria
Miriri S.A., após discorrer acerca do histórico do empreendimento
e fazer um breve resumo da demanda, abordando os fundamen-
tos da sentença, defende a nulidade da perícia judicial, por conter
contradição entre os dados apresentados e as conclusões traça-
das, posto que, ao invés de analisar resultados técnicos e científi-
cos, adota postura parcial, subjetiva e ideológica adversa à ativida-
de da carcinicultura, adentrando indevidamente na seara jurídica
para afirmar a ilegalidade do empreendimento.

Suscita a nulidade da sentença, por haver se baseado em lau-
do pericial elaborado por expert que participa da gestão da APA da
Barra do Rio Maxaranguape, tendo, inclusive, participado do Con-
selho Gestor desta unidade de conservação administrada por uma
das partes, no caso, o IBAMA, razão pela qual estaria impedida de
funcionar no processo, inclusive sendo suspeita por possuir inte-
resse no julgamento da causa.

Argumenta pela legalidade das licenças expedidas pela SU-
DEMA em face da competência desta, à luz do art. 10 da Lei nº
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6.938/81, e do princípio da abrangência do impacto ambiental como
fator determinante da competência do órgão licenciador, não sen-
do razoável o deslocamento da competência para a esfera federal
pela presença no Rio Maxaranguape do peixe-boi marinho, espé-
cie ameaçada de extinção que poderia, hipoteticamente, ser atin-
gida pela atividade de carcinicultura, visto que Impacto Ambiental
Regional “é todo e qualquer impacto ambiental que afete direta-
mente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o
território de dois ou mais Estados” (Resolução CONAMA nº 237/
97, art. 1º, IV).

Discorre acerca do princípio da precaução e da impertinência
como foi aplicado no caso, em razão da atividade desenvolvida
pela empresa ser bastante conhecida e praticada há várias déca-
das em nosso país, sendo que os estudos ambientais realizados
não evidenciam degradação ambiental.

Alega haver discrepância entre as preocupações expostas na
sentença, em face de possíveis impactos ambientais, e a realida-
de do empreendimento, cujos viveiros de camarão encontram-se
instalados em terra firme, ressaltando que as vistorias realizadas
por mais de cinco anos e a perícia judicial não constataram qual-
quer dano ambiental no local.

Relata que o decisum monocrático acabou por contrariar a
jurisprudência, a doutrina e a legislação regente da matéria, dis-
correndo acerca da legalidade como garantia constitucional.

Disserta acerca da validade dos termos de compromisso fir-
mados com o IBAMA, segundo os dispositivos legais que autori-
zam sua celebração, bem como sobre a culpa da autarquia na
condução do licenciamento ambiental do empreendimento, res-
saltando sua boa-fé no cumprimento das exigências ambientais e
a ilegalidade do ato administrativo que anulou respectivos termos.

Acrescenta ser indevida a exigência de instalar bacia de sedi-
mentação e sistema de recirculação de água, entendendo, ainda,
como inexigível a recomposição ambiental por supressão de man-
gue no entorno da Ilha III, visto que decorreu de extração eventual
de um morador da comunidade que retirou madeira de local onde
sequer foi instalado o empreendimento.
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Expõe, ainda, a necessidade de revisão do rateio dos honorá-
rios sucumbenciais e das custas processuais, em face da sucum-
bência mínima sofrida, requerendo, ao final, preliminarmente, a de-
claração de nulidade da sentença e, caso seja julgado o mérito, o
acatamento dos pedidos ali formulados.

Por fim, a SUDEMA também apela (fls. 3151/3160) insurgin-
do-se contra o critério adotado na sentença para definir o IBAMA
como órgão competente para o licenciamento ambiental – a abran-
gência nacional atrelada à mera possibilidade de dano ao habitat
do peixe-boi –, por inverter o critério de territorialidade dos possí-
veis danos ambientais resultantes do empreendimento, que são
manifestamente locais, argumentando exaustivamente pela sua
competência no caso, para que seja reformada a sentença neste
aspecto.

Foram apresentadas contrarrazões pelas demandadas, a
Destilaria Miriri S.A. (fls. 3113/3147) e a SUDEMA (fls. 3163/3174),
e pelos demandantes, o MPF (fls. 3181/3193) e o IBAMA (fls. 3207/
3217), rechaçando os argumentos apresentados nos recursos da
parte contrária.

Consta, ainda, parecer do Parquet, por meio da Procuradoria
Regional da República - 5ª Região, opinando pelo provimento par-
cial do apelo da parte ré (fls. 3229/3251).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CÍNTIA MENE-
ZES BRUNETTA (Relatora Convocada):

Merece apenas parcial reparo a sentença recorrida.

Inicialmente, analiso a competência do IBAMA para o licen-
ciamento em questão e o faço para reconhecê-la, transcrevendo
acórdão desta c. Turma, a qual, na sessão de 26 de julho de 2012,
julgou a AC 520228-PB interposta pelo IBAMA e, adesivamente, pela
DESTILARIA MIRIRI S/A discutindo, especificamente, tal questão:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ÁREA DE RELE-
VANTE INTERESSE ECOLÓGICO. HABITAT DO PEIXE-
-BOI, MANGUEZAIS E RESQUÍCIOS DE MATA ATLÂNTI-
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CA. INTERESSE NACIONAL. ATIVIDADE COM SIGNIFI-
CATIVO IMPACTO AMBIENTAL, DE ÂMBITO NACIONAL.
ART. 10, § 4°, DA LEI Nº 6.938/81, COM A REDAÇÃO DA
LEI Nº 7.804/89. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/97. EX-
PEDIÇÃO DE LICENÇA POR ÓRGÃO ESTADUAL DO
MEIO AMBIENTE. IMPRESTABILIDADE.
1.  Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo INSTITU-
TO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECUR-
SOS NATURAIS RENOVÁVEIS e, adesivamente, pela
DESTILARIA MIRIRI S/A contra sentença prolatada pelo
juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, o
qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para de-
clarar a ilegalidade do art. 4, inc. I, da Resolução CONA-
MA nº 237/97 e do art. 9º do Decreto nº 924/93 e julgou
improcedente o pedido de declaração de inexistência de
relação jurídica que submeta o empreendimento da autora
ao licenciamento ambiental federal.
2. Nos termos do § 4º do art. 10 da Lei nº 6.938/81, com a
redação dada pela Lei nº 7.804/89, compete ao IBAMA o
licenciamento no caso de atividades e obras com signifi-
cativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional.
A Resolução CONAMA nº 237/97, de seu turno, apenas
determinou que nesse quadro se compreendem as “locali-
zadas e desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país
limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na
zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em
unidades de conservação de domínio da União” (art. 4°, I).
3. No caso concreto, é de se reconhecer a competência
do órgão ambiental federal para efetuar o licenciamento
discutido, porquanto na área há a presença de espécie
animal ameaçada de extinção – peixe-boi marinho –, o
que, indubitavelmente, acarreta interesse nacional (ou
mesmo transnacional) na conservação da espécie.
4. Apelação do IBAMA a que se dá provimento.  Apelação
da DESTILARIA MIRIRI S/A improvida.

Além do mais, aqui se discute dano ocorrido em APA federal e,
sobre o assunto, são inúmeros os precedentes concluindo pela
competência do órgão ambiental federal para licenciar, à guisa de
exemplo:

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. MANDADO DE SE-
GURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. ERRO ESCUSÁ-
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VEL DA IMPETRANTE. ECONOMIA E INSTRUMENTALI-
DADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM REJEITADA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. UNIDADE DE CON-
SERVAÇÃO DO DOMÍNIO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO
ÓRGÃO AMBIENTAL FEDERAL. ACORDO FIRMADO
ENTRE PARTICULARES E HOMOLOGADOS PELA JUS-
TIÇA ESTADUAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
SANÇÕES. LEGALIDADE.
1. Embora o ato que efetivamente impôs as sanções de
embargo e demolição da construção e retirada dos entu-
lhos tenha sido praticado pelo Chefe da APA da Barra de
Mamanguape, administrada pelo Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade, revela-se escusável o
equívoco da impetrante em apontar o Procurador-Chefe do
IBAMA/PB como autoridade impetrada, haja vista que,
apesar de sua atuação ter se dado, tecnicamente, em
caráter meramente consultivo, a maneira como redigiu o
despacho, com linguagem imperativa, fornece a equivoca-
da a impressão de que se estaria ali a decidir a questão e
a efetivamente aplicar as sanções.
2. Por tal razão e também por questão de economia e
instrumentalidade processuais, urge superar a alegação
de ilegitimidade passiva “ad causam”, na linha do que vem
sendo preconizado pela jurisprudência do STJ.
3. O fato de ter sido firmado um acordo perante a Justiça
Estadual para encerrar um litígio possessório entre parti-
culares de modo algum exonera os envolvidos das obriga-
ções legais, tal como a obtenção das licenças necessári-
as à realização de obras.
4. Além de não ter sido parte naquele processo, o IBAMA
não poderia ter sua competência legal restringida por mera
manifestação de vontade de terceiros particulares. Ade-
mais, o juízo onde homologado o acordo não teria compe-
tência para impor restrições e obrigações ao IBAMA (ou
ao Instituto Chico Mendes), que, por se tratar de autarquia
federal, tem foro constitucional na Justiça Federal.
5. No caso, sendo obrigatório o licenciamento ambiental
para a realização da obra, a qual está situada na APA da
Barra de Mamanguape, unidade de conservação do domí-
nio da União, legítimo o exercício do poder de polícia pelo
órgão ambiental federal competente, nos termos do art.
4º, I, da Resolução CONAMA n° 237/97.



176

6. Apelação e recurso adesivo desprovidos. (AC 200982
000027808, Desembargador Federal Leonardo Resende
Martins, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data: 29/07/2010 -
Página: 724.)

No mérito das apelações, frise-se, em primeiro lugar, que “a
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direi-
tos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os ca-
sos, a apreciação judicial” (Súmula 473 do STF).

Assim, no caso concreto, passo a transcrever os fundamen-
tos (que expus no voto proferido na AC 504034-PB) que entendo
serem suficientes para reconhecer que agiu bem o IBAMA quan-
do anulou de ofício os Termos de Compromisso nº 44/2002 (e
seu aditivo) e nº 73/2003 e, portanto, para reconhecer não mere-
cer qualquer reparo, neste ponto, a sentença vergastada.

Compulsando os autos, observo, no que tange a esses acor-
dos, que houve, sim, atos praticados em detrimento de prin-
cípios basilares da Administração Pública, em especial os
da impessoalidade, moralidade e legalidade, o que, sem dú-
vida, ensejam o reconhecimento de sua invalidade.

De fato, não comungo do entendimento de que a regulamen-
tação do IBAMA/PB, através da Ordem de Serviço n° 20/
2001 do IBAMA/PB, já previa o desdobramento do pedido de
desmate para implantação de projeto de carcinicultura em
autorização para instalação e operação do empreendimento.

O fato é que, embora não houvesse, à época do Termo de
Compromisso n° 44/2002, resolução específica que tratasse
da carcinicultura, havia ciência de todos acerca da necessi-
dade de obtenção de licenciamento para a instalação e ope-
ração do empreendimento, conforme há muito já dispunha a
Lei nº 6.938/81.

Por outro lado, parece-me impossível acreditar que os envol-
vidos entendiam que um pedido de autorização de desmate
equivalia a um pedido de licença de operação ou instalação
de um empreendimento que ensejava grandes escavações e
dano ambiental relevante.

Entendo irrelevante, neste passo, a existência, no processo
de concessão da autorização de desmatamento, de discus-
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são pontual sobre a pretendida implantação do projeto de
produção e comercialização de camarão marinho. Por óbvio,
quando se requer o desmatamento de uma área de mais de
70 hectares, deve se apresentar justificativa de algum teor, o
que não implica dizer que, no momento em que se autoriza o
desmate, também se está autorizando a instalação.

Prova desta circunstância é a parecer do então Procurador-
chefe do IBAMA/PB Omar Bradley, o qual opinou pelo deferi-
mento do pedido de desmatamento, mas ressaltou a neces-
sidade da empresa obter licenciamento perante o IBAMA.

Desta forma, não consigo encontrar respaldo em nenhum pon-
to da legislação, ou mesmo da referida Ordem de Serviço,
para a assinatura do Termo de Compromisso n° 44/2002, fir-
mado após a descoberta de que a empresa apelada estava
com o empreendimento de carcinicultura marinha em pleno
funcionamento e sem qualquer licença de implantação ou
operação.

O referido TC, na verdade, embora reconhecesse o cometi-
mento da conduta típica “fazer funcionar estabelecimento,
obras e serviços potencialmente poluidores sem licença
ambiental exigida - LO”, suspendeu a multa anteriormente
cominada pela administração ambiental [no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais)] em troca do pagamento de
apenas 10% dela, doação de dois computadores e a adoção
de providências para reparar o dano, as quais já constavam
em PRAD anterior e não haviam sido cumpridas pela empresa.

Por outro lado, não houve, em contrariedade com a legisla-
ção então vigente, ressalva no Termo de Compromisso de
suspensão das atividades antes da obtenção da licença. Tal
previsão só foi feita cinco meses depois, com o aditivo ao TC
44, o qual, de forma inacreditável, reconhecia que o empre-
endimento continuava clandestinamente em plena operação
e não estabelecia qualquer sanção por tal fato, mantendo
todas as condições benéficas anteriormente acordadas.

Com o referido aditivo houve, novamente, como bem exposto
na sentença, desvirtuamento do Termo de Compromisso, que
deveria se prestar ao ajuste da conduta do empreendedor às
normas ambientais aplicáveis à espécie, e não como instru-
mento de tolerância para a continuidade de empreendimento
não licenciado.
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Sobre a natureza do Termo de Compromisso assinado, a le-
gislação é clara, conforme pode ser depreendido da redação
do no artigo 60 do Decreto n° 3179/99:

Art. 60. As multas previstas neste Decreto podem ter a
sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, por termo
de compromisso aprovado pela autoridade competente,
obrigar-se à adoção de medidas específicas, para fazer
cessar ou corrigir a degradação ambiental.
§ 1º A correção do dano de que trata este artigo será
feita mediante a apresentação de projeto técnico de re-
paração do dano.
§ 2º A autoridade competente pode dispensar o infrator
de apresentação de projeto técnico, na hipótese em que
a reparação não o exigir.
§ 3º Cumpridas, integralmente, as obrigações assumi-
das pelo infrator, a multa será reduzida em noventa por
cento do valor atualizado, monetariamente.

Ou seja, o TC deveria ter tido por objeto expressamente a
“adoção de medidas específicas para fazer cessar ou corrigir
a degradação ambiental” e não a simples doação de compu-
tadores ou o cumprimento de providências que haviam sido a
condição para a autorização de desmate e não foram anteri-
ormente cumpridas.

Sobre o assunto, perfeitas as ponderações da magistrada
sentenciante, que ora transcrevo e utilizo como parte da ra-
zão de decidir: “Ora, quando um empreendimento potencial-
mente poluidor se instala e entra em operação sem licença
ambiental, há de ser presumido que esteja poluindo o meio
ambiente, independentemente do empreendimento, na reali-
dade dos fatos, atender a todos os preceitos técnicos ambi-
entais. Assim, considerando que a multa foi aplicada pelo
fato do empreendedor estar em operação sem licença, con-
sidero ilógico conceder a chance ao empreendedor para cor-
rigir o dano ambiental de um empreendimento não licencia-
do. A única medida cabível pelo empreendedor, no caso, seria
a suspensão das atividades”.

Neste diapasão, pedindo vênia à magistrada sentenciante,
não vejo como emprestar às falhas do Termo de Compromis-
so 44/2002 uma aura de meras “infelicidades”. Afinal, como
já ensina a melhor doutrina, é apenas no interior das frontei-
ras decorrentes da dicção legal que pode vicejar toda e qual-
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quer liberdade administrativa. (Celso Antônio Bandeira de
Mello, Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros
Editores, 2004, p. 845.)

É certo que há casos em que a disciplina legal faz remanes-
cer em proveito e a cargo do administrador uma certa esfera
de liberdade, perante a qual lhe caberá preencher com seu
juízo subjetivo, pessoal, o campo de indeterminação norma-
tiva. Porém, mesmo nesses casos, a margem de liberdade
atribuída ao administrador deve ser voltada apenas e tão so-
mente a fim de satisfazer, no caso concreto, a finalidade da
lei.

No caso, não se pode inferir que, ao chamar de compensa-
ção ambiental a entrega de dois computadores, a Adminis-
tração não quis dizer exatamente isto e, assim, pode o Judi-
ciário, como agora faço, entender como absolutamente des-
proporcional e irrazoável compensar um dano ambiental da
magnitude analisada nos autos com a entrega de dois com-
putadores por mais modernos que sejam.

Por fim, o multicitado Termo de Compromisso nº 44/2002 e
seu aditivo também deixaram de atender à normatização quan-
do deixaram de prever prazo específico para sua vigência,
além de não terem sido publicados em órgão oficial, confor-
me preconizado pelo art. 79-A, § 1º, inc. II e § 8º, da Lei nº
9.605/98.

As irregularidades acima expostas deixam comprovadas 1) a
falta de observância da legislação pertinente quando da assi-
natura do Termo de Compromisso n° 44/2002 e seu aditivo e
2) a violação aos princípios da moralidade e da impessoalida-
de quando da assinatura do referido termo, uma vez ter trata-
do de forma absolutamente anti-isonômica a empresa em
questão.

Passo, agora, à análise do Termo de Compromisso n° 73/
2003.

Sobre o assunto, verifico, às fls. 217/219 dos autos, que tal
TC foi firmado em 13 de agosto de 2003 e se destinava a dar
um aspecto de legalidade ao funcionamento clandestino do
empreendimento, que persistia mesmo depois de um ano
tendo se passado do aditivo ao Termo n° 44/2002.

Quando de sua assinatura, o DILIQ/Brasília já havia se mani-
festado: primeiramente, por meio do Parecer nº 11, de
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16.01.2003, sobre a inviabilidade ambiental do projeto (fls.
1335/1340, 7º vol.); depois, por meio do parecer 65, de
02.05.2003, onde entendeu que o licenciamento seria possí-
vel, desde que apresentado EIA/RIMA e cumpridas série de
exigências técnicas, inclusive com modificação do projeto
para previsão de bacia de sedimentação – fls. 1363/1378.

Desta feita, parece-me clara a ilegalidade do Termo de Com-
promisso, o qual, como os anteriores, também não foi publi-
cado em órgão oficial, conforme determinado em lei, violando
o princípio da publicidade que deve guiar os atos da Adminis-
tração Pública.

Reconhecidas 1) a competência do IBAMA para licenciar o
empreendimento em questão, 2) a consequente ilegalidade da li-
cença concedida pela SUDEMA, 3) a ilegalidade dos termos de
compromisso mencionados e 4) a inexistência de licenciamento
emitido pelo órgão ambiental competente, patente está a situação
irregular do empreendimento de carcinicultura da Destilaria Miriri
localizada na APA da Barra do Rio Mamanguape, situação que exi-
ge a interrupção imediata de suas atividades.

Analiso, agora, a possibilidade de operação do empreen-
dimento de carcinicultura na área em questão e faço isso para
discordar da magistrada sentenciante.

A priori, refuto a alegação de nulidade da perícia técnica pro-
duzida e o faço, inicialmente, com fulcro no artigo 138, § 1º, do
Código de Processo Civil, porquanto a parte interessada deveria
ter arguido o impedimento ou a suspeição do perito, em petição
fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade
em que Ihe coubesse falar nos autos, o que não ocorreu no caso.
Desta feita, tenho por preclusa a questão.

Por outro lado, mesmo que assim não fosse, conforme verifi-
cado na sentença, a perita, ao contrário do defendido pela empre-
sa apelante é apenas associada à Associação Guajiru: Ciência-
-Educação-Meio Ambiente; que, por sua vez, integra o Conselho
Consultivo (e não órgão gestor) da APA da Barra do Rio Maman-
guape, assim como a própria DESTILARIA MIRIRI S.A. (Usina Miri-
ri), SUDEMA e IBAMA. – fls. 2843/2745.

No que tange ao mérito da prova pericial, urge analisar, primei-
ramente, se a área onde está instalado o empreendimento faz par-
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te do ecossistema do manguezal e, a partir daí, determinar o dano
ambiental eventualmente ocorrido.

Neste diapasão, entendo que a magistrada sentenciante ana-
lisou, de forma precisa, a questão da natureza da área onde está
instalado o empreendimento e, por isso, passo a transcrever parte
da sentença, a qual, neste ponto, utilizo como razão de decidir:

Primeiramente, para melhor contextualizar a discussão, im-
prescindível visualizar a região onde foi instalado o empreen-
dimento; para isto, chamo a atenção para as fotografias ane-
xadas ao laudo pericial, notadamente as de fls. 59 e 60 (volu-
me apenso), que mostram a vista área da região. As ilhas I e
III são espécies de “clareiras”, bancos de areia que surgem
no meio da vegetação de mangue; tais ilhas são regiões um
pouco mais elevadas (do que o seu entorno), que não são
encobertas pela maré alta pois, do contrário, o cultivo do ca-
marão restaria inviabilizado.

Em que pese a aparente discordância do assistente da DES-
TILARIA MIRIRI S.A. com o laudo pericial oficial, parece-me
que há um desvio de perspectiva em suas (assistente-técni-
co) colocações, sendo que, quanto à matéria essencialmen-
te técnica, os peritos oficiais e o assistente técnico dizem
exatamente as mesmas coisas: a uma, o solo das ilhas I e III
é do tipo podzólico, arenoso (não havendo, neste particular,
nenhuma divergência quanto às conclusões do engenheiro
agrônomo integrante da equipe pericial), sendo que, mesmo
antes da instalação do empreendimento, não existia no local
vegetação típica de mangue; a duas, na área do entorno das
ilhas, há mangue, com influência das marés.

A divergência surge quanto à caracterização do ecossistema
manguezal, devendo ser registrado que a Resolução CONA-
MA nº 312/2002 não explicita o que deva ser considerado
manguezal; limita-se a vedar a exploração da carcinicultura
em manguezal.  A Resolução CONAMA nº 303/2002, por sua
vez, define as conformações das áreas de preservação per-
manente, conceituando manguezal como (art. 2º, inc. IX) –
destaquei:

ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos,
sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas
recentes ou arenosas, às quais se associa, predomi-
nantemente, a vegetação natural conhecida como man-
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gue, com influência fluviomarinha, típica de solos limo-
sos de regiões estuarinas e com dispersão descontí-
nua ao longo da costa brasileira, entre os estados do
Amapá e Santa Catarina.

Instada pela parte ré a esclarecer seu posicionamento, os
peritos oficiais ratificaram o entendimento de que o empreen-
dimento da DESTILARIA MIRIRI S.A. insere-se dentro do
ecossistema manguezal. Os peritos criticam a falta de inclu-
são dos apicuns no conceito de manguezal trazido pela Re-
solução CONAMA nº 303/2002. Pontuaram que o mangue
(FLORA – cobertura vegetal que cresce nos solos alagados,
sujeito às variações da maré) não exaure o que deve se en-
tender por ecossistema manguezal, o qual abrange as áreas
de apicuns e salgados, regiões arenosas e desprovidas de
cobertura vegetal, tal como a região onde se encontra insta-
lado o empreendimento da ré (fl. 09 dos esclarecimentos ao
laudo, volume apenso):

De acordo com a Resolução nº 303/2002 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o manguezal é
um (...). Essa descrição falha ao não precisar, como
parte do ecossistema manguezal, apicuns, gamboas,
canais de maré, bancos e flexas de areia e argila. O
ecossistema manguezal depende diretamente dos pro-
cessos que se desenvolvem não só nos mangues pro-
priamente ditos como nos apicuns, canais de marés,
bancos de areia e gamboas, todos interligados pelos
fluxos de matéria e energia inseridos nas regiões estu-
arinas.

Entendo que a perícia oficial não falhou ao definir a região em
que foi instaurado o empreendimento como ecossistema man-
guezal, pois conferiu à questão uma visão técnica macro,
abrangendo-se as áreas de transição, tais como salgados,
apicuns e bancos de areia.

Não resta dúvida, assim, que a empresa apelante degradou
áreas de mangue, a fim de utilizá-las na atividade de carcinicultu-
ra, em descompasso com a legislação em vigor e sem o devido
licenciamento.

Neste passo, o mangue – ecossistema localizado na zona cos-
teira, cuja vegetação recebe influência fluviomarinha – é protegido
pela legislação nacional desde a Constituição Federal (art. 225,
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§ 4º) até as leis ordinárias, tais como o Código Florestal e a Lei nº
7.661/88 (Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro).

Citadas normas jurídicas, determinam, respectivamente:

Constituição Federal: “Art. 225, § 4º A Floresta Amazônica bra-
sileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Gros-
sense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização
far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos re-
cursos naturais”.

Código Florestal: “Art. 2º Consideram-se de preservação per-
manente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas: (...) f) nas restingas, como fixadoras
de dunas ou estabilizadoras de mangues”.

Lei nº 7.661/88 (Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro):
“Art. 3º O PNGC deverá prever o zoneamento de usos e ativida-
des na Zona Costeira e dar prioridade à conservação e proteção,
entre outros, dos seguintes bens: I - recursos naturais, renováveis
e não renováveis; recifes, parcéis e bancos de algas; ilhas costei-
ras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baías e
enseadas; praias; promontórios, costões e grutas marinhas; res-
tingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias sub-
mersas”.

Por outro lado, a Resolução CONAMA n° 04/1985 já dispunha
que os manguezais eram considerados como Reservas Ecológi-
cas (art. 3º, VIII). Atualmente, o art. 3º, X, da Resolução CONAMA
n° 303/2002 é expresso ao prescrever que são de preservação
permanente as áreas situadas em manguezal, em toda sua exten-
são.

Assim, ante tais previsões constitucionais, legais e regulamen-
tares, não vejo como afastar a validade da Resolução CONAMA n°
312/2002, a qual veda a exploração de carcinicultura em mangue-
zal, e sua aplicabilidade no caso.

Embora eu compreenda o raciocínio da magistrada a quo quan-
do afirmou que, à luz da Resolução CONAMA 303/2002, a área em
questão não poderia ser considerada de manguezal, entendo que
tal resolução não pode contrariar a visão técnica e biologicamente
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precisa do que é o mangue protegido pelas normas constitucio-
nais e legais.

Afinal, a tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a
toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presen-
tes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equili-
brado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e
fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, ca-
put), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princí-
pio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deleté-
rio de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a deci-
são mais conservadora, evitando-se a ação) e a consequente pre-
venção (pois uma vez que se possa prever que uma certa ativida-
de possa ser danosa, ela deve ser evitada).

Por outro lado, mesmo que assim não fosse, repiso que o
empreendimento está localizado em Área de Proteção Ambiental -
APA e foi instalado sem os licenciamentos devidos, já que, anos
antes da emissão do licenciamento pelo incompetente SUDEMA,
já estava em plena operação, como constatado nos autos.

Passo, agora, à análise de eventual dano ambiental.

Quanto a este ponto, observo, em primeiro lugar, que o dano
ambiental já seria presumido, uma vez que o empreendimento foi
instalado em área considerada ambientalmente sensível e não pro-
pícia para o tipo de operação em questão. Por outro lado, a instala-
ção foi feita sem o devido licenciamento e, consequentemente,
sem a observância das regras ambientais pertinentes.

Mesmo que não houvesse essa presunção, a escavação dos
tanques/viveiros de camarões e dos dutos de abastecimento foi
realizada sem a autorização do órgão ambiental competente (ou
melhor, sem a autorização de qualquer órgão ambiental que seja)
e sem a observância de regras básicas de proteção ao meio am-
biente.

Sobre o assunto, cumpre novamente transcrever trecho da
sentença prolatada, a qual analisa com precisão a questão do ponto
de vista da poluição das águas no entorno do empreendimento:

A Resolução CONAMA nº 31235, cujos artigos que interes-
sam à solução da lide se transcreve em nota de rodapé, re-
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gulamentou o processo licenciatório de atividade de carcini-
cultura em área costeira, vedando expressamente a explora-
ção desta atividade em manguezal (conforme visto no item 4
supra, o conceito de manguezal é importado  da Resolução
nº 303/2002 do CONAMA). Para as atividades já licenciadas,
preconizou o ajustamento do licenciamento, a ser requerido
ao órgão ambiental no prazo de 90 dias, contados do início
da vigência da normatização, e executado no prazo de um
ano, contado da entrada do requerimento administrativo de
adequação (art. 13).

Sobre o tratamento dos efluentes, a Resolução nº 312, em
seu artigo 14, preconizou a implantação de bacia de sedi-
mentação ou sistema de recirculação de águas.  Cumulativa-
mente, ao tratamento dos efluentes, o art. 12 exige execu-
ção de Plano de Monitoramento Ambiental - PMA, estabele-
cendo em seu Anexo III parâmetros para coleta trimestral da
água.

Com efeito, a bacia de sedimentação é de suma importância
para o controle da qualidade da água a ser descartada após
o encerramento do processo produtivo; permite a decanta-
ção dos resíduos sólidos contido na água, viabilizando a reti-
rada de tais resíduos (mediante processo de aspiração ou
similar) da água antes de seu descarte para o meio ambien-
te.

A implantação de sistema de recirculação das águas, por
sua vez, permite o aproveitamento da água por mais de um
ciclo produtivo, diminuindo-se a quantidade de água a ser
retirada do manguezal para abastecimento e, consequente-
mente, também reduz o volume de água a ser descartada.

No caso da DESTILARIA MIRIRI S.A., é patente que as águas
que servem o mangue são utilizadas para abastecimento dos
viveiros, sendo, depois de encerrado ciclo produtivo, descar-
tadas diretamente no mangue sem qualquer tipo de trata-
mento prévio.

A captação de águas para os viveiros dos camarões é feita
na área de mangue, conforme está nitidamente ilustrado pe-
las fotografias de fl. 53 (volume apenso – laudo da perita judi-
cial). Do mesmo modo, o descarte da água utilizada no pro-
cesso produtivo também é feito no mangue (fotografia de fl.
54 do volume apenso). A respeito do sistema de alimentação
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das águas dos viveiros, explicaram os peritos oficiais (fl. 06
do volume apenso – laudo da perita judicial) – destaquei:

(...) 2. Sistema de Captação da Água: construído em
2001 através da abertura e dragagem do canal, inserido
no afluente do Rio Mamanguape. O empreendedor afir-
ma ter sido a única área de mangue desmatada no
empreendimento (fig.17).

3. Canal de Abastecimento: o abastecimento dos vivei-
ros é realizado pelo canal central (fig. 18), que capta a
água através de três bombas fixas extraindo a água da
gamboa Serraria, situada na margem direita do estuário
do Rio Mamanguape, onde é realizado por ocasião da
maré alta. As drenagens dos viveiros, por ocasião das
despescas, são realizadas nas camboas Serraria, do
Barreiro e Gravatá, principalmente, durante os períodos
de marés baixas.

A perícia verificou que o controle dos efluentes não vem sen-
do realizado a contento pela DESTILARIA MIRIRI S.A., por-
quanto:

A uma, somente no ano de 2008 foi constatada a frequência
trimestral das coletas para o PMA – vide reposta ao quesito
10 do MPF, fl. 17 do laudo, vol. apenso; quanto aos anos
anteriores, não se obedeceu à periodicidade reclamada;

A duas, a empresa não instalou a bacia de sedimentação e
sistema para recirculação de água, de modo que os efluen-
tes são lançados de volta ao estuário sem qualquer tipo de
tratamento. A esse respeito, disseram os peritos (fl. 10 do
laudo, volume apenso):

Uma das inconformidades apresentadas pelo empreen-
dimento de carcinicultura da DESTILARIA MIRIRI S.A.
é o descumprimento à Resolução nº 312/2002 que indi-
ca a obrigatoriedade do uso da bacia de sedimentação,
lançando assim seus efluentes diretamente nas águas
do estuário, podendo gerar elevados danos ambientais.
Os resultados das pesquisas realizadas na área costei-
ra constatam a necessidade de tratamento prévio do
efluente gerado pela carcinicultura, através de alternati-
vas que contemplem o uso de bacia de sedimentação e
recirculação da água. A recirculação, por sua vez, vem
racionalizar o consumo de água, otimizar os custos com
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outorga e com energia para captação, além de reduzir o
lançamento de altas cargas de nutrientes e matéria or-
gânica nos corpos receptores.

Observe-se que a LO expedida pela SUDEMA foi genérica a
respeito da implantação de bacia de sedimentação e siste-
ma para recirculação de águas, impondo como condicionan-
te à expedição da licença a observância aos ditames da Re-
solução nº 312/2002 (fl. 1036, 5º vol.).

Contudo, na ocasião em que tramitava o processo de licenci-
amento no IBAMA, a DILIQ, em parecer técnico (nº 64/2003,
fls. 215/216), recomendou fortemente a implantação no em-
preendimento de bacia de sedimentação e sistema para re-
circulação das águas:

Ausência de Bacia de Sedimentação

(...) A inexistência de um processo de controle dos vi-
veiros é um motivo de preocupação, pois o descarte
dos efluentes diretamente no manguezal poderá acarre-
tar diversos impactos ambientais, como assoreamento
do manguezal, eutrofização do corpo hídrico, mortanda-
de da biota por contaminação de substâncias utilizadas
no processo de produção do camarão, como calcário,
fertilizantes e rações, entre outras.

Assim, torna-se obrigatório que sejam apresentados e
implementados, após a aprovação deste Instituto, estu-
dos sobre qual a dimensão da bacia de sedimentação,
bem como o tempo/prazo de retenção das águas dos
viveiros na bacia de sedimentação necessário para o
tratamento e controle eficaz dos sólidos em suspensão
e matéria orgânica presente nas águas do cultivo. Os
estudos devem priorizar a busca da melhor relação área
total dos viveiros versus área/volume da bacia de sedi-
mentação, necessária para uma eficiente decantação e
retirada dos sólidos em suspensão e oxidação da ma-
téria orgânica (...).

Concomitantemente à apresentação dos estudos relati-
vos à dimensão da bacia de sedimentação, deverão ser
também propostas mudanças no projeto original que vi-
sem a instalação da mesma. A proposta de mudança
no projeto original deve conter as justificativas da locali-
zação da bacia de sedimentação, visando desenvolver
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os mínimos impactos ambientais no manguezal adja-
cente e na gamboa de captação hídrica do empreendi-
mento. Também deverá constar das mudanças do pro-
jeto original a utilização do regime de recirculação da
água utilizada nos viveiros, procurando a racionalização
dos recursos hídricos do estuário e a minimização da
produção de efluentes líquidos no processo de produ-
ção.

Destinação final dos resíduos sólidos acumulados:

Uma questão importante é a destinação final dos resí-
duos sólidos coletados após a saturação da futura ba-
cia de sedimentação. Deverá ser apresentada a descri-
ção da forma de realização da coleta do material no
interior dos tanques-viveiros, e discriminados os mate-
riais e mão de obra utilizados, bem como a periodicida-
de da coleta. Também deverão ser apresentadas infor-
mações que indiquem se haverá descarte ou reutiliza-
ção destes resíduos sólidos, constando os locais onde
serão armazenados/descartados/processados, bem
como as devidas justificativas, devendo estas ser es-
clarecidas antes da concessão de qualquer licença
ambiental para o empreendimento.

Poder-se-ia argumentar que a Bacia de Sedimentação seria
dispensável, tendo-se em vista que as águas coletadas pe-
los peritos – tanto durante o processo produtivo, quanto no
momento da despesca dos tanques viveiros – comprovaram
que a água está de acordo com os padrões de qualidade
determinados na Resolução CONAMA 357/2005, observado
os referenciais preconizados para águas salobras, classe 1
(fl. 36 do laudo, volume apenso).

A Resolução nº 357 do CONAMA “dispõe sobre a classifica-
ção dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e pa-
drões de lançamento de efluentes, e dá outras providências”.
As águas destinadas à aquicultura e atividades de pesca clas-
sificam-se como águas salobras, classe 1, estabelecendo a
Resolução as condições para qualidade da água e os parâ-
metros orgânicos e inorgânicos a serem cumpridos.

Vale destacar que estar de acordo com os parâmetros as
Resolução nº 357/2005 não significa que a qualidade da água
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não se altere durante o cultivo dos camarões; mas sim que a
qualidade da água está de acordo com as alterações previsí-
veis para este tipo de cultura. Sobre a observância aos “pa-
drões de qualidade”, colhem-se os ensinamentos (destaquei):

(...) a existência das normas de emissão e os padrões
de qualidade representam uma fronteira, além da qual
não é lícito passar. Mas, não se exonera o produtor de
verificar por si mesmo se sua atividade é ou não prejudi-
cial.

J.P.Barde e E.Geralli salientaram: “A norma de emissão
pode ser baseada em simples imperativo tecnológico,
sem que isso resulte ipso facto em um estado do am-
biente de modo que não haja mais vítimas. É o caso da
norma baseada na melhor tecnologia disponível ou pra-
ticável”. A norma pode ser ainda fixada em função de
imperativos econômicos, de modo a não onerar exces-
sivamente os poluidores. De fato, poderá encontrar-se
uma combinação do imperativo tecnológico e econômi-
co através da aplicação do conceito da melhor tecnolo-
gia disponível e economicamente aceitável. (Paulo Affon-
so Leme Machado, Direito Ambiental Brasileiro, Ed.
Malheiros, pp. 332/333)

(...) é importante salientar que o mero respeito aos pa-
drões de emissão ou de imissão não garante, por si só,
que uma atividade não seja poluidora. Isso porque tais
padrões normatizados são meramente indicativos de que
as concentrações previamente fixadas de uma dada
substância ou matéria não causarão prejuízos à saúde
pública, às espécies de fauna e da flora e aos ecossis-
temas. Pode ocorrer, porém, que apesar de plenamente
conforme os padrões estabelecidos, o lançamento de
uma determinada substância se mostre nocivo e daí será
indispensável a sua redução ou proibição para compati-
bilizá-lo com o objetivo básico dessa técnica, que é evi-
tar a poluição. (Excerto de sentença proferida em ação
civil pública, 2ª Vara da Comarca de Sertãozinho/SP,
juiz Álvaro Luiz Valery Mirra, transcrito no livro Direito
do Ambiente, Edis Milaré, Ed. Revista dos Tribunais, p.
759)

A própria Resolução nº 357/2005 combina os conceitos de
alteração nos padrões da água economicamente aceitável
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com uso de tecnologia disponível. Isso porque proíbe o lan-
çamento de efluentes nos corpos d’água sem tratamento pré-
vio (art. 2436).

Além disso, caso fosse usada a bacia de sedimentação (com
a retirada do material decantado antes da despesca), o apor-
te de nutrientes seria diminuído, conforme se infere da res-
posta apresentada pelos peritos oficiais ao quesito 11 da parte
ré (fl. 38 do laudo) – sublinhei:

11) Se há diferença de qualidade na água captada do rio
e na água descartada durante a despesca? Favor es-
clarecer?

Há diferença entre a água do viveiro e a descartada du-
rante a despesca, em decorrência do aporte de nutrien-
tes gerado pela ração que é empregada na alimentação
dos camarões, embora a metodologia empregada pela
carcinicultura da DESTILARIA MIRIRI S.A. esteja mini-
mizando, este volume ainda é decantado no fundo rea-
gindo quimicamente com água e fezes do camarão do
viveiro, logo, no momento da despesca essa água se
incorpora a outros nutrientes da jusante do canal de
despesca que vai muito mais rica em nutrientes. (...)

Pois bem. Constatado o dano ambiental, passo a analisar
a questão do pedido de compensação ambiental e indeniza-
ção por danos morais e materiais.

A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente tem pre-
visão no Texto Constitucional (art. 225, § 3º), dispondo, por sua
vez, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente nº 6.938/81 sobre
a responsabilidade civil objetiva do infrator das normas ambientais
(art. 14, § 1°), contexto que dispensa a investigação do elemento
subjetivo da culpa ou dolo, sendo suficiente, para a atribuição do
dever de indenizar, a demonstração do dano e do nexo de causa-
lidade entre a lesão e a ação ou omissão do responsável.

Neste passo, a ponderação dos princípios jurídicos concor-
rentes, especialmente da concretização dos deveres de proteção
ao ambiente, conduz a juízo de proporcionalidade que aponta para
a realização de estudo de impacto ambiental, a partir do qual as
alternativas possíveis, necessárias e razoáveis serão definidas no
juízo de origem, objetivando a recomposição ambiental da área
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afetada ou, se for o caso, de forma isolada ou cumulativa, a ado-
ção das iniciativas cabíveis, abrangendo desde a demolição até
compensação ambiental e indenização por parte da agravada.

Desta forma, deve a empresa ré ser condenada a apresentar
e executar projeto de recuperação ambiental da área atingida, de-
vidamente subscrito por profissional habilitado e sob a supervisão
do IBAMA. Tal projeto deve incluir, inclusive, a retirada total do em-
preendimento da região analisada pela perícia, já que acima cons-
tatado que não pode haver licenciamento de projeto de carcinicul-
tura na mesma.

Porém, continuando na análise dos pedidos mencionados, urge
mencionar que, quando da ocorrência de um dano ambiental, a
mera reconstituição do meio ambiente a seu status quo anterior
não é suficiente. Com o evidente intuito inibitório do cometimento
de novas irregularidades, justifica-se a adoção de medidas coerci-
tivas, como a punição pecuniária pleiteada pelo Ministério Público
Federal.

Contudo, concordo com a magistrada sentenciante quando
sustenta que, no caso, a compensação ambiental, conforme crité-
rios estatuídos na Lei 9.985/2000 não é a medida adequada. De
fato, tal previsão se trata de condicionante pecuniária à obtenção
de licença, o que não é a situação em tela.

Assim, o que deve ser reconhecida é a existência de dano
moral coletivo, que diz respeito aos danos causados diretamente
ao meio-ambiente, tutelado dentro da concepção dos interesses
transindividuais. Neste caso, trata-se de compensação ambiental
vista de uma forma ampla e que, assim, pode ser cumulada com a
condenação de reparação do dano.

De acordo com os ensinamentos do Des. Federal e jurista
Guilherme Couto de Castro, “deve ser o poluidor condenado si-
multaneamente na recomposição do ambiente, sob pena comina-
tória e também em verba a título punitivo, também chamada edu-
cativa, didática ou por dano moral coletivo, com base no art. 1º da
Lei nº 7.347/85, com a redação determinada pelo art. 88 da Lei
8.884/94”. (A Responsabilidade Civil no Direito brasileiro. 3ª ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2000, pp. 119-120)
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Na compensação por danos morais coletivos ressalta-se o
caráter personalíssimo de tal indenização, por levarem em conta
questões subjetivas. O interesse jurídico, no caso em tela, não
leva em consideração o indivíduo em si, mas, ao contrário, consi-
dera o grupo de indivíduos num todo se caracterizando como inte-
resse transindividual.

Como parâmetro para a fixação do valor a ser devido a título
de compensação pelo dano moral coletivo, entendo aplicável, por
analogia, no caso em tela, os limites previstos nos artigos 72 e 75
da Lei 9.605/98 e fixo, considerando as peculiaridades do caso
concreto, que demonstraram o descaso da empresa com a legis-
lação ambiental pertinente e as inúmeras tentativas de burla ao
necessário licenciamento, o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais) a serem revertidos ao “Fundo de Reconstituição dos Bens
Lesados”, de que trata o artigo 13 da Lei 7.347/85.

Condeno, ainda, a empresa demandada a divulgar, em jornal
regional, o teor desta decisão, porquanto tal atitude serve como
espécie de “prestação de contas” ao público, devida por empresa
poluidora.

Quanto ao pedido de imposição da pena de incentivos fiscais
federais, inclusive linha de créditos oficiais, concordo com a ma-
gistrada sentenciante quanto à inexistência de previsão legal para
tanto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso adesivo interpos-
to e à apelação da SUDEMA, e dou parcial provimento à apelação
interposta pelo IBAMA e pelo Ministério Público Federal para:

a) declarar a invalidade dos Termos de Compromisso nº 44/
2002 (e seu aditivo) e nº 73/2003;

b) declarar a nulidade da(s) Licença(s) de Operação emitida(s)
pela SUDEMA, em razão da incompetência do órgão ambien-
tal estadual para o licenciamento;

c) reconhecer a impossibilidade de concessão de licença
ambiental para a operação de empreendimento de carcinicul-
tura na área ora em análise;

d) condenar a ré Destilaria Miriri S/A (antiga Destilaria Jacuípe)
a apresentar e executar projeto de recuperação ambiental da
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área atingida, devidamente subscrito por profissional habilita-
do e sob a supervisão do IBAMA. Tal projeto deve incluir, inclu-
sive, a retirada total do empreendimento da região analisada
pela perícia, já que acima constatado que não pode haver li-
cenciamento de projeto de carcinicultura na mesma;

e) condenar a ré Destilaria Miriri S/A (antiga Destilaria Jacuípe)
a pagar, a título de compensação por danos morais coletivos,
o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem rever-
tidos ao “Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados”, de que
trata o artigo 13 da Lei 7.347/85.

f) condenar a ré Destilaria Miriri S/A (antiga Destilaria Jacuípe)
a divulgar, em jornal regional, o teor desta decisão.

g) Condeno os réus nos ônus da sucumbência.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 525.609-PE

Relator
p/ Acórdão: DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLI-

VEIRA ERHARDT
Apelantes: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA

AEROPORTUÁRIA - INFRAERO E BIOSYSTEMS NE
COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E
HOSPITALARES LTDA.

Apelados: OS MESMOS
Advs./Procs.: DRS. VERÔNICA ALVES DE SÃO JOSÉ E OUTROS

E ALEXANDRE CARNEIRO GOMES E OUTROS

EMENTA: ADMINISTRATIVO E AERONÁUTICO.
APELAÇÕES. PRETENSÃO AUTORAL DE RES-
SARCIMENTO POR DANOS OCASIONADOS
POR AÇÃO/INAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA
FEDERAL. INFRAERO. ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABI-
LIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/
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88. ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS PE-
RECÍVEIS. PERDA TOTAL DO BEM IMPORTA-
DO, POR ACONDICIONAMENTO INADEQUADO
NO TERMINAL DE CARGA, APÓS ENTREGA
PELA TRANSPORTADORA. PERECIBILIDADE E
NECESSIDADE DE REFRIGERAÇÃO EXPLICI-
TADOS NO CONHECIMENTO AÉREO E NAS
EMBALAGENS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO
DA NATUREZA DA CARGA NO SISTEMA INFOR-
MATIZADO “MANTRA”. DOCUMENTO REMIS-
SIVO DO CONHECIMENTO AÉREO. AUSÊNCIA
DE CONFRONTAÇÃO ENTRE O “MANIFESTO
INFORMATIZADO” (INFORMAÇÕES SOBRE
CARGAS INTERNACIONAIS PRESTADAS PELO
TRANSPORTADOR NO “MANTRA”), O “MANI-
FESTO DE CARGA” (INFORMAÇÕES FIXADAS
NAS EMBALAGENS) E O CONHECIMENTO AÉ-
REO. AFIRMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA
RÉ PELA RECEITA FEDERAL. CONDENAÇÃO
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS EMERGEN-
TES. DIREITO A LUCROS CESSANTES.
- Apelações interpostas contra sentença de par-
cial procedência do pedido de condenação da ré,
empresa pública federal, pelos prejuízos ocasio-
nados à autora, consistentes nas avarias (com
perda total) sofridas pelas mercadorias impor-
tadas pela postulante (reagentes in vitro), arma-
zenadas, que teriam sido, em temperatura e
umidade não condizentes com as recomendadas
pelo fabricante, segundo apurado pela ANVISA e
confirmado pela RECEITA FEDERAL, que teria
imputado a responsabilidade pelo ocorrido à fiel
depositária no processo de importação, ou seja,
a ré.
- Julgou-se procedente o pleito de condenação
no ressarcimento dos danos materiais suporta-
dos pela autora no importe de R$ 105.917,25 (va-
lor das mercadorias importadas + valor das des-
pesas de transporte e acessórios), mas impro-
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cedente a postulação de condenação no paga-
mento de lucros cessantes.
- A INFRAERO, empresa pública federal, presta-
dora de serviço público (administração da infra-
estrutura aeroportuária), deve responder pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, cau-
sarem, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.
- Não há controvérsia, quanto à ocorrência da
perda total dos produtos importados pela auto-
ra. Em termo de inspeção, a ANVISA consignou
quanto aos mencionados itens: “encontravam-
se em condições sanitárias insatisfatórias”. No
auto de infração sanitária, a agência destacou:
“mercadorias armazenadas em temperatura e
umidade em desacordo com a recomendada pelo
fabricante”. Consta, ademais, que o funcionário
da ANVISA atestou: “todos os volumes estavam
armazenados em temperatura e umidade em
desacordo com o recomendado pelo fabricante.
Nenhum volume poderia ser liberado, pois apre-
sentavam fungos em suas caixas, apesar de a
temperatura recomendada ser de 8 a 10 graus
positivos. Além disso, algumas caixas apresen-
tavam-se grudadas umas nas outras. Quanto aos
outros volumes, a temperatura ideal para arma-
zenagem seria de -15 a -20 graus negativos, mas
também foram armazenados em temperatura e
umidade em desacordo com o recomendado pelo
fabricante”.
- O argumento central da ré é que não poderia
ser responsabilizada por irregularidade de infor-
mação prestada pela transportadora. Assim não
se entende. É fato que a transportadora, ao en-
tregar a mercadoria ao fiel depositário (no caso,
a INFRAERO), tem o dever de registrar no siste-
ma informatizado chamado “MANTRA” a con-
dição de perecibilidade da coisa importada, a
ensejar condições especiais de acondicionamen-
to. Entretanto, essa providência não isenta o fiel
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depositário, que custodiará, armazenará o bem
até sua liberação ao importador, da obrigação de
confrontar as informações disponíveis, de com-
parar o registrado com a realidade palpável, dan-
do, a essa, preponderância. In casu, embora o
sistema “MANTRA” preveja códigos específicos,
atinente à perecibilidade (PEE, PEB, PEA, PEC e
PED), para inserção no campo da natureza da
carga, a transportadora preencheu referido cam-
po com o código “ATT – CARGAS RELACIONA-
DAS NO AWB”. Assim, a INFRAERO entendeu
que o armazenamento poderia se dar em condi-
ções normais. Ocorre que tal entendimento é
equivocado, pois se a informação registrada re-
mete ao AWB, deveria ter o agente responsável
pelo armazenamento consultado o conhecimen-
to aéreo, no qual estava explicitamente destaca-
do: “critical enzymes – perishable non-hazardous
- keep refrigerate upon arrival” (“enzimas críti-
cas – perecíveis não perigosos – manter refrige-
rada na chegada”). Além disso, as caixas, em que
embalados os bens, traziam expressamente as
assertivas de que as mercadorias eram perecíveis
e necessitavam de refrigeração. Assim, mostra-
se palpável a responsabilidade da INFRAERO,
como reconheceu a Receita Federal, ao apurar a
quem caberia imputar os valores atinentes ao
imposto de importação que deixou de ser reco-
lhido em função das avarias ocasionadas às
mercadorias: “Entendemos ser o Fiel Depositá-
rio o responsável tributário pela avaria verifica-
da com base no § 1º do art. 12 da IN SRF 102/94;
no caput do art. 662 do Decreto nº 6.759, de 05
de fevereiro de 2009 e § único do art. 60, combi-
nado com o art. 32, inciso II, ambos do Decreto-
Lei 37/66, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº
2.472, de 01/09/1988 [...]”. Importante ressaltar que
houve recurso administrativo da INFRAERO con-
tra a autuação levada a efeito pela Receita Fede-
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ral, que, contudo, foi desprovido, pelas seguin-
tes principais razões: “[...] se a natureza da car-
ga ATT refere-se às cargas relacionadas no AWB,
fica claro que o interessado teria que ter verifi-
cado no Conhecimento Aéreo qual seria a natu-
reza da carga, que, conforme mencionamos an-
teriormente, tratava-se de carga perecível e su-
jeita a armazenamento em condições especiais
de refrigeração [...] é da responsabilidade do
interessado verificar as características físicas do
volume externamente, como as suas etiquetas,
que informam o número do conhecimento de
carga ou o tipo de carga e em que condições
deverá ser armazenada, como é o caso, pois se
não verificar ao menos, nas etiquetas dos volu-
mes, qual o número do conhecimento, poderia
armazenar um volume de outro conhecimento,
tendo em vista que em um Manifesto de Carga
poderá haver mais de um conhecimento de car-
ga./Além do mais, após receber os volumes do
transportador, o interessado teve o cuidado de
verificar possíveis avarias nos mesmos, ao ano-
tar os seguintes códigos: A - diferença de peso;
C - amassado; F - rasgado; e G - refitada [...], então
pergunta-se: por que ao registrar essas avari-
as, o interessado também não verificou que al-
guns volumes continham etiquetas informando
tratar-se de carga perecível e sujeito a armaze-
namento em ambiente refrigerado? [...] Como se
verifica na legislação anteriormente menciona-
da, caso haja divergência entre o Manifesto In-
formatizado (informações de todas as cargas in-
ternacionais prestadas pelo transportador no
Mantra) e o Manifesto de Carga, prevalecerá
este (art. 21, § 2º, da IN SRF 102/94), e no caso
de divergência entre o Manifesto de Carga e o
Conhecimento Aéreo, este é o que prevalecerá
entre todos (art. 47 do RA) [...] Mesmo tomando
conhecimento de que etiquetas coladas nos
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volumes indicavam tratar-se de produtos pere-
cíveis e sujeitos a armazenamento em câmeras
frigoríficas [...], o interessado adotou o seu pro-
cedimento padrão, ou seja, armazenou a carga
com base apenas nas informações do Mantra,
não tomando o cuidado de verificar se havia di-
vergência ou não entre o Manifesto Informati-
zado e o Conhecimento Aéreo./O próprio Códi-
go Brasileiro de Aeronáutica, Lei 7.565/1986, pela
qual o interessado deve se nortear, informa em
seu art. 235 que o documento formal a ser utili-
zado para o transporte de carga é o Conheci-
mento de Carga, e um dos itens obrigatórios
deste documento é a natureza da carga [...]”.
- “Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guar-
da e conservação da coisa depositada o cuidado
e diligência que costuma com o que lhe perten-
ce, bem como a restituí-la, com todos os frutos
e acrescidos, quando o exija o depositante” (CC/
2002). “O dano ou avaria e o extravio de carga
importada ou em trânsito aduaneiro serão apu-
rados de acordo com a legislação específica” (§
6º do art. 244) e “Art. 245. A execução do contra-
to de transporte aéreo de carga inicia-se com o
recebimento e persiste durante o período em que
se encontra sob a responsabilidade do transpor-
tador, seja em aeródromo, a bordo da aeronave
ou em qualquer lugar, no caso de aterrissagem
forçada, até a entrega final./Parágrafo único. O
período de execução do transporte aéreo não
compreende o transporte terrestre, marítimo ou
fluvial, efetuado fora de aeródromo, a menos que
hajam sido feitos para proceder ao carregamen-
to, entrega, transbordo ou baldeação de carga
(artigo 263)” (Lei nº 7.565/86). “É responsável
pelo imposto o depositário, assim considerada
qualquer pessoa incumbida da custódia de mer-
cadoria sob controle aduaneiro” (art. 32, II, do
DL nº 37/66). “O depositário responde por avaria
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ou por extravio de mercadoria sob sua custódia,
bem como por danos causados em operação de
carga ou de descarga realizada por seus
prepostos” e “As entidades da administração
pública indireta e as empresas concessionárias
ou permissionárias de serviço público, quando
depositários ou transportadores, respondem por
avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem como por danos causados em
operação de carga ou de descarga realizada por
seus prepostos” (arts. 662 e 663 do Decreto nº
6.759/2009). “Art. 12. O transportador ou o des-
consolidador de carga deverá entregar a carga
ao depositário, que a recolherá para armazena-
mento sob sua custódia./§ 1º. O registro de ar-
mazenamento, no Sistema, será processado pelo
depositário, à vista da carga” (IN SRF nº 102/94).
“Toda carga descarregada no aeroporto, trans-
portada por qualquer modal, deverá ser recebi-
da, manuseada e/ou armazenada no recinto do
TECA [Terminal de Carga Aérea]. Aquela sujeita
a controle aduaneiro deverá ser operada em áre-
as do TECA, alfandegadas pela Receita Federal,
até ser retirada pelo consignatário, transporta-
dor ou seu representante legal” e “A execução
dos serviços de armazenagem e de capatazia da
carga é da competência do órgão ou entidade
administradora do aeroporto” (arts. 3º e 5º da
Portaria nº 219/GC-5/2001).
- “[...] A responsabilidade objetiva pressupõe
seja o Estado responsável por comportamentos
de seus agentes que, agindo nessa qualidade,
causem prejuízos a terceiros. Impõe, tão somen-
te, a demonstração do dano e do nexo causal,
prescindindo-se da demonstração de culpa do
agente, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constitui-
ção Federal./3. A atividade exercida pela apelan-
te, empresa pública responsável pela infraestru-
tura aeroportuária (Lei 5.862/72), atende a inte-
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resse público. Subsunção ao art. 37, § 6º, da Car-
ta Constitucional. Precedentes desta C. Corte./
4. In casu, da leitura do Termo de Vistoria, ex-
trai-se a responsabilidade da INFRAERO (art. 479
do Regulamento Aduaneiro vigente à época),
porquanto as avarias decorreram da exposição
das mercadorias a temperatura inapropriada no
Terminal de Cargas sob sua administração. Ade-
mais, as autoridades fiscais atestaram, de forma
expressa, a inexistência de indícios externos de
violação e avaria, bem assim a adequação das
embalagens./5. A vistoria aduaneira carrega con-
sigo a presunção de legitimidade e veracidade,
atributo ínsito aos atos administrativos. Incidên-
cia, ademais, do comando inscrito no artigo 333,
inciso I, do Código de Processo Civil [...]” (TRF3,
6T, AC 1122166, Rel. Des. Federal Mairan Maia, j.
em 16.02.2012).
- Consigne-se que não há necessidade de inte-
gração da transportadora na lide, pela simples
razão de que as observações lançadas pela de-
positária, quando do recebimento das mercado-
rias, não são pertinentes ao acondicionamento
dos bens importados, o que faz presumir, por-
tanto, mormente ante a inexistência de prova em
sentido inverso e considerados os limites da
postulação deduzida neste feito, que, quando os
bens foram entregues, vinham de ambiente de
armazenagem apropriado. Essa conclusão não
resulta em cerceamento do direito de defesa da
ré, haja vista que não estará impedida de deman-
dar contra a transportadora pelos ônus financei-
ros que tiver que suportar.
- Considerando o objeto social da empresa e a
natureza do lucro cessante, que corresponde ao
que o lesado deixou de auferir, advindo de uma
frustração quanto ao recebimento de um valor
ou benefício em relação ao qual existia uma ex-
pectativa de ganho, mostra-se também devida a
condenação a esse título, porquanto a impresta-
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bilidade do material decorreu de conduta inade-
quada e omissiva da INFRAERO, independente-
mente da comprovação precisa do que se dei-
xou de receber, o que poderá ser apurado em
fase de liquidação de sentença, momento pro-
cessual no qual se verificará qual é a margem
usual de ganho no mercado em relação a esses
produtos.
- Apelação da empresa parcialmente provida, para
se reconhecer a ocorrência de lucros cessantes
a serem apurados em liquidação. Apelação da
INFRAERO improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AC 525.609-PE,
em que são partes as acima mencionadas, acordam os Desem-
bargadores Federais da Primeira Turma do TRF da 5a Região, por
maioria, em dar parcial provimento à apelação da empresa ape-
lante, e, por unanimidade, em negar provimento à apelação da IN-
FRAERO, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas cons-
tantes dos autos, que ficam fazendo parte do presente julgado.

Recife, 12 de julho de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA
ERHARDT - Relator p/ Acórdão

RELATÓRIO

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI:

BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATO-
RIAIS E HOSPITALARES LTDA. ajuizou ação ordinária contra a
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁ-
RIA - INFRAERO, objetivando a condenação da ré pelos prejuízos
ocasionados à autora, consistentes nas avarias (com perda total)
sofridas pelas mercadorias importadas pela postulante (reagen-
tes in vitro), armazenadas, que teriam sido, em temperatura e
umidade não condizentes com as recomendadas pelo fabricante,
segundo apurado pela ANVISA e confirmado pela RECEITA FEDE-
RAL, que teria imputado a responsabilidade pelo ocorrido à fiel
depositária no processo de importação, ou seja, a ré.
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Invocou os arts. 649, I, 650, 653, § 1º, 660, 662, 663 e 664, §
2º, do Decreto nº 6.759/2009, bem como o art. 12, § 1º, da IN/SRF
nº 102/94, os arts. 186, 402, 629, 630, 927, 932, 933 e 944 do CC,
os arts. 235, 241 e 244, § 6º, da Lei nº 7.565/86, o art. 5º, V, da CF/
88. Afirmou que “fica notório que o réu cometeu um ato ilícito, qual
seja, negligência, pois não armazenar a mercadoria em tempera-
tura adequada, e indicada em cada embalagem, fato que culminou
em dano material”. Disse que o prejuízo seria da ordem de R$
105.917,25, correspondente ao valor pago pelas mercadorias ao
fabricante, acrescido pelo valor do serviço de transporte e acessó-
rios. Apontou, ainda, como lucros que deixou de auferir importe
idêntico ao dos danos materiais, pedindo, então, a condenação da
ré a pagar-lhe o montante de R$ 211.834,50.

A INFRAERO contestou, pedindo, inicialmente, fosse denun-
ciada da lide a TAP AIR PORTUGAL, sustentando que “o transpor-
te da carga aérea [...] que impõe responsabilidade ao transporta-
dor, no curso do contrato, sendo que tais previsões antecedem o
armazenamento, que é a atividade afeta à INFRAERO, e só se
desenvolve a partir do término do procedimento de transporte, no
momento em que a carga é registrada (pelo transportador) no sis-
tema MANTRA da Receita Federal do Brasil”. Invocou a Portaria nº
219/GC-5/2001 (art. 4º, § 1º). Consignou que a TAP não teria feito
qualquer referência, no sistema MANTRA, acerca das condições
de perecimento indicadas no conhecimento aéreo pertinente às
mercadorias. Sublinhou que a responsabilidade pela inclusão dos
dados no MANTRA seria do transportador, visto ser ele o único
detentor do conhecimento aéreo. Acrescentou que o registro feito
pela INFRAERO em relação às avarias constatadas (diferença de
peso, amassado, rasgado e refitado) teriam sido avalizadas pela
transportadora e pela Receita Federal. Asseverou que “descabe a
pretensão da autora, em imputar somente à INFRAERO os danos
ocasionados às suas mercadorias importadas”, bem como que a
conclusão a que teria chegado a Receita Federal seria inadequa-
da, não tendo observado a legislação de regência (IN/SRF nº 102/
94, a portaria nº 219/GC/2001 do Comando da Aeronáutica e o
Código Brasileiro de Aeronáutica). Argumentou, outrossim, que “não
há nos autos, prova inequívoca de que a INFRAERO tenha pratica-
do lesão de qualquer natureza à demandante”. Disse não configu-
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rados os elementos próprios à materialização da responsabilida-
de civil da empresa pública. Sobre a extensão do dano, aduziu que
não estariam comprovados os lucros que supostamente a autora
teria deixado de auferir.

Réplica às fls. 280/285.

Realizada a oitiva de testemunha (fls. 301/302).

A MM. Juíza Federal a quo julgou procedente, em parte, o pedi-
do, para condenar a INFRAERO “ao ressarcimento dos danos
materiais suportados pelo autor, estes na importância de R$
105.917,25 [...] valor este a ser atualizado pelo manual de cálculos
da Justiça Federal, a partir da data da última atualização constante
do demonstrativo de débito de fl. 71”, julgando improcedente o pe-
dido de indenização dos lucros cessantes, “em face da ausência
de precisão dos prejuízos sofridos”. Quanto aos ônus sucumben-
ciais, a magistrada entendeu configurada sucumbência recíproca.

Houve embargos de declaração pela INFRAERO e pela auto-
ra, recursos que foram desprovidos, segundo sentença de fls. 364/
365.

A INFRAERO apelou, reiterando os termos de sua contesta-
ção.

A autora também apelou, pugnando pela condenação da ré
pelos lucros cessantes que diz ter amargado e que seriam calcu-
lados em fase de liquidação de sentença.

Contrarrazões às fls. 416/424 e 425/448.

Ouvido nesta Instância, o MPF opinou pelo desprovimento dos
recursos, segundo parecer de fls. 451/454.

É o relatório.

Dispensada a revisão. Peço dia para julgamento.

VOTO CONDUTOR

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

1. No presente caso, observa-se que a empresa apelante pre-
tende, com a interposição da ação, ser reparada por dano material
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e lucros cessantes, em razão do perecimento de mercadorias
compradas no exterior e depositadas no armazém da INFRAERO,
após terem sido transportadas pela companhia aérea TAP AIR
PORTUGAL.

2. No que diz respeito ao primeiro aspecto da demanda, con-
cordo em tudo e por tudo com os fundamentos lançados pelo
eminente Relator, Desembargador Federal FRANCISCO CAVAL-
CANTI, que fez uma percuciente análise da problemática proces-
sual inserta nos autos, lançando as precisas considerações abai-
xo reproduzidas, as quais também passo a adotar como razões
de decidir:

Trata-se de apelações interpostas contra sentença de par-
cial procedência do pedido de condenação da ré, empresa
pública federal, pelos prejuízos ocasionados à autora, con-
sistentes nas avarias (com perda total) sofridas pelas merca-
dorias importadas pela postulante (reagentes in vitro), arma-
zenadas, que teriam sido, em temperatura e umidade não
condizentes com as recomendadas pelo fabricante, segundo
apurado pela ANVISA e confirmado pela RECEITA FEDERAL,
que teria imputado a responsabilidade pelo ocorrido à fiel
depositária no processo de importação, ou seja, a ré.

In casu, tem-se que se julgou procedente o pleito de con-
denação no ressarcimento dos danos materiais suportados
pela autora no importe de R$ 105.917,25 (valor das mercado-
rias importadas + valor das despesas de transporte e aces-
sórios), mas improcedente a postulação de condenação no
pagamento de lucros cessantes.

Para começar, é de se dizer que a INFRAERO, empresa
pública federal, prestadora de serviço público (administração
da infraestrutura aeroportuária), deve responder pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem, nos termos
do art. 37, § 6º, da CF/88.

Não há controvérsia, quanto à ocorrência da perda total
dos produtos importados pela autora.

Em termo de inspeção, a ANVISA consignou quanto aos
mencionados itens: “encontravam-se em condições sanitárias
insatisfatórias”. No auto de infração sanitária, a agência des-
tacou: “mercadorias armazenadas em temperatura e umida-
de em desacordo com a recomendada pelo fabricante”.
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Consta, ademais, que o funcionário da ANVISA atestou:
“todos os volumes estavam armazenados em temperatura e
umidade em desacordo com o recomendado pelo fabricante.
Nenhum volume poderia ser liberado, pois apresentavam fun-
gos em suas caixas, apesar de a temperatura recomendada
ser de 8 a 10 graus positivos. Além disso, algumas caixas
apresentavam-se grudadas umas nas outras. Quanto aos
outros volumes, a temperatura ideal para armazenagem se-
ria de -15 a -20 graus negativos, mas também foram armaze-
nados em temperatura e umidade em desacordo com o reco-
mendado pelo fabricante”.

O argumento central da ré é que não poderia ser respon-
sabilizada por irregularidade de informação prestada pela
transportadora. Assim não se entende.

É fato que a transportadora, ao entregar a mercadoria ao
fiel depositário (no caso, a INFRAERO), tem o dever de regis-
trar no sistema informatizado chamado “MANTRA” a condi-
ção de perecibilidade da coisa importada, a ensejar condi-
ções especiais de acondicionamento. Entretanto, essa pro-
vidência não isenta o fiel depositário, que custodiará,
armazenará o bem até sua liberação ao importador, da
obrigação de confrontar as informações disponíveis, de
comparar o registrado com a realidade palpável, dan-
do, a essa, preponderância. In casu, embora o sistema
“MANTRA” preveja códigos específicos, atinente à perecibili-
dade (PEE, PEB, PEA, PEC e PED), para inserção no cam-
po da natureza da carga, a transportadora preencheu referido
campo com o código “ATT - CARGAS RELACIONADAS NO
AWB”. Assim, a INFRAERO entendeu que o armazenamen-
to poderia se dar em condições normais. Ocorre que tal en-
tendimento é equivocado, pois se a informação registrada
remete ao AWB, deveria ter o agente responsável pelo arma-
zenamento consultado o conhecimento aéreo, no qual esta-
va explicitamente destacado: “critical enzymes – perishable
non-hazardous – keep refrigerate upon arrival” (“enzimas críti-
cas – perecíveis não perigosos – manter refrigerada na che-
gada”). Além disso, as caixas, em que embalados os bens,
traziam expressamente as assertivas de que as mercadorias
eram perecíveis e necessitavam de refrigeração.

Assim, mostra-se palpável a responsabilidade da IN-
FRAERO, como reconheceu a Receita Federal, ao apurar a
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quem caberia imputar os valores atinentes ao imposto de
importação que deixou de ser recolhido em função das avari-
as ocasionadas às mercadorias: “Entendemos ser o Fiel De-
positário o responsável tributário pela avaria verificada com
base no § 1º do art. 12 da IN SRF 102/94; no caput do art.
662 do Decreto nº 6.759, de 05 de fevereiro de 2009 e pará-
grafo único do art. 60, combinado com o art. 32, inciso II,
ambos do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo De-
creto-Lei nº 2.472, de 01/09/1988 [...]”.

Importante ressaltar que houve recurso administrativo da
INFRAERO contra a autuação levada a efeito pela Receita
Federal, que, contudo, foi desprovido, pelas seguintes princi-
pais razões: “[...] se a natureza da carga ATT refere-se às
cargas relacionadas no AWB, fica claro que o interessado
teria que ter verificado no Conhecimento Aéreo qual seria a
natureza da carga, que, conforme mencionamos anteriormen-
te, tratava-se de carga perecível e sujeita a armazenamento
em condições especiais de refrigeração [...] é da responsabi-
lidade do interessado verificar as características físicas do
volume externamente, como as suas etiquetas, que informam
o número do conhecimento de carga ou o tipo de carga e em
que condições deverá ser armazenada, como é o caso, pois
se não verificar ao menos, nas etiquetas dos volumes, qual o
número do conhecimento, poderia armazenar um volume de
outro conhecimento, tendo em vista que em um Manifesto de
Carga poderá haver mais de um conhecimento de carga./
Além do mais, após receber os volumes do transportador, o
interessado teve o cuidado de verificar possíveis avarias nos
mesmos, ao anotar os seguintes códigos: A - diferença de
peso; C - amassado; F - rasgado; e G - refitada [...], então
pergunta-se: por que ao registrar essas avarias, o interessa-
do também não verificou que alguns volumes continham eti-
quetas informando tratar-se de carga perecível e sujeito a
armazenamento em ambiente refrigerado? [...] Como se veri-
fica na legislação anteriormente mencionada, caso haja di-
vergência entre o Manifesto Informatizado (informações de
todas as cargas internacionais prestadas pelo transportador
no Mantra) e o Manifesto de Carga, prevalecerá este (art. 21,
§ 2º, da IN SRF 102/94), e no caso de divergência entre o
Manifesto de Carga e o Conhecimento Aéreo, este é o que
prevalecerá entre todos (art. 47 do RA) [...] Mesmo tomando
conhecimento de que etiquetas coladas nos volumes indica-
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vam tratar-se de produtos perecíveis e sujeitos a armazena-
mento em câmeras frigoríficas [...], o interessado adotou o
seu procedimento padrão, ou seja, armazenou a carga com
base apenas nas informações do Mantra, não tomando o
cuidado de verificar se havia divergência ou não entre o Mani-
festo Informatizado e o Conhecimento Aéreo./O próprio Códi-
go Brasileiro de Aeronáutica, Lei 7.565/1986, da qual o inte-
ressado deve se nortear, informa em seu art. 235 que o docu-
mento formal a ser utilizado para o transporte de carga é o
Conhecimento de Carga, e um dos itens obrigatórios deste
documento é a natureza da carga [...]”.

A sentença está devidamente escorada na legislação, a
teor das normas jurídicas que se transcreve:

“Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e
conservação da coisa depositada o cuidado e diligência
que costuma com o que lhe pertence, bem como a res-
tituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exi-
ja o depositante” (CC/2002).

“O dano ou avaria e o extravio de carga importada ou
em trânsito aduaneiro serão apurados de acordo com a
legislação específica” (§ 6º do art. 244) e “Art. 245. A
execução do contrato de transporte aéreo de carga ini-
cia-se com o recebimento e persiste durante o período
em que se encontra sob a responsabilidade do trans-
portador, seja em aeródromo, a bordo da aeronave ou
em qualquer lugar, no caso de aterrissagem forçada,
até a entrega final./Parágrafo único. O período de exe-
cução do transporte aéreo não compreende o transpor-
te terrestre, marítimo ou fluvial, efetuado fora de aeró-
dromo, a menos que hajam sido feitos para proceder ao
carregamento, entrega, transbordo ou baldeação de
carga (artigo 263)” (Lei nº 7.565/86).

“É responsável pelo imposto o depositário, assim con-
siderada qualquer pessoa incumbida da custódia de mer-
cadoria sob controle aduaneiro” (art. 32, II, do DL nº 37/
66).

“O depositário responde por avaria ou por extravio de
mercadoria sob sua custódia, bem como por danos cau-
sados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos” e “As entidades da administração



208

pública indireta e as empresas concessionárias ou per-
missionárias de serviço público, quando depositários ou
transportadores, respondem por avaria ou por extravio
de mercadoria sob sua custódia, bem como por danos
causados em operação de carga ou de descarga reali-
zada por seus prepostos” (arts. 662 e 663 do Decreto nº
6.759/2009).

“Art. 12. O transportador ou o desconsolidador de
carga deverá entregar a carga ao depositário, que a re-
colherá para armazenamento sob sua custódia./§ 1º. O
registro de armazenamento, no Sistema, será proces-
sado pelo depositário, à vista da carga” (IN SRF nº 102/
94).

“Toda carga descarregada no aeroporto, transporta-
da por qualquer modal, deverá ser recebida, manusea-
da e/ou armazenada no recinto do TECA [Terminal de
Carga Aérea]. Aquela sujeita a controle aduaneiro deve-
rá ser operada em áreas do TECA, alfandegadas pela
Receita Federal, até ser retirada pelo consignatário, trans-
portador ou seu representante legal” e “A execução dos
serviços de armazenagem e de capatazia da carga é da
competência do órgão ou entidade administradora do
aeroporto” (arts. 3º e 5º da Portaria nº 219/GC-5/2001).

Na jurisprudência, depreende-se o seguinte prece-
dente: “[...] A responsabilidade objetiva pressupõe seja
o Estado responsável por comportamentos de seus
agentes que, agindo nessa qualidade, causem prejuí-
zos a terceiros. Impõe, tão-somente, a demonstração
do dano e do nexo causal, prescindindo-se da demons-
tração de culpa do agente, nos moldes do art. 37, § 6º,
da Constituição Federal./3. A atividade exercida pela
apelante, empresa pública responsável pela infraestru-
tura aeroportuária (Lei 5.862/72), atende a interesse
público. Subsunção ao art. 37, § 6º, da Carta constitu-
cional. Precedentes desta C. Corte./4. In casu, da leitu-
ra do Termo de Vistoria, extrai-se a responsabilidade da
INFRAERO (art. 479 do Regulamento Aduaneiro vigente
à época), porquanto as avarias decorreram da exposi-
ção das mercadorias a temperatura inapropriada no Ter-
minal de Cargas sob sua administração. Ademais, as
autoridades fiscais atestaram, de forma expressa, a ine-
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xistência de indícios externos de violação e avaria, bem
assim a adequação das embalagens./5. A vistoria adua-
neira carrega consigo a presunção de legitimidade e ve-
racidade, atributo ínsito aos atos administrativos. Inci-
dência, ademais, do comando inscrito no artigo 333,
inciso I, do Código de Processo Civil [...]” (TRF3, 6T, AC
1122166, Rel. Des. Federal Mairan Maia, j. em 16.02.
2012).

Consigne-se que não há necessidade de integração da
transportadora na lide, pela simples razão de que as obser-
vações lançadas pela depositária, quando do recebimento
das mercadorias, não são pertinentes ao acondicionamento
dos bens importados, o que faz presumir, portanto, mormen-
te ante a inexistência de prova em sentido inverso e conside-
rados os limites da postulação deduzida neste feito, que,
quando os bens foram entregues, vinham de ambiente de
armazenagem apropriado. Essa conclusão não resulta em
cerceamento do direito de defesa da ré, haja vista que não
estará impedida de demandar contra a transportadora pelos
ônus financeiros que tiver que suportar.

3. No que diz respeito à condenação em lucros cessantes, do
compulsar dos autos, observa-se que o objeto social da empresa
apelante reduz-se, afora ao comércio atacadista (dentre outros,
de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar
e de laboratórios), ao aluguel de equipamentos científicos, médi-
cos e hospitalares, sem operador (fl. 19).

4. Os bens, ora em discussão, ao que se percebe, destinam-
se à utilização em laboratórios, de modo que não haveria como
utilizá-los nesses serviços que a empresa poderia prestar a título
de reparação de máquinas, como está estipulado em seu contrato
social. Por conseguinte, por tudo que já foi debatido, depreende-se
que a finalidade dos produtos importados seria, exclusivamente, a
revenda desses bens no mercado.

5. Desse modo, considerando que o lucro cessante corres-
ponde ao que o lesado deixou de auferir, advindo de uma frustra-
ção quanto ao recebimento de um valor ou benefício em relação
ao qual existia uma expectativa de ganho, penso, pedindo todas as
vênias ao eminente Relator, que esse acréscimo também é devi-
do à empresa, porquanto a imprestabilidade do material decorreu
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de conduta inadequada e omissiva da INFRAERO, independente-
mente da comprovação precisa do que se deixou de receber, o
que poderá ser apurado em fase de liquidação de sentença, mo-
mento processual no qual se verificará qual é a margem usual de
ganho no mercado em relação a esses produtos.

6. Ante as razões declinadas, divergindo do eminente Desem-
bargador Federal FRANCISCO CAVALCANTI apenas no tocante à
condenação da INFRAERO em lucros cessantes a favor da em-
presa apelante, dou parcial provimento à apelação da BIOSYSTE-
MS NE Comércio e Produtos Laboratoriais e Hospitalares, e, nego
provimento à apelação da INFRAERO.

7. Fixo, com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC, honorários advo-
catícios sucumbenciais no valor de R$ 10.000,00.

8. É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 527.299-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Apelante: FLÁVIO JOSÉ QUINDERÉ DE ALMEIDA E OUTRO
Apelada: FAZENDA NACIONAL
Advs./Procs.: DRS. FABÍOLA MARQUES MONTEIRO E OUTROS

(APTE.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONSTITUIR O
TÍTULO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABI-
LIDADE SOLIDÁRIA. RELATÓRIO DE FISCALI-
ZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA.
- Prova de que os verdadeiros sócios da empre-
sa executada são os apelantes. Fatos que indi-
cam a existência de pessoas interpostas para se
apresentarem como sócias da pessoa jurídica.
Ausência de verossimilhança das alegações.
- Apelação improvida.
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ACÓRDÃO

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

Recife, 14 de agosto de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

O sr. Flávio José Quinderé de Almeida e outro apelam ante
sentença proferida pelo MM. Juiz Federal Substituta da 3ª Vara/PB,
Dra. Cristiane Mendonça Lage, que julgou improcedente o pedido,
o qual visava ao reconhecimento da ausência de responsabilidade
solidária quanto à dívida tributária, referente ao Processo nº 11618.
001497/2003-01.

Os apelantes alegam:

1) ausência de responsabilidade, haja vista não serem sequer
sócios da empresa para configurar a solidariedade imputada pelo
ente fiscal;

2) que os reais proprietários da empresa executada DICARNE
- Comercial de Alimentos Derivados de Carne Ltda. são os srs.
José da Costa do Nascimento e Paulo César de Santana, não ha-
vendo razão para atribuir uma suposta responsabilidade solidária
aos recorrentes;

3) que não participaram do fato que deu ensejo à obrigação
tributária;

4) não ser relevante saber quem era o sócio administrador/
gerente da sociedade contribuinte à época do fato gerador do tri-
buto se a execução fiscal se origina de mero inadimplemento;
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5) que as alegações  deduzidas na inicial sequer  foram apre-
ciadas pelo juiz a quo, que apenas reproduziu a exposição de pro-
cedimento administrativo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

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

Os apelantes ajuizaram ação declaratória alegando que fo-
ram notificados em 22 de julho de 2003, acerca do teor do auto de
infração, advindo de procedimento fiscal da Receita Federal que
os  identificou como corresponsáveis na existência de débito tribu-
tário.

Os recorrentes negam qualquer participação, haja vista não
serem sequer sócios da empresa executada. Alegam que, por en-
gano, foram apresentados na condição de responsáveis solidá-
rios, em razão de um suposto interesse comum nos fatos gerado-
res das obrigações tributárias nascidas a partir das relações co-
merciais desenvolvidas pela empresa DICARNE - Comercial de
Alimentos Derivados de Carne Ltda.

Sustentam ainda não terem participado de qualquer fato que
deu início a obrigação tributária, sendo a responsabilidade exclusi-
va da pessoa jurídica DICARNE.

Pois bem, apesar da negativa, as provas apresentadas nos
autos mostram o oposto, sendo suficientes para comprovar o inte-
resse comum dos apelantes na situação que constituiu o fato ge-
rador da obrigação principal.

Ademais, a alegação de que a sentença apenas transcreveu o
Relatório da Fiscalização da Administração Tributária não afasta a
veracidade das informações prestadas pela auditoria da Receita
Federal. Em verdade, houve ausência de verossimilhança nas ale-
gações dos recorrentes. Os apelantes não apresentaram prova
que pudesse desconstituir a responsabilidade solidária existente
com os débitos tributários da empresa.
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Assim, passo a transcrever a sentença, a qual adoto como
razão de decidir:

(...)
FUNDAMENTAÇÃO

Tencionam os autores, mediante o ajuizamento da pre-
sente ação ordinária, serem isentados da responsabilidade
pelo débito tributário – no valor de R$ 772.098,25 (setecentos
e setenta e dois mil, noventa e oito reais e vinte e cinco cen-
tavos) – apurado no Procedimento Fiscal nº 11618.001497/
2003-01, de que resultou o Auto de Infração de fls. 27-29.

Para tal desiderato, sustentam, em suma, que lhes foi
indevidamente imputada a responsabilidade solidária pelo Auto
de Infração de fls. 27-29 oriundo da diferença apurada entre o
valor escriturado e o declarado por aquela empresa a título de
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, no período de 01/1999 a 06/2001, porquanto não
seriam sequer sócios da empresa autuada, DICARNE Co-
mercial de Alimentos Derivados de Carnes Ltda.

Conquanto os autores, de fato, não façam formalmente
parte do quadro societário da empresa DICARNE, quer na
condição de sócios quotistas, quer na qualidade de sócios
gerentes, o que se extrai da simples leitura do Contrato Par-
ticular de Constituição de Sociedade por Quotas por Res-
ponsabilidade Limitada de fls. 1166 a 1167 e do Primeiro Adi-
tivo de Alteração Contratual da empresa fiscalizada de fl. 1168,
é certo que tais documentos remontam apenas ao interregno
de 1996 e 1997, oscilando o período autuado, contudo, de
1999 a 2001.

A despeito disso, ou seja, mesmo partindo-se da premis-
sa de que os autores não integrarem o quadro societário, é
fato que, durante a fiscalização, foi detectado o uso de pes-
soas interpostas por parte dos autores, proprietários de fato
da empresa, com o fito de se esquivarem do cumprimento
das obrigações tributárias.

É bom que se diga que tal situação fática foi minuciosa-
mente demonstrada pelo Auditor Fiscal da Receita Federal,
Hamilton Sobral Guedes, conforme se infere do Relatório Fis-
cal por este elaborado. Vide trechos deste Relatório, no que
interessa:

(...) DAS CONCLUSÕES
Da análise de todos os fatos relatados na presente

ação fiscal constatamos que as empresas Dicarne –
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Comercial de Alimentos Derivados de Carnes Ltda. fis-
calizada, e Free Carnes Comércio Varejista de Carnes
Ltda., embora constituídas regularmente, com registro
de seu Contrato Social na Junta Comercial da Paraíba,
têm como verdadeiros proprietários (de fato) os Srs. LUIZ
GONZAGA DE ALMEIDA JÚNIOR e FLÁVIO JOSÉ
QUINDERÉ DE ALMEIDA, que possuem interesse co-
mum nas situações que constituíram os fatos gerado-
res da obrigação principal, tendo, portanto, solidários
obrigados no crédito tributário constituído nesta ação
fiscal.

Trata-se, portanto, do uso de pessoas interpostas
por parte dos proprietários de fato, para esquivar-se do
cumprimento da obrigação principal (de pagar) nasci-
das a partir das situações em que a legislação tributária
determina como tributáveis.

Na comprovação dos fatos constatados por esta fis-
calização, na presente ação fiscal, ressaltamos, a se-
guir, elementos essenciais que, embora tenhamos cita-
do no transcorrer deste Relatório, iremos, de forma lógi-
ca, rever, a fim de que não reste dúvida na identificação
dos verdadeiros proprietários da empresa fiscalizada
determinada por esta auditoria.

1. Por todos os fatos relatados neste relatório, cons-
tatamos que, desde a criação da empresa fiscalizada,
os sócios de direito (contrato social) apenas cederam
seus nomes e que em momento algum atuaram como
verdadeiros donos, pois transferiram, através de procu-
ração pública, todos os poderes de administração para
o sr. Luiz Gonzaga de Almeida Júnior.

2. Na análise dos rendimentos de pessoas físicas,
declarados pelos sócios de direito, fica comprovado que
os mesmos jamais tiveram capacidade econômica para
efetivamente constituir e administrar a empresa Dicarne
- Comércio de Alimentos e Derivados de Carnes Ltda.,
cujo faturamento no período fiscalizado apresentou um
montante de R$ 14.314.017,73 (quatorze milhões, tre-
zentos e quatorze mil dezessete reais e setenta e três
centavos).

3. Ainda, de acordo com as declarações de pessoas
físicas apresentadas pelos sócios, não constam bens
declarados.
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4. Durante todo o transcorrer da presente ação fis-
cal, tivemos contato com o sócio Paulo César de San-
tana uma única vez, para tomada de declaração que
reproduzimos neste relatório. Nas suas respostas cons-
tatamos que jamais administrou a empresa.

5. O sócio Paulo César de Santana não quis se pro-
nunciar sobre a maioria das indagações feita por esta
fiscalização. Todavia, declara que quem administrava a
empresa desde a constituição (1996) são os Srs. Flávio
José Quinderé de Almeida e Luiz Gonzaga de Almeida
Júnior.

6. O sócio Paulo César de Santana, além de ser
sócio de direito da empresa fiscalizada, era empregado
de outras empresas na função de auxiliar de serviços
gerais e auxiliar de produção, com salários irrisórios
para quem é sócio de uma empresa que tem um fatura-
mento de mensal em média de aproximadamente R$
340.809,95 (trezentos e quarenta mil oitocentos e nove
reais e noventa e cinco centavos).

7. Durante todo o transcorrer da presente ação fiscal
não mantivemos nenhum contato pessoal com o sócio
José Costa do Nascimento. Foi, inclusive, intimado a
comparecer a esta delegacia para prestar esclarecimen-
tos referentes à empresa fiscalizada (fls. 79 a 80). Até o
encerramento da presente ação fiscal não compareceu
e nem justificou o não comparecimento.

(...)
12. Nas declarações prestadas, a termo, o Sr. Gio-

vanni de Albuquerque Maranhão, Procurador, declara que
os proprietários da empresa Dicarne Comércio de Ali-
mentos e Derivados de Carnes Ltda. e Free Carnes
Comércio de Carnes Ltda. são os Srs. Flávio José Quin-
deré de Almeida e Luiz Gonzaga de Almeida Júnior, sen-
do, inclusive, de quem recebia todas as ordens.

13. O Sr. Giovanni de Albuquerque Maranhão, que
detém procuração dos sócios, declara que apenas co-
nhece de vista os sócios da empresa Dicarne Comércio
de Alimentos e Derivados de Carnes Ltda e que apenas
é Procurador porque os Srs. Flávio José Quinderé de
Almeida e Luiz Gonzaga de Almeida Júnior solicitaram.

(...)

Frente ao panorama fático encontrado e cuidadosamente
investigado pela Fiscalização, repise-se, não houve outro ca-
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minho a ser trilhado pelo Auditor Fiscal responsável senão a
oportuna responsabilização solidária dos autores pelo débito
aferido à guisa de COFINS, com respaldo no art. 124, II, do
Codex Tributário, enquanto detectado o interesse comum
daqueles na situação que constituiu o fato gerador deste tri-
buto, razão pela qual não prospera a tese autoral no sentido
de que não poderiam ser responsabilizados por sequer inte-
grarem o quadro social da empresa autuada.

No que se refere  à tese autoral no sentido da impossibili-
dade  imputação direta  aos sócios, já que o mero inadimple-
mento não configuraria a prática dos atos ilícitos descritos
no art. 135 do CTN, também não há de ser acolhida: a uma,
porque, ao se utilizarem de interpostas pessoas (“laranjas”)
para figurarem ficticiamente no contrato social, os autores
(sócios e gestores de fato) infringiram a lei, atraindo para si,
a responsabilidade  tributária pessoal, na forma do art. 135,
III, do CTN; a duas, porque houve dissolução irregular
da empresa, outra causa atrativa da responsabilidade
pessoal.

Nesse preciso ponto, oportuno registrar trecho do Acór-
dão nº 1401-00.103 - 4ª Câmara/ 1ª Turma Ordinária do Con-
selho Administrativo de Recursos Fiscais, que negou provi-
mento ao recurso interposto pelos autores na esfera admi-
nistrativa:

Por fim, acrescento ainda em reforço o seguinte ar-
gumento, os Srs. Luiz Gonzaga de Almeida Júnior e
Flávio José  Quinderé de Almeida eram as pessoas que
efetivamente geriam a sociedade, e portanto, ex vi do
art. 135, III, do CTN, tornaram-se responsáveis por infra-
ções à lei cometidas pela sociedade, não apenas pelo
fato de a empresa não ter pago os seus tributos e não
ter entregue as DIPJs, mas sobretudo por dissolverem
irregularmente a pessoa jurídica.

Cabe salientar que é pacífica a jurisprudência dos
Tribunais Superiores de tão-somente basta a constata-
ção de dissolução irregular da sociedade para que de
plano seja atribuída aos sócios-gerentes a responsabili-
dade pelo pagamento dos tributos não adimplidos pela
sociedade, mesmo que não se possa vislumbrar a regra
geral de que deve haver uma implicação lógica direta
entre o ilícito praticado pelos sócios e o fato gerador
dos tributos.
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E o quadro que se apresenta no presente processo
não deixa a menor dúvida de que houve dissolução irre-
gular, na medida em que houve a presunção de delibe-
ração de dissolução e devolução dos bens da Pessoa
Jurídica aos sócios. (...)

Demais disso, oportuno registrar que as alegações dos
autores, não logram desconstituir a presunção de veracida-
de/legitimidade que rodeia o ato administrativo fiscal ora ata-
cado e consubstanciado no auto de infração de fl. 27, a qual,
por óbvio, só pode ser ilidida por prova contundente em sen-
tido contrário (que também não restou produzida até o mo-
mento, nem requerida por ocasião da especificação de pro-
vas).

Por derradeiro, outrossim não merece guarida a alegação
na inicial de que seria confiscatório o montante cobrado a
título de multa e juros (vide demonstrativo de multa e juros de
mora às fls. 145-149), na medida em que, como bem dito
pela Fazenda Nacional, “a incidência da multa e da taxa de
juros elevou legitimamente o valor originário”.

Isso porque, no que respeita à multa aplicada em 75% (e
não de 123% como alegado na inicial – vide fl. 149) sobre o
valor do principal em cada competência, há que se ressaltar
o amparo legal à sua cominação dado pelo art. 10, parágrafo
único, da LC nº 70/91, combinado com o art.44, inciso I, da
Lei nº 9.430/96, que prevê a cominação de multa moratória
por percentuais variáveis e, portanto, de nítido caráter puniti-
vo, enquanto escalonada progressivamente em razão da gra-
vidade da infração à legislação tributária. Aí, descaracteriza-
da a imposição da multa com efeito de confisco dada a pro-
porcionalidade com que se encontra a penalidade abstrata-
mente prevista na norma legal em referência com a que foi
concretamente imposta ao contribuinte.

DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.
Condeno os autores ao pagamento de honorários advoca-

tícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
atento ao que determina o § 4º do art. 20 do CPC.

Assim, com estas considerações, nego provimento à apela-
ção.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 542.308-CE

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL CÍNTIA MENEZES
BRUNETTA (CONVOCADA)

Apelante: JOSÉ AUGUSTO LOPES FERRO
Apelada: FAZENDA NACIONAL
Advs./Procs.: DRS. MARCELO MAGALHÃES FERNANDES E

OUTRO (APTE.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. IPI.
ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR DEFI-
CIENTE FÍSICO. ACIDENTE. PERDA TOTAL DO
AUTOMÓVEL. NOVA ISENÇÃO ANTES DO PRA-
ZO LEGAL. POSSIBILIDADE. VASTIDÃO DE
PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS DEMAIS
TRF’S.
- A sentença denegou segurança que objetivava
compelir a autoridade coatora a conceder isen-
ção do IPI em favor do impetrante, deficiente fí-
sico, independente do transcurso do prazo de 02
anos da isenção anteriormente concedida, em
relação a veículo sinistrado.
- In casu, o impetrante teve reconhecido pela
autoridade administrativa o direito ao gozo do
benefício de isenção do IPI para aquisição de ve-
ículo automotor, nos termos da legislação de
regência.
- A referida legislação fixa o prazo de dois anos
para outorga de nova isenção, sendo este o mo-
tivo do indeferimento do pedido do impetrante
pela autoridade apontada coatora. Isso porque o
impetrante já usufruía do benefício em relação a
veículo adquirido há menos de dois anos.
- Entretanto, a finalidade da norma é, obviamen-
te, de inclusão do deficiente em razão do funda-
mento constitucional da dignidade da pessoa
humana e do direito à locomoção, que restariam
feridos acaso negado a esse cidadão o direito de
adquirir novo veículo sem o recolhimento do IPI.
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- A regra que fixa a limitação temporal não é vio-
lada quando o gozo da isenção foi interrompido
por motivo alheio à vontade do contribuinte, de-
vidamente comprovado em documentação idô-
nea expedida por órgãos oficiais.
- Vastidão de precedentes desta Corte e dos de-
mais TRF’s.
- Apelação provida para conceder a segurança e
determinar que a autoridade impetrada defira em
favor do impetrante isenção do IPI para aquisi-
ção de novo veículo.

ACÓRDÃO

Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos
do voto do relator, na forma do relatório e notas taquigráficas cons-
tantes nos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

Recife, 5 de julho de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADORA FEDERAL CÍNTIA MENEZES BRUNET-
TA - Relatora Convocada

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CÍNTIA MENE-
ZES BRUNETTA (Convocada):

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que dene-
gou segurança que objetivava compelir a autoridade coatora a con-
ceder isenção do IPI em favor do impetrante, deficiente físico, in-
dependente do transcurso do prazo de 2 anos da isenção anterior-
mente concedida, em relação a veículo sinistrado.

Nas razões recursais, alega-se que, embora a lei estabeleça
que o benefício da isenção do IPI somente poderá ser exercido
uma vez a cada dois anos, ela é omissa para as hipóteses de
perda total, roubo do veículo ou casos assemelhados, o que leva
os Tribunais a reconhecer o direito à referida isenção (conforme
julgados que cita). Por fim, postula o provimento do apelo, a de fim
de que seja julgado procedente o pleito formulado na exordial.
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Contrarrazões apresentadas pela manutenção da r. senten-
ça.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CÍNTIA MENE-
ZES BRUNETTA (Relatora Convocada):

Em exame apelação interposta contra sentença que denegou
segurança que objetivava compelir a autoridade coatora a conce-
der isenção do IPI em favor do impetrante, deficiente físico, inde-
pendente do transcurso do prazo de 02 anos da isenção anterior-
mente concedida, em relação a veículo sinistrado.

Nas razões recursais, alega-se que, embora a lei estabeleça
que o benefício da isenção do IPI somente poderá ser exercido
uma vez a cada dois anos, ela é omissa para as hipóteses de
perda total, roubo do veículo ou casos assemelhados, o que leva
os Tribunais a reconhecer o direito à referida isenção (conforme
julgados que cita).

O decisum a quo há de ser mantido.

No caso concreto, o impetrante teve reconhecido pela autori-
dade administrativa o direito ao gozo do benefício de isenção do IPI
para aquisição de veículo automotor, nos termos da legislação de
regência.

A referida legislação fixa o prazo de dois anos para outorga de
nova isenção, sendo este o motivo do indeferimento do pedido do
impetrante pela autoridade apontada coatora. Isso porque o impe-
trante já usufruía do benefício em relação a veículo adquirido há
menos de dois anos.

Entretanto, a finalidade da norma é obviamente de inclusão do
deficiente em razão do fundamento constitucional da dignidade da
pessoa humana e do direito à locomoção, que restariam feridos
acaso negado a esse cidadão o direito de adquirir novo veículo
sem o recolhimento do IPI. Explico.

A regra que fixa a limitação temporal não é violada quando o
gozo da isenção foi interrompido por motivo alheio à vontade do
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contribuinte, devidamente comprovado em documentação idônea
expedida por órgãos oficiais.

A matéria objeto do pedido inaugural está plenamente pacifi-
cada, tanto nesta Corte Regional quanto nos demais TRF’s, con-
forme atestam os precedentes que abaixo registro:

NO TRF DA 5ª REGIÃO:

TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO POR
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ROUBO. DIREITO
À NOVA ISENÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICA-
BILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1 - A pessoa portadora de deficiência física faz jus à isen-
ção de IPI na aquisição de novo veículo, mesmo antes de
decorridos dois anos da concessão de anterior desonera-
ção, na hipótese de roubo do antigo automóvel.
2 - Não obstante o comando disposto no art. 111, inc. II, do
CTN, de que as isenções devem ser interpretadas de for-
ma restrita, exige-se tratamento diferenciado para a prote-
ção de pessoa portadora de deficiência, a fim de se pro-
mover sua integração na sociedade, garantindo-lhe o ple-
no exercício de seus direitos individuais e sociais, dentre
os quais, o direito à locomoção, conforme previsto no arti-
go 227, § 2º, da Carta Federal de 1988.
3 - Ao lado do comando constitucional da isonomia, neste
caso, em matéria tributária, conferiu-se ao deficiente um
regramento diferenciado, em razão mesmo do tratamento
desigual a que faz jus, na medida da desigualdade apre-
sentada.
4 - É o postulado da plena efetividade que norteia o intér-
prete constitucional, devendo-se conferir à norma supre-
ma o maior alcance possível. Tal princípio demonstra a
necessidade de tratamento diferenciado ao deficiente, as-
segurando-se o afastamento de todo e qualquer obstáculo
que impeça a integração de tais pessoas ao meio social,
cujos benefícios não são previstos aos demais cidadãos.
5 - Assim, a regra restrita constante do art. 2º da Lei nº
8.989/95, deve ser interpretada no sentido de vedar nova
aquisição voluntária, no lapso de 2 anos, e não a compra
de veículo com a finalidade apenas de repor o bem anteri-
or, que foi suprimido do patrimônio do contribuinte, sob
circunstância alheia a sua vontade.
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6 - Negar à apelada o direito à isenção fiscal é penalizá-la
duplamente, posto que já se viu vítima da omissão do Es-
tado de prestar-lhe a devida segurança pública.
7 - Apelação improvida.
(AC 429194/RN, 1ª Turma, Rel. Des. Federal Rogério Fia-
lho Moreira, DJe 10/09/2009)

TRIBUTÁRIO. VEÍCULO ADQUIRIDO POR TAXISTA. IPI
ISENÇÃO. PAGAMENTO DO IMPOSTO EM CASO DE
ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DE DECORRIDOS 03
(TRÊS) ANOS DA AQUISIÇÃO. ART. 6º DA LEI Nº 8.989/
95. NÃO CONFIGURAÇÃO. SINISTRO. PERDA TOTAL.
AUTOMÓVEL TRANSFERIDO À SEGURADORA. SEN-
TENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 6º da Lei nº 8.989/95, o
beneficiário da isenção prevista no art. 1º, inc. I, da mesma
Lei estará obrigado a pagar o Imposto Sobre Produtos In-
dustrializados - IPI, dispensado por ocasião da compra do
veículo para utilização como táxi, caso aliene o bem a outra
pessoa que não satisfaça os requisitos para a referida isen-
ção antes de decorridos 3 (três) anos de sua aquisição.
2. Hipótese em que o demandante não alienou o veículo
em questão, tendo, na verdade, transferido-o à empresa
Real Seguros após o recebimento de indenização decor-
rente de sinistro que resultou na perda total do bem, sen-
do incabível, destarte, a cobrança do IPI do automóvel si-
nistrado com base no art. 6º da Lei nº 8.989/95.
3. Apelação improvida.
(AC 449345/PB, 2ª Turma, Rel. Des. Federal Francisco
Wildo, DJe 02/09/2010)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRI-
ALIZADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍ-
SICA. LEI 8989/95.
- A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
para a aquisição de veículo por portador de deficiência físi-
ca prevista na Lei 8989/95 tem por escopo criar facilidades
de locomoção para aquelas pessoas com necessidades
especiais, viabilizando a compra de automóvel adaptado
às suas carências.
- A restrição prevista no art. 2º da Lei 8989/95 não alcança
a impetrante, tendo em vista a perda total do veículo bene-
ficiado com a isenção em grave acidente para o qual a
mesma não deu causa.
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- Remessa obrigatória improvida.
(REO 86631/PB, 1ª Turma, Rel. Des. Federal José Maria
Lucena, DJ 30/11/2005)

NOS DEMAIS TRF’S:

TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEICULO ADAPTADO
PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ISENÇÃO
DO IPI. PERDA INVOLUNTÁRIA DO VEÍCULO AUTOMO-
TOR. RESTRIÇÃO DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.989/95.
- Com Lei nº 8.989/95, alterada pela Lei nº 10.182/2001,
beneficiou-se o contribuinte portador de deficiência física,
nos termos descritos na lei. Consta que o impetrante pre-
encheu os requisitos para a obtenção do direito à fruição
da isenção do IPI para aquisição de novo veículo.
- Ocorre que, quando foi adquirir o pretendido veículo, o
documento que o habilitava à compra com a debatida isen-
ção foi negado, de acordo com o disposto no artigo 2º da
mencionada lei. Assim, se o que objetiva a lei é proteger e
beneficiar com a isenção o portador de deficiência física,
descabe à autoridade impetrada penalizá-lo pela perda in-
voluntária do bem.
- A jurisprudência é pacífica no sentido de que descabe a
imposição do decurso do prazo de dois anos para a aqui-
sição de novo veículo, em caso de roubo. Precedente.
- Apelação e remessa oficial, tida por ocorrida, não provi-
das.
(TRF 3ª R., AMS 317897, Rel. Des. Federal Nery Júnior,
DJ 24/11/2009)

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN-
DUSTRIALIZADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE DEFI-
CIÊNCIA FÍSICA. LEI 8.989/95.
1. A restrição prevista no art. 2º da Lei 8.989/95 não deve
ser estendida aos casos de perda involuntária do veículo
adquirido com a isenção.
2. Não há impedimento para que o portador de deficiência
física obtenha, antes do prazo legal, isenção de IPI na
aquisição de novo veículo, quando se verificar a hipótese
de roubo do anterior.
3. Apelação e remessa oficial improvidas.
(TRF 3ª R., AMS 302723, Rel. Des. Federal Fábio Prieto,
DJ 31/03/2009)
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IPI. ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. CONCESSÃO BE-
NEFÍCIO. VEÍCULO ADQUIRIDO HÁ MENOS DE DOIS
ANOS. ROUBO.
1. O benefício de isenção do IPI para portadores de defi-
ciência, previsto na Lei nº 8.989/95, visa criar condições
adequadas para sua inserção na sociedade.
2. Comprovado o roubo do veículo, somente se devolvido
aos cofres públicos os valores relativos ao IPI e ICMS ob-
jeto de isenção, tem o contribuinte o direito a novo benefí-
cio, independentemente de haver transcorrido o prazo de
dois anos estabelecido pelo legislador.
(TRF 4ª R., AC 00254843020084047100, Rel. Des. Fede-
ral Álvaro Eduardo Junqueira, DJe 27/04/2010)

TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. ROU-
BO DO VEÍCULO ISENTO. LAPSO TEMPORAL. IMPLE-
MENTO DESNECESSÁRIO. CONCESSÃO DE ISENÇÃO.
PRECEDENTE.
- O lapso temporal de dois anos para o gozo do benefício
da isenção fiscal na aquisição de novo veículo (art. 2º da
Lei nº 8.989/95 e no art. 2º, § 3 º, da IN SRF nº 607/2006)
não se aplica em caso de roubo, pois pressupõe a efetiva
utilização do benefício fiscal.(AI 2009.04.00.004217-4.
Relatora. Juíza Federal Eloy Bernst Justo. 2ª Turma do
TRF4).
(TRF 4ª R., APELREEX 200970000012792, Rel. Des. Fe-
deral Otávio Roberto Pamplona, DJe 14/04/2010)

TRIBUTÁRIO. IPI. VEÍCULO ADQUIRIDO POR PORTADOR
DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ISENÇÃO. ROUBO. RESSAR-
CIMENTO. DIREITO À NOVA ISENÇÃO. LIMITAÇÃO TEM-
PORAL. INAPLICABILIDADE.
- A pessoa portadora de deficiência física faz jus à isenção
de IPI na aquisição de novo veículo, mesmo antes de de-
corridos dois anos da concessão de anterior desonera-
ção, na hipótese de roubo do antigo automóvel e ressarci-
mento dos valores do IPI relativos a este. Inteligência do
art. 2º da Lei nº 8.989/95.
(TRF 4ª R., AC 200771000291753, Rel. Des. Federal Otá-
vio Roberto Pamplona, DJe 29/10/2008)

Assim, corroboro, na íntegra, as assertivas desenvolvidas nos
julgados supra, pois se encontram em perfeita harmonia com o
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posicionamento desta Relatora, sendo, portanto, desnecessários
quaisquer acréscimos ao acima delineado.

Diante disso, dou provimento à apelação par conceder a se-
gurança nos termos em que requerida.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 542.831-RN

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CAN-
TARELLI

Apelante: CLÉCIO CLEMENTINO SIQUEIRA E INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUR-
SOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Advs./Procs.: DRS. MÍRIAM LUDMILA COSTA DIÓGENES MALA-
LA E OUTROS

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

Apelados: OS MESMOS

EMENTA: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
IBAMA. ILÍCITO AMBIENTAL. PESCA EM ÁREA
PROIBIDA. AUTO DE INFRAÇÃO. LEI Nº 9.605/
98. DECRETO Nº 3.179/99. VALOR DA MULTA.
DESPROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA
DO AGENTE AUTUANTE. INEXISTÊNCIA DE
CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC E DO IPCA-E.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- O art. 2º, I e II, da Lei 7.735/89, permite ao IBAMA
exercer seu poder de polícia nos casos que en-
volvam proteção ao meio ambiente, podendo
adotar as medidas legais cabíveis para coibir
eventuais danos, conforme disposto no art. 72
da Lei nº 9.605/1998.
- Nas Leis nºs 9.605/1998 e 10.410/2002, não há
objeção à participação do Técnico Ambiental na
atividade fiscalizadora, possibilitando a delega-
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ção de tal atribuição por meio de ato de designa-
ção próprio – no caso a Portaria nº 1273/1998.
Portanto, inexiste qualquer vício quanto à com-
petência do agente autuante ou da lavratura do
auto de infração.
- Na hipótese, o conjunto probatório constante
dos autos, leva ao entendimento de que o em-
bargante foi devidamente autuado por pescar em
área proibida, tendo sido encontrados em sua
embarcação e em espinhéis jogados ao mar, es-
pécies não permitidas para a pesca, de ambien-
te insular de Fernando de Noronha.
- “Para imposição e gradação da penalidade, a
autoridade competente observará: a gravidade
do fato, tendo em vista os motivos da infração e
suas consequências para a saúde pública e para
o meio ambiente; os antecedentes do infrator
quanto ao cumprimento da legislação de interes-
se ambiental; a situação econômica do infrator,
no caso de multa”. (artigo 6º da Lei nº 9.605/98).
- A redução da multa imposta em patamar ex-
cessivo não configura invasão do mérito admi-
nistrativo, devendo ser observada a proporcio-
nalidade da pena aplicada com o ato ilegal prati-
cado. Assim, na hipótese, reduz-se a multa para
R$ 5,00 (cinco reais), por quilo do produto tido
como pescado em área proibida.
- O art. 37-A da Lei nº 10.522/02 dispõe expressa-
mente que, sobre os créditos de qualquer natu-
reza das autarquias federais, incidem juros de
mora calculados nos termos e na forma da le-
gislação aplicável aos tributos federais. No caso,
verifica-se que não houve a aplicação cumulati-
va da SELIC e do IPCA-E, como entendeu o Juízo
monocrático. O IPCA-E somente foi utilizado no
período de 8.6.2006 até 30.11.2008. Já a SELIC foi
utilizada isoladamente no período compreendi-
do entre março de 2009 a maio de 2010.
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- Honorários advocatícios fixados em favor do
IBAMA, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.
- Apelação do embargante parcialmente provi-
da, para reduzir o valor da multa.
- Apelação do IBAMA provida, para reconhecer
que os índices de correção foram aplicados cor-
retamente, bem como para fixar o valor da verba
honorária.

ACÓRDÃO

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

Recife, 21 de agosto de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CANTARELLI
- Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI:

Trata-se de apelações de sentença que julgou parcialmente
procedente pedido da inicial, apenas para excluir da multa admi-
nistrativa aplicada ao autor por pescar em área de proteção am-
biental, o IPCA-E em período concomitante com a SELIC.

Sustenta o autor recorrente, em suma, que o auto de infração
foi lavrado por agente incompetente, bem como que não pescava
em local proibido quando foi autuado, mas em área limite do Par-
que de Fernando de Noronha tentando resgatar um espinhel que
havia desprendido da linha mestra. Defende que os peixes encon-
trados no interior do barco eram de águas profundas e que o rela-
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tório do IBAMA e o relatório da UFRN concluíram que o dano am-
biental foi mínimo, sendo desproporcional à penalidade aplicada.
Aduz afronta ao princípio da legalidade e erro na subsunção do
fato ao tipo legal.

O IBAMA alega em sua apelação que não houve o acúmulo do
IPCA-E com a SELIC, pois aquele foi utilizado entre 8.6.2006 a
30.11.2008 e a SELIC no período de março de 2009 a maio de
2010.

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

É o relatório.

Peço inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI (Relatora):

O art. 2º, I e II, da Lei nº 7.735/89, permite ao IBAMA exercer
seu poder de polícia nos casos que envolvam proteção ao meio
ambiente, podendo adotar as medidas legais cabíveis para coibir
eventuais danos, conforme disposto no art. 72 da Lei nº 9.605/98.

A alegada incompetência do servidor do IBAMA para lavrar o
auto de infração não merece prosperar, uma vez que os docu-
mentos colacionados aos autos comprovam que o Auto de Infra-
ção nº 507445 foi lavrado pelo fiscal Josivan Rabelo da Silva, obe-
decendo ao que dispõe o art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 10.412/
2002 e os artigos 70 e 72 da Lei nº 9.605/1998.

Na Lei nº 10.410/2002 – que criou e disciplinou a carreira de
Especialista em Meio Ambiente – não há objeção à participação do
Técnico Ambiental na atividade fiscalizadora, possibilitando a dele-
gação de tal atribuição por meio de ato de designação próprio – no
caso a Portaria nº 1.273/1998. Portanto, inexiste qualquer vício
quanto à competência do agente autuante ou da lavratura do auto
de infração.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:
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ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. TRANSPORTE IRRE-
GULAR DE MADEIRA. DESCONHECIMENTO ACERCA
DA OBRIGATORIEDADE DE PORTAR DOF - DOCUMEN-
TO DE ORIGEM FLORESTAL ACOMPANHADO DA NOTA
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO LA-
VRADO POR SERVIDOR INCOMPETENTE. NÃO COM-
PROVAÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO ATÉ O JULGA-
MENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO
ADMINISTRATIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIBERA-
ÇÃO. IMPROVIMENTOS.
1. O desconhecimento da lei não pode ser utilizado como
escusa para seu descumprimento (LICC, art. 3º), pois, o
ilícito praticado contra o meio ambiente não pode ser afas-
tado ao fundamento que o infrator não sabia da obrigatori-
edade de portar o DOF, juntamente com a nota fiscal. Tra-
balhando nessa área, deveria ter se cercado de todas as
precauções para não infringir as leis ambientais e concor-
rer para a degradação do meio ambiente.
2. Competência do servidor que lavrou o auto de in-
fração, visto que o Auto de Infração nº 602.694-0 foi
lavrado pelo Técnico Ambiental Robert Wagner C.
Dantas, em 15/12/2008 (fl. 75), obedecendo ao que
preceitua o art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 10.412/
2002 e os arts. 70 e 72 da Lei nº 9.605/98, inexistindo
qualquer vício quanto à competência do agente au-
tuante ou da lavratura do auto de infração.
3.  A apreensão do veículo pelo IBAMA até o deslinde do
processo administrativo se mostra por demais gravosa, pois,
impede a utilização do bem apreendido para exercer a sua
profissão e garantir-lhe subsistência e de sua família, haja
vista que não restou comprovado nos autos ser o veículo
utilizado para fins exclusivos de atividades ilícitas.
4. Remessa oficial tida por interposta e apelações improvi-
das. (TRF 5ª Região, AC474296/AL, rel. Desembargador
Federal Edílson Nobre, Quarta Turma, DJe 1º.12.2011)

ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. AUTUAÇÃO.
COMPETÊNCIA DOS TÉCNICOS DO IBAMA PARA APLI-
CAÇÃO DE PENALIDADE. PORTARIA IBAMA N° 1.273/
98. EXERCÍCIO DE PODER DISCRICIONÁRIO.
1. A Lei n° 9.605/1998 confere a todos os funcionários
dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA o
poder para lavrar autos de infração e para instaurar
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processos administrativos, desde que designados
para as atividades de fiscalização, o que, para a hi-
pótese, ocorreu com a Portaria n° 1.273/1998. (REsp
1.057.292/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira
Turma, julgado em 17.6.2008, DJe 18.8.2008)
2. Basta ao técnico ambiental do IBAMA a designa-
ção para a atividade de fiscalização, para que esteja
regularmente investido do poder de polícia ambien-
tal, nos termos da legislação referida. Caberia ao
órgão ambiental (IBAMA), discricionariamente esco-
lher os servidores que poderiam desempenhar a ati-
vidade de fiscalização e designá-los então para essa
função. Evidentemente que a tarefa de escolha dos
servidores designados para o exercício da atividade
de fiscalização diz respeito ao poder discricionário
do órgão ambiental.
Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1260376 / PR, rel. Ministro HUM-
BERTO MARTINS, DJe 21.9.2011)

No mérito, sustenta o embargante que não estava pescando
em área proibida, mas tentando resgatar um espinhel que havia se
desprendido da linha mestra na área limite do Parque de Fernando
de Noronha.

Verifica-se no relatório de fls. 99/100, que a iniciativa de reco-
lher o espinhel não foi da embargante, mas do IBAMA, e que se
encontrou não apenas um espinhel, mas foram recolhidos espi-
nhéis em quatro locais diferentes, conforme se observa no mapa
de fls. 106/107, concluindo-se que não se tratou simplesmente de
um espinhel desgarrado, como afirmou o autor.

Também não se justificou a resistência da tripulação em abrir
os depósitos da embarcação para a fiscalização, além do fato de
nas geladeiras e em um dos espinheis terem sido encontradas
espécies da fauna típica da região de proibição da pesca. Consta-
ta-se, ainda, no relatório do engenheiro de pesca às fls. 109/111,
que “foi possível identificar e isolar três ‘jogos’ referentes a três
indivíduos da espécie galha branca oceânico (Carcharhinus longi-
manus) cuja espécie consta da lista das espécies ameaçadas de
extinção da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5 DE MAIO DE 2004”.
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A Administração Pública é regida pelos princípios da legalida-
de e, em especial, no exercício de atividade sancionadora, da tipi-
cidade/taxatividade, de modo que, se ela não comprova, na esfera
judicial, que foi correta a qualificação jurídica feita no lançamento,
a autuação não pode subsistir. Todavia, no presente caso, consi-
dera-se correto o enquadramento do infrator nos arts. 34, 70 e 72
da Lei nº 9.605/98 e arts. 2º, IV, e 19 do Decreto nº 3.179/99.

Hipótese em que o recorrente foi enquadrado no art. 34 da Lei
nº 9.605/98 porque praticava pesca em local interditado e protegi-
do pelo IBAMA.

A Lei nº 6.938/81, em seu parágrafo 1º, previu que:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela le-
gislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento
das medidas necessárias à preservação ou correção dos
inconvenientes e danos causados pela degradação da qua-
lidade ambiental sujeitará os transgressores:
(...)
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas
neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos cau-
sados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados
terá legitimidade para propor ação de responsabilidade ci-
vil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Assim, na hipótese, o dano ambiental pelos relatórios, efetiva-
mente ocorreu, o que implica em responsabilidade do embargan-
te. Qualquer atividade é lesiva quando põe em risco a preservação
do meio ambiente, não devendo ser desconsideradas as ações
degradatórias, mesmo que de pequena repercussão, posto que
devem ser pesadas e consideradas conjuntamente e concomitan-
temente, por diversos agentes, em face do efeito nocivo cumulati-
vo das condutas consideradas em seu conjunto.

Quanto à penalidade aplicada, milita em favor do IBAMA, a pre-
sunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Isso
não quer dizer que a autoridade pública possa lançar multas e res-
trições contra quem quer que seja, sem precisar fazer prova da
efetiva ocorrência do ilícito. Mas, para desconstituir os fundamen-
tos da autuação, é necessário que o interessado apresente um
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mínimo de verossimilhança e coerência em suas alegações. Não
se identifica qualquer ilegalidade na autuação em questão.

No entanto, quanto ao valor da multa, há de se observar o prin-
cípio da proporcionalidade, já que restou evidenciado nos relató-
rios que o dano ambiental foi mínimo.

Preceitua o art. 6º da Lei nº 9.605/98:

Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a auto-
ridade competente observará:
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infra-
ção e suas consequências para a saúde pública e para o
meio ambiente;
II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da
legislação de interesse ambiental;
III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Embora o art. 19 do Decreto nº 3.179/99 fixasse a multa de R$
700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso
de pesca em período proibido ou em lugares interditados por ór-
gão competente, fixou-se, na presente lide, um valor de R$ 11.783,33
(onze mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)
– fl. 97, sem especificar a correlação entre o valor da multa e o
quantitativo de peixes apreendidos. Ficou, ainda, o valor da multa
desproporcional com a gravidade do fato e a situação econômica
do infrator.

Dessa forma, entendo que deve ser reduzida a multa para R$
5,00 (cinco reais), por quilo do produto tido como pescado em área
proibida, que segundo Parecer DIJUR nº 358/2008 do PFE/IBAMA/
PE, corresponderia a barracuda, o xaréu branco e tubarões do
gênero Carcharhinos no estado juvenil.

A redução da multa imposta em patamar excessivo não confi-
gura invasão do mérito administrativo, devendo ser observado a
proporcionalidade da pena aplicada com o ato ilegal praticado.

Não se faz necessária a nulidade da CDA, tendo em vista que
o valor devido pode ser revisto por simples cálculo aritmético.

Quanto à atualização monetária e os juros, o art. 37-A da Lei
nº 10.522/02 dispõe expressamente que, sobre os créditos de qual-
quer natureza das autarquias federais, incidem juros de mora cal-
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culados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos
federais.

No caso, verifica-se à fl. 46 que não houve a aplicação cumu-
lativa da SELIC e do IPCA-E, como entendeu o Juízo monocrático.
O IPCA-E somente foi utilizado no período de 8.6.2006 até
30.11.2008. Já a SELIC foi utilizada isoladamente no período com-
preendido entre março de 2009 a maio de 2010.

Com relação à verba honorária, dispõe o art. 20, §§ 3º e 4º, do
CPC:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vence-
dor as despesas que antecipou e os honorários advocatí-
cios. Esta verba honorária será devida, também, nos ca-
sos em que o advogado funcionar em causa própria.
(...)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) so-
bre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 4° Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimá-
vel, naquelas em que não houver condenação ou for venci-
da a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou
não, os honorários serão fixados consoante apreciação
equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e
c do parágrafo anterior.

Assim, de acordo com a previsão do referido dispositivo legal,
o juiz não se encontra aos limites previstos no art. 20, § 3º, caput,
devendo atender apenas aos parâmetros das alíneas da norma
legal.

De acordo com o § 4º do art. 20 do CPC, nas causas de pe-
queno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não hou-
ver condenação ou for vencida a Fazenda Pública e nas execu-
ções, embargadas ou não, os honorários serão aplicados equitati-
vamente pelo Juiz, observando-se, o grau de zelo do profissional,
o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da cau-
sa, além do trabalho realizado pelo advogado.
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Levando-se em conta o disposto no art. 20, § 4º, do CPC, pa-
rece razoável o valor atribuído a título de honorários advocatícios
em favor do IBAMA, em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do
art. 20, § 4º, do CPC.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação do em-
bargante, para reduzir o valor da multa para R$ 5,00 (cinco reais)
por quilo do produto tido como pescado em área proibida, e dou
provimento à apelação do IBAMA, reconhecendo-se que os índi-
ces de correção foram aplicados devidamente, fixando honorários
advocatícios em favor da autarquia no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 545.155-PB

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CAN-
TARELLI

Apelante: UNIMED CAJAZEIRAS, COOPERATIVA DE TRABA-
LHO MÉDICO

Apelada: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR -
ANS

Repte: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL - 5ª RE-
GIÃO

Acvs./Procs.: DRS. CAIUS MARCELLUS DE ARAÚJO LACERDA
(APTE.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
RESSARCIMENTO AO SUS - SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. CONSTITU-
CIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. ALE-
GAÇÃO DE QUE OS PROCEDIMENTOS FORAM
REALIZADOS POR PACIENTES NÃO USUÁRIOS
DO PLANO DE SAÚDE DA OPERADORA. NÃO
COMPROVAÇÃO. IMPROVIMENTO.
- A Lei nº 9.656/98, em seu art. 32, prevê a obriga-
ção de ressarcimento ao SUS, pelas empresas
operadoras de plano de saúde, dos serviços pres-
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tados aos seus consumidores e dependentes em
instituições conveniadas ou contratadas com o
sistema público de saúde. Esse dispositivo per-
mitiu que o SUS passasse a ser ressarcido dos
valores despendidos com internações de pesso-
as que deveriam ter sido atendidas na rede hos-
pitalar privada, em virtude de previsão contratu-
al, mas que acabaram utilizando os serviços dis-
ponibilizados pelas instituições de atendimento
médico-hospitalar da rede pública de saúde.
- O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento da ADI n° 1.931-MC, Relator o Minis-
tro Maurício Corrêa, DJ de 28.5.04, decidiu pela
constitucionalidade do ressarcimento ao SUS
instituído pela Lei nº 9.656/98.” (AgR no RE
597261/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma,
unânime, DJe de 07/08/2009.). Assim, restou ga-
rantida a legitimidade da cobrança.
- No que concerne à inexigibilidade dos créditos
que estão sendo cobrados, a recorrente alegou
que as Autorizações de Internação Hospitalar de
nºs 2872446820 e 2873472514 referem-se a pro-
cedimentos realizados por pacientes não usuá-
rios de planos de saúde da operadora.
- Compulsando-se os autos, observa-se que os
documentos acostados pela embargante não se
prestam a demonstrar que os beneficiários do
atendimento prestado pelo SUS não estariam a
ela vinculados contratualmente. A Unimed Caja-
zeiras apenas apresentou duas telas de compu-
tador impressas, nas quais não constam em que
período foram efetuadas as consultas em seu
sistema, tendo em vista que os procedimentos
médicos foram realizados no ano de 2004.
- Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível,
em que são partes as acima mencionadas, acordam os Desem-
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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, 21 de agosto de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CANTARELLI
- Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI:

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela UNIMED
CAJAZEIRAS, COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, pleiteando o reco-
nhecimento da inexigibilidade das verbas cobradas com base no
art. 32 da Lei nº 9.656/98 (ressarcimento ao SUS).

Alega a embargante que inexiste a obrigação de ressarcimen-
to ao SUS, tendo em vista que a cobrança teria se originado de
Autorização de Internação Hospitalar de pacientes que não seriam
usuários da operado executada.

O MM. Juiz monocrático julgou improcedente o pedido, por
entender que a taxa de saúde complementar é constitucional, sen-
do legítima sua cobrança por meio de execução fiscal ajuizada
pela ANS.

Inconformada, recorre a UNIMED Cajazeiras, defendendo a
inconstitucionalidade da exigência de “ressarcimento ao SUS”, pre-
vista no art. 32 da Lei nº 9.656/98. Caso se entenda pela constitu-
cionalidade da referida exigência, alega que a cobrança em ques-
tão refere-se a procedimentos realizados por pacientes não usuá-
rios de planos de saúde da apelante, sendo indevida tal cobrança.

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

É o relatório.

Peço inclusão do feito em pauta para julgamento.
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VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI (Relatora):

A Constituição Federal, em seus arts. 196 e 194, preceitua,
respectivamente, que a saúde é direito de todos e dever do Esta-
do, e que a seguridade social compreende um conjunto integrado
de ações de iniciativa do Poder Público e da sociedade, destina-
das a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e à as-
sistência social.

Portanto, a saúde é um bem constitucionalmente garantido,
devendo, contudo, ser observado que deve se utilizar da rede pú-
blica de saúde aqueles que não têm contratado com plano de saú-
de o serviço a ser prestado a fim de se evitar um enriquecimento
ilícito em detrimento do bem público.

O Sistema Único de Saúde - SUS visa à integralidade da as-
sistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos
que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo
que, restando comprovado o acometimento do indivíduo hipossufi-
ciente por determinada moléstia, necessitando de tratamento para
debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio
maior, que é a garantia à vida digna.

A Lei nº 9.656/98, em seu art. 32, prevê a obrigação de ressar-
cimento ao SUS, pelas empresas operadoras de plano de saúde,
dos serviços prestados aos seus consumidores e dependentes
em instituições conveniadas ou contratadas com o sistema públi-
co de saúde. Esse dispositivo permitiu que o SUS passasse a ser
ressarcido dos valores despendidos com internações de pessoas
que deveriam ter sido atendidas na rede hospitalar privada, em
virtude de previsão contratual, mas que acabaram utilizando os
serviços disponibilizados pelas instituições de atendimento médi-
co-hospitalar da rede pública de saúde.

A lei ressalva ser devido o ressarcimento apenas pelos servi-
ços que estejam cobertos pelo respectivo plano de saúde do con-
veniado. Não irão as operadoras de plano privado de saúde arca-
rem com nada além do que tiver o seu conveniado direito a utilizar
nos termos do plano.
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Mostra-se, assim, razoável que o Poder Público seja ressarci-
do pelo que gastou com o usuário do plano de saúde privado.

No que se refere à alegada inconstitucionalidade do art. 32 da
Lei nº 9.656/98, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julga-
mento da ADI n° 1.931-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ
de 28.5.04, decidiu pela constitucionalidade do ressarcimento ao
SUS instituído pela Lei n° 9.656/98. (AgR no RE 597261/RJ, Rel.
Min. Eros Grau, Segunda Turma, unânime, DJe de 07/08/2009.).
Assim, restou garantida a legitimidade da cobrança.

Também restou consolidado o entendimento pela legalidade
da utilização da Tabela Única Nacional de Equivalência dos Proce-
dimentos - TUNEP, uma vez que os valores ali fixados não supe-
ram os limites impostos pelo § 8º do art. 32 da Lei nº 9.656/98.

A natureza jurídica do ressarcimento é de mera recomposição
do patrimônio público, não se constituindo em taxa ou nova fonte
de custeio da seguridade social e a TUNEP é resultado de um
processo participativo, discutida no âmbito do Conselho de Saúde
Complementar, de que participam os gestores responsáveis pelo
processamento do ressarcimento, os representantes das opera-
doras e das unidades prestadoras de serviço integrantes do SUS.
Não ficou demonstrado, assim, que foram abusivos os valores nela
previstos.

Sobre o assunto tratado nos presentes autos, trago à colação
as seguintes jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. RESSARCIMENTO AO SUS. REPERCUSSÃO
GERAL: RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. É possível a aplicação de efeitos infringentes aos em-
bargos de declaração, desde que presente situação que
assim o justifique.
2. Constitucionalidade do ressarcimento ao SUS, ins-
tituído pelo art. 32 da Lei 9.656/98. Reconhecimento
da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tri-
bunal Federal no RE 597.064-RG/RJ, rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe 29.3.2011.
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3. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes
excepcionais efeitos modificativos, anular os acórdãos que
julgaram os primeiros embargos de declaração e o agravo
regimental, tornar sem efeito a decisão agravada e deter-
minar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de ori-
gem, bem como a observância das disposições do art.
543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordiná-
rio.
(STF, AI 673253 Agr-ED/SC, rel. Min. Ellen Gracie, DJ
22.3.2011)

ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SUS. OPERA-
DORAS DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚ-
DE. ART. 32 DA LEI Nº 9.656/98. CONSTITUCIONALIDA-
DE DECLARADA PELO STF. ALEGAÇÃO DE INADIM-
PLÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS E DE ATENDIMENTO
FORA DA ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DO PLANO.
NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROVI-
MENTO.
1. De acordo com o art. 32 da Lei nº 9.656/98 serão res-
sarcidos pelas operadoras de plano privado de saúde, de
acordo com normas a serem definidas pela Agência Na-
cional de Saúde - ANS, os serviços de assistência à saú-
de prestados pelos SUS aos segurados e respectivos de-
pendentes.
2. Na espécie, a operadora/apelante argumenta que não
tem obrigação de ressarcir ao SUS os serviços prestados,
primeiro, porque os beneficiários atendidos estavam inadim-
plentes e, segundo, porque o uso dos serviços ocorreu fora
da área de abrangência geográfica prevista no contrato.
4. No entanto, a operadora não se desincumbiu do ônus
de provar tais fatos, constitutivos do seu direito, porquanto
os documentos acostados aos autos não dão suporte fáti-
co a suas alegações.
5. Desta feita, inexistindo provas nos autos de que os usu-
ários assistidos pelos SUS estariam inadimplentes e, tam-
bém, de que foram atendidos fora da área da abrangência
territorial do contrato do plano de saúde, correta a cobran-
ça ora combatida, a título de ressarcimento ao SUS, nos
termos do art. 32 da Lei nº 9.656/98.
6. Apelação improvida. Sentença mantida.
(TRF5. Quarta Turma. AC497956/CE. Rel. Des. Fed. Edil-
son Nobre. Julg. 27/03/2012. DJe 29/03/2012)
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CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COOPERATIVA DE TRABA-
LHO MÉDICO QUE QUESTIONA A LEGITIMIDADE E A
LEGALIDADE DO RESSARCIMENTO AO SUS, DE DES-
PESAS HAVIDAS COM SEUS SEGURADOS, PELA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REDE PÚBLICA DE
SAÚDE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA ANS.
ART. 32 DA LEI Nº 9.656/98. CONSTITUCIONALIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRE-
QUESTIONAMENTO.
1 - Legitimidade/Constitucionalidade da cobrança, pela
Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS, dos
valores correspondentes aos serviços prestados pela rede
pública, a usuários de planos de saúde contratados com
entidade de direito privado. Exigência prevista no art. 32
da Lei nº 9.656/98.
2 - Lei nº 9.656/98 que foi promulgada ao tempo em que
havia uma enorme comercialização da prestação de servi-
ços de saúde e, mesmo os contratantes de planos de saú-
de particular, necessitavam utilizar o atendimento médico
prestado pela rede pública, para complementar o atendi-
mento privado, das empresas contratadas e dos seus con-
veniados. Atendimento médico à população é um serviço
essencial, que as grandes empresas de seguro de saúde
se propõem a prestar, sob a fiscalização do Estado, que
tem o dever constitucional de suportar as despesas de
saúde dos que buscam o atendimento do SUS, indepen-
dentemente da comprovação de pobreza, haja vista que
prover os serviços de saúde, antes de ser um bem de
mercado, é uma obrigação dos Governos para com os seus
cidadãos.
3 - A Lei nº 9.656/98 veio assegurar o ressarcimento ao
SUS, pelas operadoras dos referidos planos privados, dos
valores dos serviços prestados aos seus clientes, median-
te tabela de procedimentos a ser aprovada pela ANS, tal
como estabeleceu o disposto no parágrafo 1º do art. 32 da
referida lei.
4 - O colendo STF já se manifestou no sentido da conveni-
ência da manutenção da vigência do referido dispositivo
legal, o que garante a legitimidade da cobrança pela ANS
e, por conseguinte, da Execução Fiscal em tela. Constitu-
cionalidade do art. 32 da Lei nº 9.656, de 03/06/98.
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5 - O Estado deve prestar o serviço de saúde de forma
universal e gratuita. Relação jurídica existente entre usuá-
rio e o SUS que é diversa daquela estabelecida entre a
operadora do plano de saúde e o Poder Público. Procedi-
mentos médicos que continuam sendo prestados indiscri-
minadamente a todos os que necessitem, sejam ou não
usuários de plano de saúde particular e/ou que tenha sido
efetivado ressarcimento.
6 - Inexistência, nos autos, de alegação de que os proce-
dimentos sob foco não estariam incluídos nos contratos,
único argumento capaz de fazer excluir a obrigação pelo
ressarcimento, a teor do disposto no caput do art. 32 da
Lei nº 9.656/98. CDA que atende a todos os requisitos
legais, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, somente
ilidível mediante a apresentação de prova inequívoca, ca-
paz de afastar a presunção de liquidez e certeza atribuída
à CDA. Prosseguimento da Execução Fiscal.
7 - O não acatamento das argumentações contidas na
defesa não implica em violação, ou negativa, a tais dispo-
sitivos, posto que ao julgador cabe-lhe apreciar a questão
de acordo com o que entender atinente à lide. Inexiste
norma legal que impeça o Juiz, ao proferir sua decisão,
que a mesma tenha como fundamentação outro julgado, e
até mesmo que o Juízo ad quem não se apóie, no todo ou
em parte, na decisão monocrática prolatada no feito que
esteja sob análise. Nem mesmo em legislação, doutrina
ou jurisprudência colacionada pelas partes em suas mani-
festações. Apelação cível improvida.
(TRF 5ª Região, AC 454160/PE, rel. Desembargador Fe-
deral Geraldo Apoliano, DJ 18.10.2011)

No que concerne à inexigibilidade dos créditos que estão sen-
do cobrados, a recorrente alegou que as Autorizações de Interna-
ção Hospitalar de nºs 2872446820 e 2873472514 referem-se a pro-
cedimentos realizados por pacientes não usuários de planos de
saúde da operadora.

Compulsando os autos, observo que os documentos acosta-
dos pela embargante não se prestam a demonstrar que os benefi-
ciários do atendimento prestado pelo SUS não estariam a ela vin-
culados contratualmente. A UNIMED Cajazeiras apenas apresen-
tou duas telas de computador impressas, nas quais não constam
em que período foram efetuadas as consultas em seu sistema,



242

tendo em vista que os procedimentos foram realizados no ano de
2004 (fls. 14, 15 e 56).

Honorários advocatícios nos termos da sentença.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 7.865-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO

Apelante: ANTÔNIO JERÔNIMO DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Repte.: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APE-
LAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INEXISTÊNCIA. BUSCA AUTORIZADA PELO MO-
RADOR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE.
DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE TORTURA NAS DEPENDÊN-
CIAS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVA-
ÇÃO. CONDUTAS DESCRITAS NOS ART. 289, §
1º, E 296, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. EM CON-
CURSO FORMAL. GUARDA DE CÉDULAS FAL-
SAS E USO DE SELOS DE IMPOSTO DE IMPOR-
TAÇÃO FALSIFICADOS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO PREVISTO NO § 2º DO ART. 289
DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MA-FÉ
DO AGENTE COMPROVADA. AUTORIA E MA-
TERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVA-
ÇÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APE-
LAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.
- As provas dos autos apontam no sentido de
que a entrada de policiais na residência do réu
ocorreu mediante autorização dele, como afir-
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mam as testemunhas. Além disso, os fatos deli-
tuosos imputados ao réu (posse irregular de arma
de fogo, moeda falsa, falsificação de selo públi-
co) constituem crimes permanentes, sendo váli-
do o flagrante e a revista na casa do apelante.
- Não havendo ofensa ao princípio da inviolabili-
dade do domicílio o ingresso na residência do
acusado, bem como a arrecadação dos produ-
tos e objetos do crime lá encontrados, sem o
amparo de mandado de busca e apreensão, de-
vido à exceção prevista no art. 5º, XI, da Consti-
tuição Federal.
- Não é crível o argumento de que a confissão
fora obtida mediante tortura, em face da praxe
entre os acusados de um crime que confessam
seus delitos durante o inquérito policial alega-
rem que foram vítimas de brutalidade por parte
dos policiais, a fim de, posteriormente, em Juízo,
negarem a prática do delito, para serem benefi-
ciados com uma suposta ausência de provas
para a condenação.
- Exame médico realizado pelo Instituto Médico
Legal após o interrogatório que não atestou qual-
quer sinal de lesão corporal, constatando “a au-
sência de lesões de interesse médico-legal a
nível de tegumento”.
- Apelante preso em flagrante por guardar no in-
terior de sua residência 23 (vinte e três) cédulas
falsas no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e 01 (uma)
cédula no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), bem
como 169 (cento e sessenta e nove) selos de con-
trole do IPI - Imposto sobre Produtos Industriali-
zados da Secretaria da Receita Federal falsos
associados a uísque.
- Apelante que guardou para introduzir em cir-
culação moeda falsa, com consciência da con-
trafação. Presença do dolo e da má-fé. Configu-
ração do ilícito a que alude o artigo 289, § 1°, do
Código Penal - CP. Impossibilidade de desclas-
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sificação do crime para o previsto no art. 289, §
2º, do Código Penal.
- Impossibilidade de aplicação do Princípio da
Insignificância ao presente caso, por se tratar de
crime que atinge a fé pública, a soberania do Es-
tado na emissão dos selos de controle tributário
e da moeda e dos selos de controle tributário e a
confiança que a população deposita na moeda.
- Ausência de configuração do estado de neces-
sidade, não havendo prova da absoluta falta de
condição financeira do réu, de forma a justificar
um crime lesivo para a sociedade, especialmen-
te quando se sabe que muitas pessoas, em pre-
cária situação econômica, especialmente em
momento de crime financeira mundial, não pra-
ticam crimes, especialmente os deste porte.
- Pena fixada na sentença no mínimo legal,
totalizando 5 (cinco) anos de reclusão, dividida
em 3 (três) anos de reclusão pelo crime previsto
no art. 289, § 1º, do Código Penal e 2 (dois) anos
de reclusão pelo delito descrito no art. 296, § 1º,
I, do CP, cumulada com 20 (vinte) dias-multa,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um tri-
gésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do
fato, tornada definitiva em face da ausência de
recurso da acusação.
- Apelação do réu improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são
partes as acima identificadas, decide o Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos
termos do relatório, voto do Desembargador Relator e notas taqui-
gráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente
julgado.

Recife, 12 de julho de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO - Re-
lator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO:

Apelação interposta por Antônio Jerônimo de Souza em face
da sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclu-
são, dividida em 03 (três) anos de reclusão pelo crime previsto no
art. 289, § 1º, do Código Penal e 02 (dois) anos de reclusão pelo
delito descrito no art. 296, § 1º, I, do CP, cumulada com 20 (vinte)
dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente ao tempo do fato, deixando substituir a
pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos e fixando
o regime aberto como inicial do cumprimento de pena.

De acordo com a denúncia, no dia 16.03.2009, e graças a uma
denúncia anônima, João Carlos do Nascimento fora preso em fla-
grante pela Polícia Civil em Fortaleza/CE por guardar no interior de
sua residência 23 (vinte e três) cédulas falsas no valor de R$ 20,00
(vinte reais) e 1 (uma) cédula no valor de R$ 50,00 (cinquenta re-
ais), bem como 169 (cento e sessenta e nove) selos de controle
do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados da Secretaria da
Receita Federal falsos associados a uísque.

Em sua apelação, João Carlos do Nascimento sustentou, em
preliminar, a nulidade do processo em face da ilicitude das provas
existentes contra ele, porque ele não teria autorizado os policiais a
entrarem em sua residência sem autorização judicial e a nulidade
da confissão, porque obtida mediante tortura.

No mérito, requereu a absolvição em face da atipicidade de
sua conduta, afirmando que as cédulas e os selos do IPI falsifica-
dos não teriam o condão de causar lesividade a bem jurídico de
terceiros ou pelo reconhecimento do estado de necessidade, cau-
sa excludente de culpabilidade, devido à precariedade da situação
econômico-financeira de sua situação financeira.

Por último, caso mantida a condenação, requer a desclassifi-
cação do tipo penal previsto no art. 289, §1º, do CP para o art. 289,
§ 2º, do CP, porque ele teria recebido a moeda falsa de boa-fé, pois
desconhecia a falsidade das cédulas, com a aplicação de uma
pena reduzida.
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Contrarrazões do MPF às fls. 238/241, e louvam os termos da
sentença condenatória.

Opinativo do ilustre representante do Parquet Regional pelo
desprovimento do recurso, fundamentando-se, quanto às prelimi-
nares, na ausência de prova da entrada ilegal dos policiais no do-
micílio do réu e na falta de provas de tortura na confissão realizada
na esfera policial. No mérito, afirma que houve lesividade jurídica
para o Estado, a quem cabe o direito de emitir a moeda e os selos
do IPI e a ausência do estado de necessidade exculpante do delito,
ressaltando que há perfeita adequação típica entre a conduta do
réu ao tipo penal em que ele foi condenado – fls. 256/268.

É o relatório.

Ao eminente Revisor.

VOTO

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

Com a devida vênia aos entendimentos dissonantes, entendo
que a apelação deve ser improvida.

Passo ao exame das nulidades arguidas pelo apelante.

Ele foi preso em flagrante por crime de moeda falsa e falsifica-
ção de selo público por terem sido encontradas no interior de sua
residência cédulas falsas de vinte e cinquenta reais e selos de IPI
falsificados para uísque, por ocasião de uma busca por armas de
fogo decorrente de uma denúncia anônima, armas que não foram
encontradas.

Ressalte-se que não há vício ou nulidade apontada na busca
domiciliar quando as provas dos autos apontam no sentido de que
a entrada de policiais na residência do réu ocorreu mediante auto-
rização do próprio morador, como afirmam as testemunhas.

Note-se a alegação de que os policiais teriam entrado indevi-
damente em sua residência apenas foi levantada na apelação,
quando poderia ter sido, de imediato, comunicada ao Delegado de
Polícia e ao Juiz, na audiência de instrução e julgamento ou, mais
especificamente, no interrogatório do réu, o que não ocorreu.
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Além disso, os fatos delituosos imputados ao réu (posse irre-
gular de arma de fogo, moeda falsa, falsificação de selo público)
constituem crimes permanentes, sendo válido o flagrante e a re-
vista na casa do apelante. Em face da permanência dos delitos,
não ofende o princípio da inviolabilidade do domicílio o ingresso na
residência do acusado, bem como a arrecadação dos produtos e
objetos do crime lá encontrados, sem o amparo de mandado de
busca e apreensão, devido a à exceção prevista no art. 5º, XI, da
Constituição Federal.

Com relação à alegação de tortura, melhor sorte não assiste
ao apelante.

Não é crível o argumento de que a confissão fora obtida medi-
ante tortura. Ora, é praxe entre os acusados de um crime que
confessam seus delitos durante o inquérito policial alegarem que
foram vítimas de brutalidade por parte dos policiais, a fim de, pos-
teriormente, em Juízo, negarem a prática do delito, para serem
beneficiados com uma suposta ausência de provas para a conde-
nação.

O exame médico realizado pelo Instituto Médico Legal após o
interrogatório não atestou qualquer sinal de lesão corporal, cons-
tatando “a ausência de lesões de interesse médico-legal a nível de
tegumento” – fl. 56.

A confissão efetuada pelo ora apelante perante a autoridade
policial, mostra-se reveladora com relação a todo o delito, embora
judicialmente ele tenha reconhecido ser dele apenas os selos fal-
sificados, porque trocava os selos para vender uísque mais barato
como o uísque mais caro.

Destarte, a confissão extrajudicial, ainda que desmentida em
Juízo, tem valor probante, sempre que  for corroborada pelas ou-
tras provas produzidas.

Neste sentido, trago à balha excerto deste Tribunal, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DELITO DE ROUBO (ART. 157, PARÁGRAFO 2º, I E II,
DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. CON-
FISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS ACUSADOS. ATENUAN-
TE GENÉRICA (ART. 65, III, D, DO CP). INDÍCIOS SUFI-
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CIENTES DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NO CRIME
EM TELA. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E
PROVIDA.
1. A alegação em Juízo de que as confissões extraju-
diciais devem ser consideradas inválidas, por terem
sido obtidas mediante tortura, deve ser provada por
parte daquele que a fizer. Inexistindo tal prova nos
autos, a validade das confissões prestadas em Inqué-
rito Policial não pode ser questionada.
2. A confissão extrajudicial, embora retratada em Juízo,
tem valor probatório, sempre que confirmada por outros
elementos de prova, valendo, pois, não pelo lugar onde é
prestada, mas pelo seu próprio teor. Em contrapartida, deve
a mesma funcionar como atenuante genérica quando da
dosimetria da pena, prevista no art. 65, III, d, do Código
Penal.
3. No caso dos autos, a confissão dos réus, a delação
recíproca e o reconhecimento fotográfico de um deles, ali-
ados a todo um conjunto indiciário, são provas suficientes
a embasar a sua condenação pela conduta tipificada no
art. 157, parágrafo 2º, I e II, do Código Penal. (Grifo nosso)
4. Apelação criminal ministerial conhecida e provida. Sen-
tença reformada.
(TRIBUNAL - QUINTA REGIAO, ACR - 2703/PE, Primeira
Turma, Decisão: 28/04/2005, DJ - Data: 20/05/2005 - Pá-
gina: 877 - Nº: 96, Desembargador Federal Élio Wander-
ley de Siqueira Filho)

Com efeito, cotejando as declarações das testemunhas, es-
pecialmente dos policiais que fizeram a busca, constata-se que
as mesmas não discrepam no tocante ao procedimento adotado
para a diligência e os bens encontrados na residência do apelante.

O Laudo de Exame Documentoscópico atestou a falsidade
das cédulas e dos selos do IPI apreendidos no interior da residên-
cia do apelante – fls. 40/42.

Também fora apreendida cocaína, o suficiente para uso pró-
prio, tendo o processo sido desmembrado e remetido para a Jus-
tiça Estadual – fls. 108/111.

Em seu interrogatório na esfera judicial, o apelante reconhe-
ceu, em parte, a prática do delito, afirmando que os selos do IPI
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eram dele, que os colocava em garrafas de uísque caro com con-
teúdo de uísque barato, com o fim de enganar as pessoas, afir-
mando que as cédulas falsas não eram suas – fls. 165/166.

Questionado pela Defensoria Pública da União, ainda no mes-
mo depoimento, afirma que as cédulas não existiam em seu apar-
tamento, bem como a droga – fl. 165.

Todavia, as testemunhas, tanto no inquérito policial quando em
Juízo, afirmam que junto com os selos falsificados estava tam-
bém as cédulas falsas, bem como a droga, havendo, inclusive,
tendo descrito a forma como encontraram os selos e as cédulas
(dentro de uma gaveta no interior da residência) e a droga (um
uma cômoda do lado da TV), tendo sido perguntado ao apelante
onde teria conseguido as cédulas e ele disse o local (Praça da
Lagoinha no Centro da Cidade) – fls. 02/10 e 137/140.

Além disso, apesar da sua negativa em Juízo, o apelante, no
inquérito policial, acabou por afirmar que obteve as cédulas em
uma feira na Praça da Lagoinha, para ir a uma festa na cidade de
Amontoada, tendo comprado as cédulas na proporção de 4 para
1, ou seja, para cada real verdadeiro, quatro reais falsos, de um
indivíduo chamado Luís – fls. 09/10.

Portanto, incabível a desclassificação do delito previsto no §
1º do art. 289 do Código Penal para o § 2º do mesmo artigo do CP,
porque o agente claramente conhecia a falsificação das cédulas e
mesmo assim guardou-as, com o intuito de introduzir em circula-
ção.

Quanto à lesividade jurídica, é óbvio que esta resta presente.
O bem jurídico protegido, mais do que a fé pública, é a soberania
monetária do Estado e a circulação monetária em geral. A moeda
falsa e os selos de IPI falsificados não ficariam guardados na resi-
dência do apelante (fato que por si só já configura crime), mas
seriam introduzidos em circulação, com a venda dos uísques fal-
sificados e a compra e venda de entorpecente.

Nem se pode aplicar o Princípio da Insignificância ao presente
caso, porque se trata da fé pública, da confiança que a população
deposita na moeda, sendo crime cometido contra o Estado.
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O alegado estado de necessidade não restou comprovado,
não havendo prova da absoluta falta de condição financeira do réu,
de forma a justificar um crime de tal lesividade para a sociedade.
Por essa razão, inaplicável no caso a exclusão da culpabilidade
por ausência do estado de necessidade, especialmente quando
se sabe que muitas pessoas, em precária situação econômica
especialmente em momento de crime financeira mundial, não pra-
ticam crimes, especialmente os deste porte.

Passo à análise da dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base do apelante no mínimo legal,
totalizando 5 (cinco) anos de reclusão, dividida em 3 (três) anos
de reclusão pelo crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal
e 2 (dois) anos de reclusão pelo delito descrito no art. 296, § 1º, I,
do CP, cumulada com 20 (vinte) dias-multa, correspondendo cada
dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tem-
po do fato.

Não havendo agravantes nem atenuantes e majorantes e mi-
norantes, e não havendo recurso da acusação para aumentar e
sendo impossível diminuir, torno-a definitiva.

Mantenho a pena em regime aberto, em face da possibilidade
de que o Juiz imponha ao apenado um regime inicial de cumpri-
mento de pena mais severo do que o decorrente da pena aplicada,
especialmente quando se trata de réu tecnicamente primário e
possuidor de bons antecedentes, e não cometeu infrações com
ameaça ou violência.

Com essas considerações, nego provimento à apelação.

É como voto.
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APELAÇÃO CRIMINAL N° 8.905-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO

Apelante: FRANCISCO ASSIS DA COSTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advs./Procs.: DRS. ANDRE LUIZ PINHEIRO SARAIVA E OUTRO

(APTE.)

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APE-
LAÇÃO CRIMINAL. ART. 241, § 1º, III, DA LEI Nº
8.069/90. PEDOFILIA. PUBLICAÇÃO GRATUITA
NA INTERNET DE IMAGENS DE MENORES DE
DEZ ANOS DE IDADE EM SITUAÇÕES SEXUAIS.
AGENTE QUE AGIA EM SUA RESIDÊNCIA E NAS
LAN HOUSES DO MUNICÍPIO. INSANIDADE MEN-
TAL. INEXISTÊNCIA. AGENTE CAPAZ DE EN-
TENDER O CARÁTER ILÍCITO DOS FATOS E
DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESTE EN-
TENDIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RE-
QUISITOS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL QUE
PERMITEM A FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍ-
NIMO LEGAL. ATENUANTE GENÉRICA DE CON-
FISSÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA.
CONTINUIDADE DELITIVA. PENA APLICADA
SUPERIOR A SEIS ANOS DE RECLUSÃO. REGI-
ME SEMIABERTO COMO INICIAL DO CUMPRI-
MENTO DA PENA. APELAÇÃO PROVIDA EM
PARTE.
- Apelante que recolheu e gravou imagens e
vídeos de pornografia infantojuvenil com crian-
ças com idade inferior a dez anos de idade, dis-
ponibilizando-as, em seguida, na rede mundial
de computadores por meio de um computador
existente em sua residência, incidindo, em tese,
no crime previsto no art. 241, § 1º, III, do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
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- Alegação de insanidade mental rejeitada. Em-
bora o laudo pericial de natureza psiquiátrica re-
conheça que o apelante sofre de perturbação
mental, atesta que ele tem capacidade de julga-
mento e discernimento intactos, tendo plena
consciência do crime que praticou e a capacida-
de de determinar-se de acordo com seu entendi-
mento.
- Autoria e materialidade do crime comprovadas
com o conjunto probatório dos autos. Os Lau-
dos de Dispositivo de Armazenamento Compu-
tacional e de Mídia Eletrônica atestam que o sis-
tema e-mule do computador do apelante era uti-
lizado não apenas para armazenar imagens e fo-
tografias de pornografia infantil, muitas de crian-
ças menores de 10 (dez) anos de idade, mas tam-
bém vídeos de crianças abusadas sexualmente,
feitos possivelmente com câmeras escondidas,
com transmissão para várias partes do mundo,
em especial Holanda, Japão, Venezuela, entre
outros Países.
- A gravidade do delito atribuído ao apelante é
indiscutível, em face da ausência de mensuração
do alcance real da divulgação das fotos das cri-
anças e dos adolescentes objetos de abuso se-
xual na rede mundial de computadores, impos-
sibilitando-se o alcance das consequências no-
civas do crime praticado por ele.
- A valoração desfavorável das circunstâncias ju-
diciais, por parte do julgador, permite a aplica-
ção da pena-base acima do mínimo legal. Pena
fixada em 4 (quatro) anos de reclusão.
- Confissão do apelante no inquérito policial e
no interrogatório judicial. Aplicação da atenuan-
te genérica do art. 65, III, d, do CP. Redução da
pena em 3 (três) meses.
- De acordo com a Polícia Federal em apenas 10
(dez) dias de coleta, foram arrecadadas mais de
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13.000 (treze) mil imagens de pedofilia, estando
ao apelante entre aqueles que disponibilizavam,
10 (dez) ou mais arquivos diferentes de porno-
grafia infantil, gratuitamente, via internet. Conti-
nuidade delitiva comprovada. Aumento da pena
em 2/3 (dois terços) segundo parâmetros indi-
cados pelo STJ, de forma que a pena totaliza 06
(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a qual
torno definitiva.
8 Cumprimento da pena em regime inicialmente
semiaberto, em face da pena ter sido arbitrada
em patamar maior que 4 (quatro) anos e inferior
a 08 (oito) anos de reclusão, nos termos do art.
33, § 2º, b, do Código Penal.
9. Manutenção da pena de multa em 250 (duzen-
tos e cinquenta) dias-multa, no valor 1/10 (um
décimo) do salário mínimo vigente à época dos
fatos.
10. Apelação provida em parte, apenas para re-
duzir a pena privativa de liberdade de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão e de 6 (seis)
anos de reclusão para 6 (seis) anos e 3 (três)
meses de reclusão.

ACÓRDÃO

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

Recife, 28 de junho de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO - Re-
lator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO:

Apelação interposta por Francisco Assis da Costa, condena-
do à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
de reclusão e pena de multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias-
-multa, no valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à
época dos fatos, pelo crime previsto no art. 241, § 1º, III, da Lei nº
8.069/90 c/c o art. 71 do Código Penal.

De acordo com a denúncia, no dia 20.10.2008, em operação
deflagrada pela Polícia Federal foi constatado que um computa-
dor, de uso do denunciado, em sua residência, estava conectado
à internet, onde, através do programa EMULE, estavam sendo fei-
tos down-loads e uploads de diversos arquivos contendo porno-
grafia infantil, além de estar sendo gravado um CD com imagens e
vídeo de pornografia infantojuvenil, com crianças em sua maioria
menores de 10 (dez) anos de idade, sozinhas ou acompanhadas
de adultos.

Em sua apelação, requereu o réu a sua absolvição imprópria,
por ser portador de doença mental, de acordo com o Laudo Peri-
cial (fls. 73/74) dos autos, caracterizado por transtorno depressi-
vo, decorrente do abuso sexual sofrido na infância e do abuso de
substâncias alcoólicas e de transtorno do desenvolvimento psi-
cossexual, de forma que seria inimputável nos termos legais, ne-
cessitando de tratamento psiquiátrico e medicamentoso ambula-
torial, pois seria incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

Afirmou, ainda, que caso desconsiderada sua inimputabilida-
de, ainda deveria ser absolvido, em face da ausência de provas da
autoria, pela impossibilidade de confirmar se o apelante tenha for-
necido ou divulgado as fotos disponibilizadas na internet – fls. 366/
371.

Contrarrazões do MPF às fls. 378/382, atestando a higidez
mental do apelante à época dos fatos e a prova plena da materia-
lidade e da autoria do delito.

Opinativo do ilustre representante do Parquet Regional, no
sentido de negar provimento ao recurso, fundamentando-se em
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que os laudos periciais atestam a capacidade de o apelante enten-
der o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com este
entendimento e na prova da autoria e da materialidade do delito –
fls. 390/405.

É o relatório.

Ao eminente Revisor.

VOTO

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

Francisco Assis da Costa foi condenado à pena privativa de
liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pena de
multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor 1/10 (um
décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime
previsto no art. 241, § 1º, III, da Lei nº 8.069/90 c/c o art. 71 do
Código Penal.

Transcrevo o artigo com a redação da época do delito:

Art. 241 da Lei nº 8.069/90:

Art. 241. Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou
publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede
mundial de computadores ou internet, fotografias ou ima-
gens com pornografia ou cenas de sexo explícito envol-
vendo criança ou adolescente:
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.’
§ 1º Incorre na mesma pena quem:
(...)
III, assegura os meios ou serviços para o armazenamento
das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do
caput deste artigo;

 Inicialmente sustenta o apelante a inimputabilidade penal, por-
que não tinha condições de entender o caráter criminoso do fato e
determinar-se de acordo com esse entendimento, pois sofre de
doença mental decorrente dos abusos sexuais que ele teria sofri-
do na infância e na adolescência.

A imputabilidade penal refere-se ao conjunto de condições
pessoais que dão ao agente capacidade para lhe ser juridicamen-
te imputada a prática de um fato punível, de forma que a imputabi-
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lidade penal, especificamente, torna o agente responsável pela
prática do crime, sujeitando-o à imposição da pena, desde que
presentes os demais elementos da culpabilidade.

No direito penal, o fundamento da imputabilidade é a capaci-
dade de entender e de querer, decorrente da junção entre a matu-
ridade e a sanidade mental existente à época do delito, de forma
que a imputabilidade penal decorre da capacidade do agente para
conhecer a ilicitude do fato e determinar-se segundo esse entendi-
mento.

No caso, o apelante foi submetido um exame de Insanidade
Mental, em face do requerimento do MPF e dos atestados trazidos
pelo acusado, segundo o qual ele sofreria de problemas mentais,
CID-10: F60.6 – fls. 41 e 54/55.

Entre as questões a serem respondidas pelo perito designado
pelo Juiz, requereu o MPF que o perito se manifestasse “se o acu-
sado, em virtude de perturbação da saúde mental, não é inteira-
mente capaz de se determinar de acordo com esse entendimen-
to” e se “ele seria capaz de entender o caráter ilícito do fato” – fls.
48/49.

Assim atestou o Laudo de Insanidade Mental:

1 - O acusado é, atualmente, por doença mental, inteira-
mente incapaz de entender o caráter ilícito do fato?
R - Não, não apresenta distúrbios psicóticos, desorienta-
ção auto e alopsíquica, delírios, alucinações mandatórias,
ou outros sintomas de dissociação psíquica caracterizá-
veis como doença mental. Possui plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato.

2 - Embora capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, o
acusado é, atualmente, por doença mental, inteiramente
incapaz de determinar-se de acordo com esse entendi-
mento?
R. O autor não apresenta doença mental.

3 - O acusado, atualmente, em virtude de perturbação da
saúde mental, não é inteiramente capaz de entender o
caráter ilícito do fato? Justifique a resposta.
R - Possui capacidade de julgamento e de discernimento
para entender o caráter ilícito do fato. As fantasias de rela-
ções sexuais com crianças e adolescentes, os conflitos
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internos de esfera sexual e os impulsos homossexuais e
heterossexuais não retiram a capacidade de entendimen-
to do caráter ilícitos dos fatos cometidos” – fl. 54, do Inci-
dente de Insanidade Mental, Volume 01 do Apenso 07.

Embora o Laudo psiquiátrico reconheça que o apelante sofre
de perturbação mental, com necessidade de tratamento psiquiá-
trico, entende também que ele tem plena consciência do crime
que praticou, tendo a capacidade de determinar-se de acordo com
seu entendimento.

Embora o Juiz não esteja adstrito ao laudo, consoante expres-
so no art. 182 do CPP, os elementos existentes nos autos atestam
a imputabilidade mental do apelante, que segundo suas próprias
alegações e fundamentos, é um homem plenamente inserido na
sociedade, com boa conduta social, inclusive trouxe um abaixo-
assinado de pessoas da comunidade em seu favor, além de casa-
do e com filhas, proprietário de uma lan house – fls. 319/332-v.

A inimputabilidade devido a doença mental só pode ser reco-
nhecida se demonstrado o nexo causal entre a enfermidade e o
delito cometido. No caso, a doença mental, como transtorno de
personalidade depressiva e ansiosa não guarda relação com o delito
de pedofilia.

Desta forma, incabível a absolvição imprópria, com a imposi-
ção de medida de segurança, ao invés da pena privativa de liber-
dade.

No caso do crime previsto no art. 241 da Lei nº 8.069/90, en-
tendo que para a concessão da liberdade provisória ou para o pe-
dido de decretação da prisão preventiva não basta a constatação
dos requisitos tradicionalmente analisados em pedidos desta na-
tureza, tais como residência fixa, profissão lícita, ausência de an-
tecedentes criminais, boa reputação na comunidade, entre outros,
porque, de acordo com o perfil geralmente indicado na doutrina os
pedófilos são, em sua maioria, do sexo masculino, de meia idade,
pais ou responsáveis pela família, sem antecedentes criminais, a
fim de tornar-se conhecidos, familiares ou confiáveis para suas
futuras vítimas e/ou para as famílias destas (Pedofilia, Aspectos
Fisiológicos e Penais, Jorge Trindade e Ricardo Breier, ed. Livraria
do Advogado, Porto Alegre, 2010, pág. 46).
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Desta forma, em se tratando de pedofilia, ainda mais pratica-
da via rede mundial de computadores, utilizando-se das crianças
da comunidade (uma delas com apenas seis anos de idade), ter
endereço certo, profissão definida, emprego fixo e sem anteceden-
tes criminais, não garante ao agente a liberdade provisória, espe-
cialmente quando os delitos foram cometidos em sua residência.

Em se tratando de crime cometido via internet, a análise dos
requisitos deve ser ainda mais ampla, ganhando novos contornos,
porque entre as características encontradas entre os pedófilos que
atuam via internet estão o “tempo ocioso para ficar várias horas
conectados, bons equipamentos (computador moderno e cone-
xão veloz), espaço privado (quarto), pouca ou nenhuma vigilância,
às vezes, adesão compulsiva à internet” (ob. cit., pág. 27).

Analisado à luz das normas constitucionais de proteção à cri-
ança e ao adolescente o conceito de ordem pública ganha novas
acepções, pois se refere não apenas à periculosidade do acusa-
do, com o intuito de evitar a reiteração da conduta delituosa, mas
também ao resguardo do bem-estar de crianças e adolescentes
da comunidade, uma vez que a proteção dos menores não cabe
apenas aos pais e responsáveis mas também ao Estado, nos ter-
mos do art. 224 da Constituição Federal.

Observe-se que o conceito de ordem pública vai além de pre-
venir a reiteração da prática criminosa pelo agente. Ela busca tam-
bém acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em
face do crime cometido. Nesse caso, deve o juiz ser sensível ao
meio em que vivem vítimas e agente e como reagem à ação crimi-
nosa, a fim de que seja mantida a paz e a tranquilidade do local.

De acordo com as declarações do próprio apelante em seu
interrogatório policial, quando os policiais entraram em sua resi-
dência estava baixando arquivos através do E-mule e alguns deles
continham imagens de pornografia infanto-juvenil, possuindo ele
ainda vários arquivos em seu computador com imagens seme-
lhantes, para visualização própria, tendo, inclusive, gravado em
DVD alguns dos vídeos por medo de perder os arquivos, afirman-
do que foi abusado sexualmente quando criança e que por isso
seria uma pessoa muito doente mentalmente – fls. 46/47, volume
01 do apenso 07.



259

Em seu interrogatório judicial, ele reconhece que estava bai-
xando arquivos com o programa e-mule; que havia realmente ar-
quivos com pornografia infantil; que alguns desses arquivos esta-
vam salvos em DVD’s por garantia, tendo arquivado imagens no
computador, negando, todavia, que enviava os arquivos via rede
mundial de computadores para outros usuários – fls. 168/169.

Todavia, a quantidade de arquivos, DVDs, e fotos encontrados
em sua residência e mais especificamente em seu computador
indicam que ele dedica-se à atividade criminosa com habitualida-
de, o que indica constância e regularidade em seu comportamen-
to. Isto indica a existência de um pedófilo não predador (aquele
que não faz uso da violência e do rapto para a consumação do
abuso sexual), mas sim de um pedófilo compulsivo, que apresen-
ta comportamento previsível e repetido em relação aos menores.

Apesar de o apelante negar o fato, há indícios de que uma das
crianças que aparecem na fita seja sua enteada, o que configura-
ria o crime previsto no art. 214, c/c o art. 224, a, do Código Penal,
tendo, inclusive, o MM. Juiz determinado a apuração do referido
crime na Comarca de Jardim de Seridó/RN – fl. 353.

Os Laudos de Dispositivo de Armazenamento Computacional
e de Mídia Eletrônica atestam que o sistema e-mule do computa-
dor do apelante era utilizado não apenas para armazenar imagens
e fotografias de pornografia infantil, muitas de crianças menores
de 10 (dez) anos de idade, mas também vídeos de crianças abu-
sadas sexualmente, feitos possivelmente com câmeras escondi-
das, com transmissão para várias partes do mundo, em especial
Holanda, Japão, Venezuela, entre outros Países – fls. 525/263.

Além disso, não é crível que o apelante, eletricista e frequenta-
dor de uma lan house, não tenha conhecimento técnicos suficien-
tes acerca do recolhimento de imagens via internet e da transmis-
são das fotos e vídeos via programa e-mule.

O laudo preliminar, feito pouco depois do flagrante, em que os
policiais federais entraram na residência do apelante, atestou que
os arquivos contendo pornografia infantil estavam sendo enviados
para a rede mundial de computadores através do sistema e-mule
– fls. 196/17 do Inquérito Policial.
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Além disso, o apelante foi reconhecido pelo dono da lan house
que frequentava, pois ele costumava usar o programa e-mule para
baixar arquivos, muitas vezes sobrecarregando os computadores,
além de afirmar que já tinha visto o apelante baixar conteúdo por-
nográfico em um computador de outra lan house na mesma cida-
de – depoimento de H. C. S. no inquérito policial, vol. 01 do Apenso
07.

O apelante praticou durante muito tempo os atos delituosos,
em sua própria residência, bastando apenas o acesso às crian-
ças da comunidade e um computador ligado à rede mundial de
computadores, e só parou porque foi pego em flagrante em face
de uma operação da Polícia Federal.

Portanto, resta configurado o delito previsto no art. 241, § 1º,
III, da Lei nº 8.069/90 c/c o art. 71 do Código Penal.

Passo à análise da dosimetria da pena.

A r. sentença, em atenção às circunstâncias judiciais previs-
tas no art. 59 do CP, fixou a pena-base em quantum acima do
mínimo legal (quatro anos de reclusão), por as haver valorado ne-
gativamente. O apelante, no que toca à culpabilidade, circunstân-
cias e às consequências dos crimes, granjeou conceito desfavo-
rável relativo às circunstâncias judiciais, o que autoriza a fixação
da pena-base em quantum acima do mínimo legal, conforme já
decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça (HC 25341/SP - T5 -
Rel. Min. Gilson Dipp - DJ 22/04/2003 - p. 245).

Deve ser aplicada a atenuante genérica de confissão espon-
tânea.

O Supremo Tribunal Federal - STF considera aplicável a refe-
rida atenuante quando a confissão extrajudicial, embora retratada
em Juízo, quando venha a servir de base para a condenação, como
ocorreu no presente caso, e conforme indica o presente acórdão
que ora transcrevo:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PA-
TRIMÔNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ES-
PONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RÉU
QUE SE RETRATOU EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJU-
DICIAL QUE EMBASA O DECRETO CONDENATÓRIO.
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HARMONIA DA CONFISSÃO COM O CONJUNTO PRO-
BATÓRIO.
1. “Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em ple-
na igualdade, a, pelo menos, as seguintes garantias:” (...)
“g) de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a
confessar-se culpada” (artigo 14, 3, g, do Pacto Interna-
cional sobre Direitos Civis e Políticos). Esse efetivo direito
a não se autoincriminar constitui uma das mais eminentes
formas de densificação da garantia do processo acusató-
rio e do direito à presunção de não-culpabilidade. A revelar
que o processo é o meio de plena demonstração da mate-
rialidade do delito e da autoria.
2. A confissão extrajudicial retratada em Juízo cons-
titui circunstância atenuante (alínea d do inciso III do
art. 65 do CP), quando embasar a sentença penal
condenatória. O que se deu no caso concreto.
3. Ordem concedida”. (Grifo nosso)
(Primeira Turma, HC nº 91.654/PR, Rel Ministro Carlos
Britto, julg. 08.04.2008, publ. DJU 07.11.2008, págs. 327/
340)

Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d,
do Código Penal), porque o apelante confessou o delito tanto na
Polícia Federal como em Juízo, afirmando que efetivamente reali-
zou os fatos delituosos, exceto no tocante à transferência de da-
dos, reduzo a pena em 3 (três) meses, totalizando a pena 3 (três)
anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento de pena referente à continuida-
de delitiva (art. 71 do Código Penal). De acordo com a Polícia Fe-
deral em apenas 10 (dez) dias de coleta, foram arrecadadas mais
de 13.000 (treze) mil imagens de pedofilia, estando ao apelante
entre aqueles que disponibilizavam, 10 (dez) ou mais arquivos di-
ferentes de pornografia infantil, gratuitamente, via internet – fls. 04/
08, volume 01, dos Apensos.

De acordo com a jurisprudência do STJ, recomenda-se como
parâmetros aumento de um sexto para duas infrações; de um quinto
para três; de um quarto para quatro; de um terço para cinco; de
metade para seis; de dois terços para sete ou mais ilícitos.

Tendo a sentença a quantidade de delitos, deve a pena ser
aumentada em 2/3 (dois terços), conforme a sentença, de forma
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que a pena totaliza 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a
qual torno definitiva.

Mantenho a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias-
multa, no valor 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à épo-
ca dos fatos, conforme determinado na sentença.

Em face da manutenção da pena em patamar maior que 4
(quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do
art. 33, § 2º, b, é o semiaberto o regime inicial de cumprimento de
pena, especialmente quando o apelante ficou em liberdade duran-
te toda a instrução criminal, ficando preso apenas 1 (um mês) pela
decretação da preventiva, e está em tratamento psiquiátrico.

Em face do exposto, dou provimento, em parte, à apelação,
apenas para reduzir a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos
e 8 (oito) meses de reclusão e de 6 (seis) anos de reclusão para 6
(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 9.065-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WALTER NUNES
DA SILVA JÚNIOR (CONVOCADO)

Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, JOSÉ ELSON
RICARDO DA SILVA E ITAMARIANO RICARDO DA
SILVA

Apelados: OS MESMOS
Adv./Proc.: DR. LUTERO GOMES BELEZA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APE-
LAÇÃO CRIMINAL. CONFLITO INDÍGENA. HO-
MICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, DO CÓ-
DIGO PENAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL
DO JÚRI. OFENSA AO ART. 479 DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACAREA-
ÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRE-
LIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO.
REJEIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA
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DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR MÍNI-
MO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARA-
ÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. NÃO VIN-
CULAÇÃO ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO
OFENSOR. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHE-
CIMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS. INCI-
DÊNCIA DE UMA COMO AGRAVANTE. EMBOS-
CADA. ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. AU-
MENTO DA PENA. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓ-
DIGO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CAU-
SA DE DIMINUIÇÃO GENÉRICA. ART. 14, II, DO
CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA.
APELAÇÃO DOS ACUSADOS PARCIALMENTE
PROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO FEDERAL PROVIDA.
- Apelações criminais contra decisão do Conse-
lho de Sentença proferida no Tribunal do Júri,
que resultou na condenação dos acusados nas
penas previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c
o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
- Hipótese em que o delito de homicídio objeto
da ação penal tem como pano de fundo contex-
to de antiga desavença entre grupos indígenas
rivais da mesma etnia, integrantes da tribo
Xucuru-Kariri, tendo sido motivado por dispu-
tas de poder dentro da tribo.
- Rejeição da preliminar de nulidade do julgamen-
to por ofensa ao art. 479 do Código de Processo
Penal, uma vez que o documento lido em plená-
rio pela acusação constava de incidente de ante-
cipação do depoimento da testemunha instau-
rado pelo Ministério Público Federal no ano an-
terior, ao qual a defesa teve pleno acesso por di-
versas ocasiões.
- O pleito de acareação de testemunha de acusa-
ção foi indeferido pelo Juízo em face da sua des-
necessidade, uma vez que os jurados se deram
por satisfeitos com as declarações iniciais pres-
tadas em plenário pela testemunha. Além disso,
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não consta dos autos que o depoimento se mos-
trou conflitante a ponto de merecer esclareci-
mento de divergências em busca da apuração
da verdade real, sendo insubsistente a alegação
de nulidade do julgamento em virtude da dispen-
sa da testemunha logo após a sua oitiva no Tri-
bunal do Júri.
- A materialidade dos crimes de homicídio con-
sumado e tentado ficou provada nos autos, es-
pecialmente pelos laudos periciais realizados
pelo Instituto de Criminalística de Alagoas e pelo
Departamento de Polícia Federal.
- A autoria delitiva ficou comprovada pela pala-
vra da vítima da tentativa de homicídio, que re-
velou os detalhes do crime e reconheceu os a-
cusados como sendo os responsáveis pelos cri-
mes de homicídio consumado e tentado, ademais
de a testemunha de acusação ter revelado que
ouviu dos familiares dos acusados as informa-
ções de como o crime foi praticado, ratificando
a imputação de autoria feita pela vítima sobrevi-
vente do crime de homicídio.
- O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em
sua redação dada pela Lei nº 11.719/2008, prevê
que o juiz pode fixar um valor mínimo a título de
reparação dos danos causados pelos infratores,
deixando ao arbítrio do magistrado a fixação do
respectivo valor, o qual independe das condições
econômicas de quem vai ser condenado a pagar
a indenização.
- Considerando as circunstâncias judiciais pre-
vistas no caput do art. 59 do Código Penal, ape-
nas as circunstâncias do crime devem ser con-
sideradas como desfavoráveis aos acusados,
devendo a pena-base para os crimes de homicí-
dio consumado e tentado ser dosada em 13 (tre-
ze) anos de reclusão.
- Havendo duas qualificadoras, uma delas deve
ser levada em consideração como agravante (em-
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boscada - art. 61, II, c, do CP), enquanto a outra
(motivo fútil - art. 121, § 2º, IV, do CP), elevando a
sanção, a primeira, em mais 6 (seis) meses e, a
segunda, em mais 1 (um) ano, resulta na pena
de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses, para cada
um dos acusados, a qual é reduzida para a meta-
de, em relação à tentativa de homicídio, devido
ao reconhecimento da causa genérica de dimi-
nuição prevista no art. 14, II, do CP.
- Sendo a hipótese de concurso material de deli-
tos (art. 69 do CP), a pena privativa de liberdade
para ambos os acusados resulta em 21 (vinte e
um) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser
inicialmente cumprida em regime fechado.
- Apelação do Ministério Público Federal provi-
da, para reduzir o quantum da pena privativa de
liberdade aplicada a ambos os acusados e dos
acusados parcialmente provida, para o mesmo
fim.

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 dos
acusados e dar provimento à apelação do Ministério Público Fede-
ral, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 14 de agosto de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL WALTER NUNES DA SILVA
JÚNIOR - Relator Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL WALTER NUNES
DA SILVA JÚNIOR (Convocado):

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por José
Elson Ricardo da Silva e Itamariano Ricardo da Silva, bem como
pelo Ministério Público Federal, contra a decisão do Conselho de
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Sentença proferida no Tribunal do Júri realizado em 11.11.2011,
que resultou na condenação dos acusados nas penas previstas
no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal.

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra José
Elson Ricardo da Silva, Itamariano Ricardo da Silva e Dorgival Ri-
cardo da Silva, pela prática, em concurso, dos delitos tipificados
no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c arts. 14 e 29, todos do Código
Penal. Os denunciados foram acusados de haver praticado, em
12.10.2008, homicídio qualificado contra José Cícero Ramos dos
Santos e tentativa de homicídio qualificado contra Manoel Salustia-
no dos Santos, pai e filho, respectivamente.

Os acusados e as vítimas são índios da mesma etnia e mem-
bros da tribo Xucuru-Kariri, que habitavam a aldeia Fazenda Can-
to, no Município de Palmeira dos Índios (AL).

De acordo com a peça acusatória, o crime ocorreu dentro da
referida aldeia indígena, nas proximidades do Sítio Jarro, durante
emboscada preparada pelos acusados, quando foram desferidos
vários disparos de arma de fogo contra as referidas vítimas. Como
consequência desse atentado, José Cícero dos Santos veio a óbi-
to e seu genitor conseguiu fugir embrenhando-se no matagal. O
local no crime foi descrito como uma estrada não pavimentada e a
tocaia foi montada pelos agressores à margem direita desta, pró-
ximo a um córrego que corta a estrada.

O processo foi desmembrado em relação a Dorgival Ricardo
da Silva, em virtude desse denunciado se encontrar foragido e não
ter sido citado. Ato contínuo, os demais acusados foram pronunci-
ados e submetidos ao Tribunal do Júri, tendo sido condenados a
cumprir pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos de
reclusão, inicialmente em regime fechado, sendo 18 (dezoito) anos
pelo homicídio qualificado consumado e 8 (oito) anos pela tentati-
va de homicídio qualificado.

Na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, os
acusados foram ainda condenados a pagar indenização no valor
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em favor dos familiares da
vítima do homicídio consumado de José Cícero dos Santos. Em
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virtude da tentativa de homicídio de Manuel Salustiano dos Santos,
a indenização foi fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformados, os denunciados José Elson Ricardo dos San-
tos e Itamariano Ricardo da Silva alegaram, preliminarmente, a
nulidade do julgamento, em virtude de ofensa ao disposto no art.
479 do CPP e aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa. Aduziram que houve produção de prova acusatória
ilegal, por ocasião do julgamento, quando o MPF procedeu à leitu-
ra de documento relativo à oitiva de uma testemunha, sem que
fosse dado prévio conhecimento à defesa quanto ao seu conteú-
do. Afirmaram que esse documento produzido pela acusação e
lido em plenário teve considerável influência no convencimento do
Conselho de Sentença, em desfavor dos recorrentes, o que ense-
ja a nulidade do julgamento.

A defesa questionou ainda a dispensa da testemunha de acu-
sação Fabrícia Santina da Silva, imediatamente após ser ouvida
no plenário do júri, mesmo tendo sido manifestada a pretensão de
realizar acareação ou a reinquirição dessa testemunha, para es-
clarecer melhor fatos abordados na sua oitiva. Afirmou a defesa
que a quebra da incomunicabilidade da mencionada testemunha
interferiu diretamente na busca da verdade real, caracterizando o
cerceamento de defesa e a ofensa ao contraditório.

Quanto ao mérito, os acusados pugnaram pela reforma da
sentença, alegando, em síntese:

(a) a possibilidade de os apelantes recorrerem em liberdade,
pois inexiste condenação com trânsito em julgado e a senten-
ça ora atacada não está devidamente fundamentada para
manter a segregação, limitando-se a repetir os requisitos do
art. 312 do CPP;

(b) a impossibilidade de os apelantes suportarem a indeniza-
ção fixada na sentença para reparação dos crimes de homicí-
dio, em virtude de sobreviverem da agricultura de subsistên-
cia e auferirem uma renda média mensal de R$ 320,00 (tre-
zentos e vinte reais);

(c) a sentença recorrida é manifestamente contrária à prova
dos autos, pois os depoimentos de um irmão e do pai da víti-
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ma fatal são contraditórios e incompatíveis, demonstrando a
clara intenção de apontar os recorrentes como os responsá-
veis pela prática dos crimes de homicídio consumado e da
tentativa de homicídio;

(d) a vítima da tentativa de homicídio afirmou em juízo que na
emboscada sofrera perseguição após o ataque inicial, tendo
sido-lhe desferidos vários tiros de pistola. Entretanto, a perícia
realizada após o fato não constatou vestígios de uso desse
tipo de arma no local, deixando consignado no laudo que fo-
ram encontrados apenas projéteis de arma de fogo “calibre
12”, bem como que “a ação violenta restringiu-se ao local em
que o cadáver fora encontrado”;

(e) a vítima da tentativa de homicídio se declarou inimigo dos
acusados e de sua família, fato que deixou de ser relevado no
julgamento;

(f) ao ser ouvida em juízo, a testemunha Pedrina de Jesus dos
Santos – que prestou a primeira assistência à vítima não fatal
após o atentado – negou que tenha ouvido dessa vítima quem
teria sido responsável pelo crime.

Com estes argumentos os apelantes pediram o acolhimento
das preliminares de nulidade do julgamento, para que outro seja
realizado. Caso não acolhida a prefacial, requereram a reforma da
sentença quanto à dosimetria da pena, para que seja reduzida a
pena de privação da liberdade ao mínimo legal, bem como para
reduzir o quantum da reparação dos danos para R$ 10.000,00 (dez
mil reais), em virtude do estado de pobreza dos recorrentes.

O Ministério Público Federal manifestou-se nos autos (fls. 788/
795) requerendo que a prisão cautelar dos acusados fosse con-
vertida nas medidas cautelares previstas nos incisos II e IV do art.
319 do CPP, até o trânsito em julgado do feito.

Em suas razões recursais, o Parquet afirmou que, na dosi-
metria da pena cominada aos acusados, o Juízo a quo “apreciou
de modo insuficiente as chamadas circunstâncias judiciais previs-
tas no art. 59 do Código Penal”, o que impõe a redução da pena
privativa de liberdade. Alegou, em síntese:
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(a) a culpabilidade dos réus não foi analisada dentro do con-
texto sociocultural em que os crimes ocorreram, pois o caso
dos autos se trata de um enfrentamento ocorrido em uma co-
munidade indígena, e a sequência de crimes de homicídio ocor-
ridos entres os índios Xucuru-Kariri “não pode ser encarada
como uma vingança comum, típica dos não índios”;

(b) o crime foi cometido em uma emboscada, circunstância
que constitui qualificadora do crime reconhecida pelos jura-
dos, e que não pode ser levada em conta para apenar os réus
como circunstância judicial (art. 59 do CP) e como qualifica-
dora do homicídio (art. 121, § 2º, IV, do CP), sob pena de se
incorrer em bis in idem;

(c) o fato de ter havido emprego de arma de fogo e estarem os
réus em concurso de pessoas se amoldam na característica
de recursos que dificultam ou tornam impossível a defesa do
ofendido, igualmente prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, não
podendo ser considerada circunstância judicial;

(d) na análise das circunstâncias judiciais, para fixação da pena
do homicídio consumado, o Juízo a quo indevidamente consi-
derou desfavorável aos acusados a “culpabilidade”, “circuns-
tâncias do crime”, “consequências do crime” e “comportamento
da vítima”, quando o correto seria considerar como tal somen-
te as “consequências do crime”;

(e) na quantificação da pena privativa de liberdade, à pena mí-
nima de 12 (doze) anos devem ser somadas as sanções rela-
tivas às eventuais circunstâncias judiciais, agravantes e cau-
sas de aumento de pena desfavoráveis aos acusados, sendo
razoável que no caso concreto se aplique um acréscimo de
apenas 1 (um) ano à pena mínima para cada ponto desfavorá-
vel aos acusados;

(f) em relação ao homicídio consumado, é cabível o incremen-
to da pena mínima, levando em conta apenas as “circunstân-
cias do crime”; na segunda etapa da dosimetria, deverá ser
considerada apenas a qualificadora do inciso II do art. 121, §
2º, enquanto a do inciso IV constitui agravante do art. 61 do
CP, o que representa um acréscimo de mais 1 (um) ano;
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(g) em relação ao homicídio tentado, também devem ser obser-
vados os mesmos critérios da dosimetria penal do crime con-
sumado, e apenas o “comportamento da vítima” deve ser con-
siderado como circunstância judicial desfavorável aos acusa-
dos;

(h) a observância da causa genérica de diminuição de pena
do art. 14, II, do CP, para que a pena seja reduzida à metade
pela prática da tentativa de homicídio;

Com estes argumentos, o MPF requereu a reanálise da dosi-
metria penal, reduzindo-se o quantum de pena aplicada a ambos
os acusados pelos crimes de homicídio tentado e consumado.

Em sede de contrarrazões (fls. 851/857), o MPF afirmou que
já se manifestou quanto à possibilidade de soltura dos acusados e
a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares. Alegou,
ainda, que o pedido de revisão da dosagem da pena privativa de
liberdade está prejudicado, uma vez que o próprio Parquet já re-
quereu em seu apelo criminal a redução dessa reprimenda.

O MPF, de outra banda, refutou a pretensão de anulação do
júri. Quanto à primeira causa suscitada pela defesa, o Parquet ar-
gumenta que a leitura de documento feita em plenário “são apenas
referências que o Ministério Público Federal fez a declarações pres-
tadas pela Sra. Fabrícia Santino da Silva, juntadas no auto de re-
presentação para antecipação de prova testemunhal, apenso ao
volume principal”. Destacou que tais declarações estão acosta-
das aos autos desde 10.03.2010, e que após essa data a defesa já
teve acesso aos autos por diversas vezes, inexistindo o prejuízo
alegado. Quanto às declarações de fls. 470/471 da mesma teste-
munha, aduziu que esse documento foi juntado aos autos em
20.10.2011 e não há qualquer irregularidade, uma vez que não houve
a sua leitura em plenário, além do que a testemunha foi ouvida
diante dos jurados e “a defesa teve oportunidade de contraditar
eventuais dúvidas ou questionamentos sobre o que lhe conviesse,
afastando, de uma vez por todas, qualquer prejuízo para a defesa”.

Quanto à segunda causa de nulidade invocada pela defesa, o
MPF afirmou que a oitiva da testemunha Fabrícia Santino da Silva
se processou dentro dos moldes legais, respeitando o contraditó-
rio e a ampla defesa. Justificou que a liberação da testemunha
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após ser ouvida era plenamente justificável, em virtude de estar
em situação análoga àquelas previstas na Lei nº 9.807/1999, já
que tinha sido ameaçada e havia risco à sua vida e a de seus
familiares. Acrescentou que, no caso presente, é irrelevante o fato
da testemunha não estar inserida no programa Federal de Assis-
tência a Vítimas e a Testemunhas, e que essa medida “era um
trâmite administrativo que não iria alterar a situação fática”. Por
fim, argumentou que após encerrado o depoimento da testemu-
nha houve apenas um requerimento de acareação, o qual foi inde-
ferido pelo Juízo em face da sua desnecessidade, já que os jura-
dos se deram por satisfeitos com as declarações iniciais presta-
das.

Quanto ao valor mínimo da reparação de danos, o MPF defen-
deu a manutenção do quantum arbitrado na sentença ora comba-
tida, argumentando que tal valor deve ser fixado de acordo com o
efetivo dano sofrido pelos ofendidos, inexistindo “uma ligação cau-
sal entre o quantum de dano estipulado pelo Juízo Penal e a condi-
ção financeira do criminoso”.

Em suas contrarrazões, os acusados requereram a acolhida
do recurso do MPF, no tocante à necessidade de adequação da
dosimetria da pena, tendo em vista que a sua aplicação foi exces-
siva e em desacordo com as circunstâncias judiciais apuradas
nos autos.

O representante do Parquet que atua junto a esta Corte Regio-
nal apresentou parecer opinando pelo não acolhimento das nulida-
des suscitadas pelos acusados. Requereu ainda o provimento do
apelo do MPF, para que seja reanalisada a dosimetria da pena pri-
vativa de liberdade, com a consequente redução dessa reprimenda.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
BARROS DIAS (Relator):

Trata-se de apelações interpostas por José Elson Ricardo da
Silva e Itamariano Ricardo da Silva, bem como pelo Ministério Pú-
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blico Federal, contra a sentença de fls. 741/745, relativa à decisão
do Tribunal do Júri realizado em 11.11.2011, que resultou na con-
denação dos acusados nas penas previstas no art. 121, § 2º, inci-
sos II e IV (homicídio qualificado consumado) e art. 121, § 2º, inci-
sos II e IV c/c o art. 14, inciso II (tentativa de homicídio), todos do
Código Penal.

O delito de homicídio objeto da ação penal tem como pano de
fundo um contexto de antiga desavença entre grupos indígenas
rivais da mesma etnia, integrantes da tribo Xucuru-Kariri, que habi-
tam reserva indígena encravada no Município de Palmeira dos ín-
dios (AL), e que se encontra em processo de demarcação pela
Fundação Nacional do Índio - FUNAI.

Os acusados, ora apelantes, são índios da referida tribo indí-
gena e fazem parte do grupo denominado “Família Ricardo”, que
possui o poder de fato na aldeia, enquanto as vítimas são índios da
mesma etnia que pertencem ao grupo chamado “Família Macá-
rio”, e que, por ser em menor número, vive sofrendo ameaças do
outro grupo.

O conflito existente na aldeia indígena Fazenda Canto é antigo
e envolve a disputa de poder dentro da tribo (faccionismo), o que
está bem evidenciado nos autos, especialmente no Parecer Téc-
nico Antropológico nº 02/2011 (fls. 796/801), elaborado por Ivan
Soares Farias, especialista em Antropologia da Procuradoria da
República no Município de Arapiraca (AL), profissional que atua na
mediação de conflitos indígenas na região.

No referido Parecer Técnico está consignado que os proble-
mas de relacionamento que ocorreram na Fazenda Canto estão
relacionados principalmente à sucessão do poder por parte de
várias famílias residentes nas oito aldeias da tribo Xucuru-Kariri de
Palmeira dos Índios. Tais divergências são motivadas principal-
mente por conta da disputa da ocupação territorial, bem como da
manipulação da assistência material destinada pela FUNAI aos in-
dígenas da região.

Assim, pelo levantamento antropológico feito na tribo Xucuru-
Kariri, fica patente que o crime em debate não se enquadra como
simples vingança familiar, mas como um conflito sociocultural de
disputa de poder dentro da tribo (faccionismo), que desencadeou
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uma onda de violência entre as famílias envolvidas na disputa do
poder tribal e que já perdura por cerca de cinco décadas.

1. Leitura de documento em plenário sem prévio conheci-
mento da defesa. Ofensa ao art. 479 do CPP. Não ocorrência.

Os acusados ora apelantes pugnam pela decretação da nuli-
dade do júri, argumentando que, durante o julgamento, o MPF afron-
tou o disposto no art. 479 do CPP e os princípios do contraditório e
da ampla defesa, ao fazer a “leitura” de documento do qual não foi
dado prévio conhecimento do seu conteúdo à defesa.

O art. 479 do CCP assim dispõe, verbis:

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura
de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido
juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três)
dias úteis, dando-se ciência à outra parte. (Redação dada
pela Lei nº 11.689, de 2008)

Os documentos a que se referem os acusados são as decla-
rações prestadas ao MPF pela testemunha Fabrícia Santina da
Silva (fls. 467/471), residente na aldeia indígena da tribo Xucuru-
-Kariri. Tais documentos integram o Incidente de Produção de Pro-
va Antecipada nº 0000190-88.2010.4.05.8001 (apenso aos autos
principais), ao qual foi juntado o depoimento tomado da referida
testemunha.

A justificativa apresentada pelo MPF, para a necessidade de
produção antecipada dessa prova testemunhal, foram as cons-
tantes ameaças sofridas pela testemunha Fabrícia Santina da Sil-
va que, por residir na aldeia indígena Fazenda Canto, estava sen-
do vítima de perseguições por parte dos familiares dos denuncia-
dos. De fato, pelo que consta dos autos, essa testemunha cujo
depoimento se pretendeu antecipar, era de grande importância para
a elucidação dos fatos, já que ouvira, na residência dos parentes
dos acusados, a detalhada descrição de como o crime fora prati-
cado.

Ressalte-se que o fato de o MPF ter feito breves referências
em plenário às declarações prestadas pela testemunha Fabrícia
Santina da Silva não enseja a nulidade pretendida. Primeiro, por-
que o incidente de antecipação do depoimento da testemunha foi
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instaurado em 10.03.2010, e desde então a defesa teve acesso
aos autos por diversas ocasiões, inexistindo ofensa ao art. 479 do
Código de Processo Penal. Segundo, porque as declarações pres-
tadas pela testemunha não foram lidas em plenário, como afirma-
do pela defesa, e não se reconhece prejuízo no fato de o MPF ter
feito algumas referências em plenário e esse documento.

Aplica-se neste caso o princípio pas de nullité sans grief, pois
cabia aos apelantes provarem os eventuais prejuízos que alegam
ter sofrido pela suposta “leitura” em plenário das declarações da
testemunha, do que não cuidou a defesa.

Ademais, as declarações prestadas ao MPF em caráter cau-
telar não podem ser reputadas como inquinadas de vício, uma vez
que a mesma testemunha foi ouvida no Tribunal do Júri, ocasião
em que ratificou as informações prestadas ao MPF, fazendo os
devidos esclarecimentos aos jurados.

Assim, é descabida a alegação de que a defesa não teve aces-
so a tais informações antes do Tribunal do Júri e, sendo assim,
inexiste nulidade na forma alegada pelos apelantes, devendo ser
rejeitada a prefacial suscitada pelos apelantes.

2. Liberação de testemunha de acusação imediatamente
após a sua oitiva. Indeferimento de pedido de acareação. Au-
sência de prejuízo à defesa.

Os apelantes alegaram que a liberação da testemunha Fabrí-
cia Santina da Silva, após ser ouvida pelo Tribunal do Júri, impos-
sibilitou uma eventual acareação em face da quebra da incomuni-
cabilidade e “interferiu diretamente na busca da verdade real”.

A acareação é o ato processual que consiste na confrontação
das declarações de dois ou mais acusados, testemunhas ou ofen-
didos, que já tenham sido ouvidos. Esse instituto visa obter o con-
vencimento do juiz sobre a verdade de algum fato em que as de-
clarações dessas pessoas forem divergentes.

Consta da Ata da Sessão de Julgamento (fls. 705/712) que,
após o término da instrução, foi indagado das partes e dos jurados
quanto à necessidade da permanência do ofendido e das teste-
munhas, não havendo objeção quanto à dispensa, com exceção
da testemunha Fabrícia Santina, cuja dispensa foi objeto de pro-
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testo pelo advogado da defesa, e da testemunha José Wilson da
Silva Araújo, em relação à qual o MPF formulou pedido para que
permanecesse até o final do julgamento, invocando a aplicação do
art. 211 do CPP.

Durante a Sessão do Tribunal do Júri a defesa requereu a oiti-
va da Sra. Tâmara Ricardo, mencionada no depoimento da referi-
da testemunha de acusação, para oportunizar uma eventual aca-
reação. O MPF se manifestou contrariamente ao pedido, argumen-
tando que a Sra. Tâmara Ricardo era esposa do acusado José
Élson Ricardo da Silva e esteve presente no plenário o tempo todo,
ouvindo o depoimento das testemunhas, o que afastava a possibi-
lidade de vir a ser ouvida como testemunha.

O Juiz Presidente indeferiu o pleito de acareação reconhecen-
do a sua desnecessidade, tendo em vista que os jurados se de-
ram por satisfeitos com as declarações iniciais prestadas. Res-
saltou a impossibilidade da esposa do acusado José Élson Ricar-
do da Silva ser ouvida até mesmo como declarante, já que, pelo
que restou demonstrado após a oitiva da testemunha, “teria sido a
Sra. Tâmara a pessoa que a teria pressionado”, ou seja, a pessoa
que coagiu a testemunha Fabrícia Santina da Silva para não depor
em desfavor dos acusados.

Não se pode cogitar de prejuízo à defesa no fato da testemu-
nha Fabrícia Santina da Silva ter sido liberada logo após ser ouvi-
da, pois não remanesceram dúvidas que precisassem ser escla-
recidas por meio de acareação. Observe-se que, após a oitiva
dessa testemunha, quando indagados pelo Juiz Presidente, os ju-
rados se deram por satisfeitos com as declarações iniciais pres-
tadas pela aludida testemunha de acusação. Logo, não se reco-
nhece motivo para justificar a necessidade da acareação pretendi-
da, uma vez que não consta dos autos que o depoimento da teste-
munha se mostrou conflitante a ponto de merecer esclarecimento
de divergências em busca da apuração da verdade real.

Dentre as justificativas apresentadas pelo MPF para antecipar
a oitiva da testemunha no júri, noticiou-se a necessidade de sua
preservação, diante das ameaças que esta vinha recebendo. Esse
fato inclusive ensejou o requerimento por parte do MPF para que a
indigitada testemunha não fosse intimada por oficial de justiça, fi-
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cando sob a responsabilidade daquela Instituição fazer tal comuni-
cação e se encarregar da condução da testemunha ao local do
julgamento.

A Lei nº 9.807/1999 trata das normas para a organização e a
manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas. Em seu art. 19-A, essa norma legal pre-
vê a adoção de medidas cautelares de oitiva antecipada das teste-
munhas integrantes do Programa de Assistência a Vítimas e a Tes-
temunhas Ameaçadas. Apesar de não estar inserida até então no
programa federal de assistência a testemunhas, não se pode dei-
xar de reconhecer que a situação da testemunha Fabrícia Santina
da Silva guardava similitude com aquela das que se encontravam
formalmente amparadas pelo referido programa de proteção ofici-
al. Nesse contexto, deveriam ser dispensadas e ela todas as for-
malidades especiais reservadas às testemunhas protegidas. Sen-
do, assim, o Juízo a quo entendeu que era preferível

Observe-se ainda que Fabrícia Santina da Silva foi ouvida como
primeira testemunha de acusação, após esvaziamento do plená-
rio, tendo a sua oitiva se dado apenas na presença do Juiz, Minis-
tério Público, advogado das partes e jurados. Isto porque a referida
testemunha demonstrou o seu temor e constrangimento em de-
por perante os acusados e seus familiares, em virtude da coação
que já vinha sofrendo desde que testemunhou pela primeira vez
sobre o crime em debate. Essa situação inegavelmente revela os
riscos à vida dessa testemunha e de seus familiares.

Ao apreciar o pedido de decretação de sigilo dos autos (fl. 178),
o Juízo de primeiro grau reconheceu a necessidade de proteger a
vida e a integridade física das testemunhas de acusação. Ao res-
salvar as medidas que deveriam ser adotadas, determinou a obri-
gação específica de “se resguardar integralmente a identidade, o
endereço e os dados pessoais de todas as testemunhas de acu-
sação...”. Tal circunstância mostra a preocupação com a segu-
rança das testemunhas de acusação, diante das peculiaridades
do caso concreto.

Ademais, a demonstração de prejuízo para a defesa deve es-
tar embasada na exposição detalhada do vício e de sua repercus-
são, o que não se verificou no caso dos autos, pois os apelantes
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não demonstraram em que aspecto a não realização de acarea-
ção da testemunha acarretou o prejuízo alegado. Assim, é insub-
sistente a alegação de nulidade do julgamento em face da dispen-
sa dessa testemunha de acusação, imediatamente após a sua
oitiva no Tribunal do Júri.

Portanto, a liberação da referida testemunha, imediatamente
após ser ouvida, decorreu das circunstâncias que envolveram a
apuração dos fatos em comento, e visou também a preservação
da sua integridade, pelas razões já relatadas.

As provas existentes nos autos são bastantes para a elucida-
ção dos fatos, além do que os acusados ora recorrentes não apre-
sentaram razões suficientes para justificar a necessidade da pre-
tendida acareação. Logo, a subsequente liberação da testemunha
não impôs à defesa o prejuízo alegado pela defesa e, consequen-
temente, não se reconhece qualquer vício capaz de dar ensejo à
nulidade do julgamento. Por tais razões, também não merece aco-
lhida essa segunda preliminar de nulidade do julgamento.

3. Concessão da liberdade aos acusados enquanto aguar-
dam o julgamento do processo. Conversão da prisão preven-
tiva em medidas cautelares. Art. 319 do CPP. Deferimento ju-
dicial após o julgamento. Pleito prejudicado.

Os acusados, ora apelantes, defendem em suas razões recur-
sais a possibilidade de recorrerem em liberdade, diante da inexis-
tência de condenação com trânsito em julgado, bem como pelo
fato da sentença combatida não estar devidamente fundamentada
para manter a segregação.

O pedido de concessão da liberdade dos apelantes enquanto
se aguarda o julgamento definitivo da ação está prejudicado, tendo
em vista que a conversão da prisão preventiva em medidas caute-
lares (art. 319, incisos II e IV, do CPP) já foi deferida pelo Juízo de
primeiro grau (fls. 823/824), após o Ministério Público Federal ha-
ver se manifestado favoravelmente à soltura dos acusados.

4. Materialidade e autoria delitiva. Comprovação. Deci-
são contrária à prova dos autos. Não ocorrência.

Os acusados ora recorrentes afirmam que a sentença é con-
trária à prova dos autos, pois os depoimentos prestados por Ma-
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noel Salustiano dos Santos, pai da vítima fatal, são contraditórios e
demonstram a clara intenção de “apontar os recorrentes como os
responsáveis pelos disparos que atingiram as vítimas do homicí-
dio e da tentativa de homicídio”.

Consta do Laudo nº 603/2008-SETEC/SR/DPF/AL (fls. 31/38
do Inquérito Policial nº 0548/2008) que o crime ocorreu quando as
vitimam trafegavam de motocicleta em uma estrada não pavimen-
tada próxima ao Sítio Jarro, dentro da aldeia indígena Fazenda
Canto. Não há testemunhas oculares do ataque contra as vítimas
e a denúncia foi oferecida com base em conjunto de declarações
colhidas para esclarecer a autoria dos crimes. Sendo assim, as
testemunhas ouvidas apresentaram elementos distintos, de acor-
do com o grau de conhecimento que detinham dos fatos.

Durante o julgamento no Tribunal do Júri a vítima da tentativa
de homicídio – Manoel Salustiano dos Santos – foi ouvida como
declarante, tendo relatado a situação conflituosa entre as famílias
indígenas “Macário” e “Ricardo”, às quais pertencem o declarante
e os acusados, respectivamente. De acordo com as suas decla-
rações devidamente registradas em mídia digital acostada aos
autos (DVD de fl. 773), na véspera do crime, ele havia combinado
com seu filho, José Cícero (vitima do homicídio consumado), uma
viagem para o dia seguinte, de motocicleta, com destino ao Sitio
Canafístula. Acrescentou que essa conversa havia sido presenci-
ada por uma vizinha chamada Maria José (conhecida por “Mazé),
membro da chamada “Família Ricardo”.

Pelo que foi revelado pela vítima sobrevivente, é relevante des-
tacar que um dos familiares dos acusados presenciou a conversa
das vítimas, de forma que tinha ciência do horário e do destino da
viagem acertada para o dia seguinte. Consequentemente, sabia
do percurso das vítimas rumo ao Sítio Canafístula, como também
o horário provável em que as vítimas iriam passar pelo Sítio Jarro,
local onde ocorreu o crime.

Ainda segundo o referido declarante, no dia seguinte, durante
a viagem, ele e seu filho José Cícero foram vítimas de uma em-
boscada, quando passavam em um riacho que cruzava a estrada
de terra, ocasião em que foram surpreendidos por três pessoas
da “Família Ricardo”, as quais desferiram vários tiros contra os
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dois ocupantes da motocicleta. Afirmou que o primeiro tiro foi dis-
parado pelo acusado Dorgival Ricardo da Silva, fulminando a víti-
ma José Cícero, enquanto o segundo disparo feito por “José Ri-
cardo” (apelido do acusado José Élson Ricardo dos Santos), foi
direcionado ao declarante, mas atingiu o motor da motocicleta.

Na descrição da tentativa de homicídio, a vítima Manoel Salus-
tiano dos Santos afirmou que, após o ataque inicial, saiu correndo
na tentativa de escapar da tocaia, sendo perseguido por todos os
agressores, que lhe desferiram vários tiros, sem conseguir atingi-
lo. Revelou que, como os acusados não tiveram êxito em alcançá-
lo, voltaram ao local onde José Cícero estava caído e desferiram
outros tiros contra essa vítima.

Ressalte-se que o fato de ter havido divergência entre a infor-
mação prestada por Manoel Salustiano dos Santos, nas fases in-
quisitorial e judicial, quanto ao agressor que efetuou o primeiro dis-
paro, não caracteriza a alegada decisão contrária à prova dos au-
tos, pois ficou demonstrado que todos os acusados dispararam
contra as vítimas, seja durante a perseguição, seja depois que re-
tornaram ao local do primeiro ataque.

Segundo a defesa, também há contradição entre o julgamento
e o laudo pericial, uma vez que o expert constatou que no local do
crime foram encontrados apenas vestígios de projéteis de arma
de fogo calibre 12 e que “a ação violenta restringiu-se ao local em
que o cadáver fora encontrado”.

O fato de a perícia não haver encontrado vestígios de projéteis
de arma de calibre leve no local do crime não afasta a hipótese de
uso desse tipo de arma, pois o local do crime não foi devidamente
preservado. Segundo consta do Laudo de Exame Local nº 603/
2008-SETEC/SR/DPF/AL (fls. 31/39 do Inquérito Policial), os tra-
balhos ficaram extremamente prejudicados, em virtude do lapso
temporal entre o ocorrido e o acionamento da perícia e, ainda, que
muitos dos vestígios já haviam sido recolhidos do local ou foram
prejudicados pelas chuvas e passagem de veículos e pedestres.

Destaque-se, por oportuno, que, apesar de o trabalho ter sido
prejudicado pelas razões já relatadas, consta do citado Laudo Pe-
ricial que no local do crime, mais precisamente na margem direita
da estrada de rodagem, foram encontrados vestígios de vegeta-
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ção amassada, garrafa de bebida, embalagens e resíduos de ali-
mentos. Pelo local apontado nas fotografias de fl. 35 do Inquérito
Policial, observa-se que tais vestígios foram encontrados na mar-
gem da estrada, onde possivelmente estavam os agressores du-
rante a tocaia.

Assim, não se reconhece a suposta contradição entre o laudo
pericial e o julgamento aventada pelos apelantes.

Agregue-se que a ser ouvida em plenário, a testemunha Fabrí-
cia Santina da Silva relatou que vinha sofrendo coação por parte
dos familiares dos acusados, afirmando que depois do primeiro
interrogatório foi abandonada pelo seu cônjuge, por causa do risco
e das ameaças que passou a sofrer dos familiares dos acusados.
Afirmou ainda que após a separação passou a residir na aldeia
Fazenda Canto, na casa de sua genitora, e desde então passou a
ser constantemente vigiada por pessoas da “Família Ricardo”. Essa
testemunha afirmou que chegou a ser convocada para uma reu-
nião no Posto de Saúde da aldeia, para ser orientada sobre o que
deveria ser dito no seu interrogatório, porém não compareceu a tal
reunião (gravação em mídia digital – DVD de fl. 773).

A indigitada testemunha afirmou ainda que ouviu dos familia-
res dos acusados as informações de como o crime de homicídio
foi praticado, e que em seguida contou tais fatos a uma amiga que,
por sua vez, deu conhecimento à família das vítimas e ao Ministé-
rio Público Federal, o que motivou a sua intimação para depor como
testemunha de acusação.

Pelo que consta dos autos, a testemunha Pedrina de Jesus
dos Santos foi a pessoa que prestou a assistência inicial à vitima
Manoel Salustiano dos Santos, logo após a prática do crime. Se-
gundo a defesa, essa testemunha afirmou em juízo que não soube
de imediato quem seriam os responsáveis pela emboscada, o que,
no entender da defesa, fragilizaria a imputação da autoria delitiva
feita pela vítima sobrevivente. Entretanto, tal fato é relevante, tendo
em vista que, em tais casos, após sofrer um atentado contra a sua
vida, é natural que, nos primeiros instantes, a vítima fique em esta-
do de choque e sem condições de dialogar de forma racional, até
que venha a recobrar a tranquilidade para ter condições de narrar
como os fatos efetivamente ocorreram.
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Ao serem ouvidas no Tribunal do Júri, as testemunhas de de-
fesa José Wilson da Silva Araújo e Claudeci Messias não apresen-
taram maiores elementos para afastar a responsabilidade dos a-
cusados em relação aos fatos que lhe são imputados. Diferente-
mente, a acusação forneceu elementos mais robustos e bastan-
tes para o convencimento do Conselho de  Sentença.

De acordo com o conjunto probatório, ficou evidenciada a con-
tenda existente entre as famílias dos acusados e das vítimas dos
crimes de homicídio consumado e tentado objeto da ação penal.

As provas colhidas em juízo demonstraram que José Cícero
(vítima do homicídio consumado) e seus irmãos, pouco tempo antes
do crime em debate, foram acusados de haver assassinado Ita-
mar Ricardo, irmão dos acusados, e desde então os ânimos entre
as famílias “Macário” e “Ricardo” ficaram mais acirrados, com
ameaças mútuas e promessas de vingança. Esta questão foi por
diversas vezes debatida durante a instrução processual e, sendo
assim, não prospera a alegação dos apelantes de que a relação
de inimizade das famílias deixou de ser observada no julgamento.

A materialidade dos crimes de homicídio consumado e tenta-
do não se discute, diante da farta prova existente nos autos, espe-
cialmente os laudos periciais realizados pelo Instituto de Crimina-
lística de Alagoas e pela Polícia Federal.

A autoria delitiva foi atribuída aos acusados e a outro membro
da “Família Ricardo”, que não foi julgado pelo Tribunal do Júri, es-
tando firmado no depoimento prestado pela vítima sobrevivente da
tentativa de homicídio, que reconheceu os acusados como sendo
os responsáveis pela tocaia que culminou com a prática dos cri-
mes em debate. Além disso, a testemunha de acusação revelou
que ouviu dos próprios familiares dos acusados que estes teriam
sido os responsáveis pela execução do crime.

A jurisprudência pátria prevê que a soberania dos veredictos
do Tribunal do Júri não é absoluta, estando sujeita ao controle da
instância ad quem, quando ficar comprovado que foi manifesta-
mente contrária à prova dos autos, e teor do disposto no art. 593,
III, d, do Código de Processo Penal.
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No caso em apreço, não se verificou que a decisão do Conse-
lho de Sentença tenha sido contrária ao conjunto probatório. Ao
responderem à quesitação sobre a culpabilidade dos acusados e
a presença das qualificadoras, o Conselho de Sentença sobera-
namente reconheceu que as provas produzidas nos autos eram
suficientes para impor a condenação pelos crimes de homicídio
consumado e tentado, bem como que o delito, na forma consuma-
da e tentada, foi praticado por motivo torpe de vingança e em em-
boscada. Assim, deve ser mantida a condenação dos apelantes
resultante da decisão do Tribunal do Júri, uma vez que não se ve-
rificou a ocorrência de qualquer das hipóteses tipificadas no art.
593, III, do Código de Processo Penal.

5. Valor mínimo da indenização a ser suportada pelos a-
cusados a título de reparação de danos. Condição de pobre-
za dos acusados. Irrelevância. Manutenção do quantum fixa-
do na sentença.

No caso presente, o Juiz de primeiro grau fixou uma indeniza-
ção no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser suportada
pelos acusados em razão do homicídio de José Cícero dos San-
tos, condenando ainda os acusados a pagar indenização no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude da tentativa de homicí-
dio de Manuel Salustiano dos Santos.

Os apelantes alegam que são pequenos agricultores e não
possuem meios para suportar a indenização fixada na sentença a
título de reparação dos crimes de homicídio.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em sua redação
dada pela Lei nº 11.719/2008, estatui que o juiz pode fixar um valor
mínimo a título de reparação dos danos causados pelos infratores,
deixando ao arbítrio do magistrado a fixação do respectivo valor.
Eis o teor desse dispositivo:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...)
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causa-
dos pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo
ofendido;

Não há dúvida de que o referido dispositivo legal é imperativo,
e essa inovação legislativa impôs ao magistrado o dever de fixar o



283

valor mínimo da reparação dos danos causados pela infração pe-
nal, a qual deverá ser fixada com base nas provas existentes nos
autos, não se descurando que o valor mínimo fixado na sentença
deve corresponder ao efetivo dano sofrido.

O valor mínimo da reparação deve representar um valor que
compense a dor sofrida e que também leve em conta a punição do
autor do crime, de sorte a evitar a reiteração da conduta delitiva,
levando ainda em consideração que a indenização não pode servir
de fonte de enriquecimento.

Há de ser ressaltado que o valor mínimo a ser fixado pelo Juiz
não está atrelado às condições econômicas de quem vai ser con-
denado a pagar a indenização. Até mesmo o acusado considera-
do insolvente pode ser condenado a pagar indenização da espé-
cie, tendo em vista que, tratando-se de direito disponível, o ofendi-
do poderá optar por não executar a sentença penal condenatória
e, dependendo do caso, promovê-la em momento adequado, quan-
do o condenado tenha melhorado sua situação financeira.

Portanto, a sanção prevista no dispositivo legal supratranscri-
to visa a reparação do prejuízo suportado pela vítima e independe
das condições econômicas do ofensor, podendo ser fixada mes-
mo que não se tenha notícia nos autos sobre tais condições. Nes-
se caso, não assiste razão aos apelantes quanto à pretensão de
redução do valor da indenização, devendo ser mantida a indeniza-
ção fixada na sentença recorrida.

6. Concorrência de circunstâncias qualificadoras. Aplica-
ção limitada a apenas uma circunstância para apenar o homi-
cídio qualificado. Circunstância agravante (art. 61, II, c, do CP).
Elevação da sanção. Art. 121, § 2º, II e IV, do CP. Reanálise da
dosimetria da pena. Redução da reprimenda.

Nas razões do seu apelo o MPF defendeu que houve excesso
na aplicação da pena, bem como que a culpabilidade dos acusa-
dos não foi analisada dentro do contexto em que os crimes ocorre-
ram. Pugnou pela reforma da sentença, com a reanálise da dosi-
metria penal em suas três fases, reduzindo-se para 21 (vinte e
um) anos de reclusão o quantum da pena privativa de liberdade de
cada um dos acusados.
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Considerando que a redução da reprimenda foi requerida por
iniciativa do próprio órgão de acusação, titular da ação penal, cabe
analisar se a dosimetria da pena se processou de acordo com o
sistema trifásico e se foram observadas as normas legais que re-
gulam a aplicação da pena em casos da espécie.

Não se pode deixar de reconhecer que, no caso em foco, os
crimes de homicídio consumado e tentado não foram praticados
como uma típica “vingança de família”, como é comum no interior
do sertão nordestino. Na verdade, os fatos ocorreram dentro de
um contexto histórico, o que ficou bem evidenciado no Parecer
Técnico Antropológico nº 02/2011 (fls. 796/801), no qual se fez uma
retrospectiva de todos os crimes ocorridos na aldeia indígena Fa-
zenda Canto, desde a década de 50. No referido documento o an-
tropólogo Ivan Soares Farias fez um completo levantamento do
conflito, minudenciando os vários homicídios praticados naquela
reserva indígena motivados pela disputa do poder, não somente
entre as famílias “Macário” e “Ricardo”, mas também envolvendo
outras famílias indígenas que se revezaram no poder ao longo des-
sas últimas cinco décadas.

No caso concreto, os crimes de homicídio consumado e ten-
tado foram cometidos em uma emboscada. Como bem frisou o re-
presentante do Parquet em suas razões recursais, esta circuns-
tância constitui uma qualificadora do crime e, como tal, sua existên-
cia foi reconhecida pelo corpo do júri. Logo, não pode ser incluída
dentre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e como qualifi-
cadora do crime de homicídio (art. 121, § 2º, IV, do CP), sob pena
de se incorrer em bis in idem em desfavor dos apenados.

Assiste razão ainda ao MPF quando defende que o emprego
de arma de fogo, bem como a prática do crime em concurso de
pessoas, se enquadram na característica de meios que dificultam
ou tornam impossível a defesa do ofendido, igualmente prevista no
art. 121, § 2º, IV, do CP, de forma que também não devem ser
consideradas como uma circunstância judicial.

Destaque-se, por oportuno, que após o crime em debate a
FUNAI verificou que a animosidade já existente entre as famílias
“Macário” e “Ricardo” ficou mais acentuada, sobretudo porque re-
sidiam na mesma aldeia. Tal fato inclusive exigiu a intervenção do
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referido órgão para evitar novos confrontos na região, sendo ne-
cessário retirar a “Família Macário” daquela comunidade rural, para
ser assentada em outra da mesma nação indígena, no imóvel de-
nominado Riacho Fundo, em Palmeira dos índios (AL).

Ao discorrer sobre as circunstâncias judiciais em relação ao
crime de homicídio consumado de José Cícero dos Santos, o Juízo
a quo considerou como desfavorável aos acusados a “culpabilida-
de”, “circunstâncias do crime”, “consequências do crime” e “com-
portamento da vítima”. Entretanto, a análise dos autos demonstra
que, em se tratando de um conflito sociocultural de disputa de po-
der em comunidade indígena, que já perdura por várias décadas,
somente as “consequências do crime” devem ser valoradas como
desfavoráveis aos agentes. Isto porque a vítima deixou esposa e
filhos pequenos, além do que, como já afirmado, após o crime a
família das vítimas precisou deixar a aldeia indígena Fazenda Can-
to por intervenção da FUNAI, para evitar novos confrontos com a
família dos acusados.

Em relação ao crime de tentativa de homicídio contra Manoel
Salustiano dos Santos, o Juiz aplicou a pena a ambos os acusa-
dos considerando como circunstâncias desfavoráveis as mesmas
reconhecidas para o homicídio consumado, salvo em relação às
“consequências do crime”. Contudo, como já analisado supra, a
“culpabilidade”, “circunstâncias do crime”, “consequências do cri-
me” não devem ser consideradas como desfavoráveis aos acusa-
dos. Contudo, no que diz respeito ao “comportamento da vítima”
do homicídio tentado, é cabível transcrever as observações feitas
pelo representante do Parquet em suas razões recursais, verbis:

(...) Quanto ao comportamento da vítima, o Sr. MANUEL
SALUSTIANO DOS SANTOS, embora seja patriarca da
família Macário, e tenha exercido protagonismo nas dispu-
tas e animosidades entre os setores conflituosos da Al-
deia Fazenda Canto, não praticou, ele próprio, crimes an-
teriores contra familiares dos réus. Assim, concordamos
com o Juízo ao afirmar que, quanto ao homicídio tentado,
o comportamento da vítima é circunstância desfavorável
aos réus.
(...)
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Assim, há de se reconhecer que, em relação à tentativa de
homicídio, apenas o “comportamento da vítima” deve ser conside-
rado como elemento desfavorável aos acusados.

O Tribunal do Júri reconheceu a presença de mais de uma
qualificadora para o crime de homicídio. Neste caso, há de se con-
siderar apenas uma destas para a caracterização da figura qualifi-
cada. A qualificadora remanescente deve ser apreciada na valora-
ção negativa das circunstâncias judiciais ou caracterizar a inci-
dência de agravantes genéricas, caso se verifique a sua compati-
bilidade.

Dentre aquelas previstas no art. 121, § 2º, do Código Penal, os
jurados votaram reconhecendo a presença de duas qualificado-
ras, no caso, a do inciso II (homicídio cometido por motivo fútil) e IV
(homicídio cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissi-
mulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defe-
sa do ofendido). Em tais hipóteses, aplica-se apenas uma dessas
qualificadoras para apenar o homicídio qualificado, com o aumen-
to dos limites da pena, ao passo que a outra qualificadora deve ser
considerada como circunstância agravante do art. 61 do Código
Penal.

Por outro lado, é certo que o Juiz tem poder discricionário para
fixar a pena-base dentro dos limites legais, porém não pode atuar
de forma não criteriosa, até porque o caput do art. 59 do Código
Penal já elenca oito circunstâncias judiciais que devem orientar a
individualização da pena-base. Nesse contexto, quando todos os
critérios forem favoráveis ao acusado, a pena deve ser aplicada
no mínimo cominado. E caso se reconheça alguma dessas cir-
cunstâncias como desfavorável, a pena já não mais será fixada
em seu patamar mínimo.

O homicídio qualificado está tipificado no art. 121, § 2º, do Có-
digo Penal, o qual prevê uma pena mínima de 12 (doze) anos e
máxima de 30 (trinta) anos de reclusão para esse tipo de crime.

No caso em comento, a dosimetria da pena deverá ser ajusta-
da, aplicando-se o sistema trifásico previsto na legislação penal.
Em virtude das considerações acima, é inegável que cabe uma
reanálise da incidência das circunstâncias judiciais para ambos
os crimes.
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Considerando as circunstâncias judiciais previstas no caput
do art. 59 do Código Penal, a pena privativa de liberdade para am-
bos os delitos deve ser dosada nos seguintes termos:

a) PENA RELATIVA AO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSU-
MADO

Considerando que no caso dos autos o Juízo reconheceu que
os antecedentes, a personalidade e a conduta social dos acusa-
dos não são desfavoráveis, e levando em conta que os motivos
integram a qualificadora “motivo fútil”, para o HOMICÍDIO CONSU-
MADO somente deve ser considerada como circunstância judicial
desfavorável as “consequências do crime”, pelas razões já alinha-
das anteriormente.

Diante da existência de circunstâncias judiciais, agravantes e
causas de aumento de pena desfavoráveis aos acusados, cabe
planificar a aplicação da pena privativa de liberdade.

Assiste razão ao MPF quando pugna para que, na quantifica-
ção da pena privativa de liberdade, a pena-base seja fixada com o
acréscimo de apenas 1 (um) ano à pena mínima para cada ponto
desfavorável aos acusados. Assim, pela prática do homicídio con-
sumado, dentre as circunstâncias judiciais, apenas as “consequên-
cias do crime” foram desfavoráveis aos acusados, de forma que
na primeira fase da dosimetria a pena-base fica fixada em 13 (tre-
ze) anos de reclusão.

Havendo duas qualificadoras, uma delas deve ser levada em
consideração como agravante (emboscada - 61, II, c, do CP), en-
quanto a outra (motivo fútil - art. 121, § 2º, IV, do CP), elevando a
sanção, a primeira, em mais 6 (seis) meses e, a segunda, em
mais 1 (um) ano, o que resulta na pena concreta de 14 (quatorze)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.

b) PENA RELATIVA À TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Em relação ao homicídio tentado, também devem ser obser-
vados os mesmos critérios delineados para o homicídio consu-
mado. Cabe ressalvar que, dentre as circunstâncias judiciais, ape-
nas o “comportamento da vítima” deve ser considerado como cir-
cunstância desfavorável aos acusados, o que enseja o acréscimo
de apenas 1 (um) ano à pena mínima.
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Obedecendo à mesma sistemática do cálculo da pena para o
homicídio consumado, a tentativa de homicídio deverá ser comi-
nada com a pena mínima de 12 (doze) anos, que acrescida de 1
(um) ano – correspondente à incidência das circunstâncias judi-
ciais – perfaz uma pena-base de 13 (treze) anos de reclusão.

Da mesma forma que em relação ao homicídio consumado,
na segunda etapa também deverá ser levada em conta como agra-
vante a emboscada (61, II, c, do CP), enquanto a outra (motivo fútil
- art. 121, § 2º, IV, do CP), elevando a sanção, a primeira, em mais
6 (seis) meses e, a segunda, em mais 1 (um) ano, o que resulta
na pena concreta de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclu-
são.

Aplicando-se a causa genérica de diminuição prevista no art.
14, II, do Código Penal, a pena fica reduzida à metade em relação
ao homicídio tentado, resultando na cominação de uma pena de 7
(sete) anos e 3 (três) meses de  reclusão.

Em virtude da cumulação material de delitos, com base no art.
69 do Código Penal, a pena definitiva privativa de liberdade para
ambos os acusados resulta em 21 (vinte e um) anos e 9 (nove)
meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fecha-
do.

À luz dessas considerações, dou parcial provimento à apela-
ção dos acusados e dou provimento à apelação do MPF, para re-
duzir o quantum da pena privativa de liberdade aplicada a ambos
os acusados.

 É como voto.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA REVISÃO CRIMINAL N° 115-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA
CARVALHO

Requerente: SALÉSIO JOSÉ LOCH
Requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Embargante: SALÉSIO JOSÉ LOCH
Advs./Procs.: DRS. GERALDO VICENTE FERREIRA DORNAS E

OUTROS E JACKSON DI DOMENICO E OUTROS

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. EM-
BARGOS DECLARATÓRIOS CALCADOS EM
SUPOSTAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES HA-
VIDAS NO ARESTO EMBARGADO. NÍTIDO IN-
TUITO DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ
DIRIMIDAS TANTO PELA QUARTA TURMA (ACR
6054/RN), quanto pelo Pleno desta Corte Regio-
nal (RVCR 115/RN).
- A via dos embargos declaratórios só comporta
o conhecimento das matérias elencadas no arti-
go 619 do Código de Processo Penal. Fora daí,
qualquer que seja seu valor intrínseco ou extrín-
seco, sua conotação formal ou substancial, en-
fim, qualquer que seja o seu conteúdo, não pode
ser debatido na estreita estrada dos aclaratórios,
reservada ao interessado a sua colocação no ins-
trumento processual correto.
- Até onde é possível enxergar, nesta seara es-
treita, a condenação em apreço foi proferida não
apenas com base no laudo pericial atacado, mas,
sim, com supedâneo em harmônico e robusto
conjunto probatório, municiado por provas ma-
teriais e corroborado por testemunhos idôneos
prestados em juízo.
- Jurisprudência desta Corte, remansosa em afir-
mar que a revisão criminal não se presta para o
reexame das provas colhidas no curso da ins-
trução criminal. A revisão criminal não pode ser
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equiparada a apelação extemporânea, em que
se repitam todas as teses discutidas no curso
do processo com o único objetivo de promover
o reexame das provas já produzidas (RVCR 52,
des. Margarida Cantarelli, julgada em 01 de agos-
to de 2007).
- Embargos declaratórios conhecidos, porém,
improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide o egrégio Pleno do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento aos embar-
gos declaratórios, nos termos do relatório, voto e notas taquigráfi-
cas constantes dos autos.

Recife, 1º de agosto de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO
- Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOU-
ZA CARVALHO:

Embargos declaratórios opostos por Salésio José Loch ao jul-
gado proferido nos autos da revisão criminal em epígrafe, no sen-
tido de referendar o veredicto proferido nos autos da ACR 6054-
RN, que condenou o ora embargante pela prática do crime ambi-
ental previsto no artigo 55, combinado com o ilícito do artigo 62,
inciso I, ambos da Lei 9.605/98.

Calca as razões de embargos em alegadas contradições e omis-
sões ocorridas no acórdão atacado, em síntese, assim delineadas:

a) devolução do argumento de que não fora analisada a tese
de que a condenação se fundara em laudo pericial eivado de nuli-
dade, porquanto realizado em descompasso com as regras pre-
vistas nos artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal;

b) alegação de que inexistiriam provas suficientes para emba-
sar o decreto cominatório.
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Por fim, pede sejam os aclaratórios acolhidos, para, conferin-
do-lhes efeitos infringentes, decretar sua absolvição.

Foram os autos ao Ministério Público Federal, que apresentou
contrarrazões requerendo o improvimento dos embargos, fls. 364-
369.

É o relatório.

VOTO

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

Os embargos declaratórios não merecem prosperar, à medi-
da que foram opostos à míngua da presença de qualquer dos pres-
supostos inexoráveis para o seu acolhimento.

Em verdade, o remédio jurídico ora em apreço cuida apenas
de reiterar as teses já apresentadas, tanto em sede da revisão
criminal, quanto no bojo da própria ação penal, e que, consequen-
temente, já foram devidamente apreciadas e dirimidas, quer pela
Quarta Turma, quer pelo Pleno desta Corte Regional.

Decerto, o acórdão ora atacado foi suficientemente claro ao
rechaçar os argumentos que são novamente trazidos à luz pelo
embargante, razão pela qual me limito a transcrever os pertinen-
tes excertos que descansam às fls. 259-261:

O requerente calca o petitório nos seguintes pontos:

a) Inexistência de laudo pericial idôneo, porquanto o exame
realizado pelo IBAMA limitar-se-ia a se reportar a um laudo
unilateral, feito de encomenda pelo Ministério Público, razão
pela qual não satisfaz as exigências legais. Afirma, outros-
sim, que este laudo sequer foi conclusivo quanto ao dano
ambiental acusado na denúncia, tampouco sobre a própria
existência da caverna supostamente atingida;

b) Insuficiência da prova testemunhal coligida, para dar azo à
condenação pela prática do crime descrito no artigo 62, inci-
so I, da Lei 9.605/98, já que apenas uma única testemunha
(Jocy Brandão Cruz, fls. 229/230) relatou a ocorrência das
agressões ambientais perquiridas, erigindo, assim, um meio
de prova isolado. Atroa, ademais, que esta testemunha de-
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clarou que sequer sabia da existência da Gruta do Vítor, por-
que sequer cadastrada como tal no órgão próprio (fl. 11);

c) Contrariedade do julgamento com as evidências colhidas
nos autos, asseverando ser um mero sócio quotista minoritá-
rio da empresa J. S. Minerações Ltda.

Ocorre, entretanto, que todas estas arguições foram devida-
mente enfrentadas no aresto atacado.

A propósito, apenas à guisa de ilustração, transcrevo alguns
excertos do r. voto proferido pelo des. [convocado] Ivan Lira
de Carvalho, por se revelarem de cunho nitidamente esclare-
cedor (fls. 39-40):

(...) Em primeiro lugar, saliento que tanto a materialida-
de da conduta como sua autoria estão fartamente pro-
vadas nos autos. O Laudo de Vistoria Técnica expedido
por peritos do IBAMA em 05/03/2004 é claro ao afirmar
que “a cavidade conhecida por ‘Gruta do Vitor’ foi parci-
almente suprimida e o restante da sua estrutura danifi-
cada pela atividade mineraria” (fl. 295). Além disso, fo-
tos contidas no mesmo laudo revelam a existência de
cabos de aço diamantado utilizados para o corte de ro-
cha no interior da caverna (fl. 293), assim como há ma-
nifestação pela existência no local de um “motor a die-
sel, uma máquina para corte dos blocos e uma calha
para retirada dos blocos de granito, um container, entre
outros equipamentos utilizados na mineração” (fl. 295).

Além disso, há registros positivos da autoria da empresa J. S.
Mineração e, pela dupla imputação, de seu responsável Sa-
lésio Loch. É significativo o trecho do depoimento da teste-
munha Jocy Brandão Cruz, um dos fiscais do IBAMA envolvi-
dos no caso, que foi utilizado na sentença e apresenta dados
específicos sobre a situação encontrada. Transcrevo o referi-
do excerto:

4) Na vistoria realizada, o depoente manteve contato
com o gerente da empresa, de nome Arian Araújo dos
Santos, o qual informou que a atividade desenvolvida
nas imediações da Gruta do Vitor eram de pesquisa,
pois a empresa estava retirando blocos de granito para
pesquisá-los; 5) No caso concreto, considerando a di-
mensão da Gruta do Vitor, o depoente pode afirmar que
foi considerável o dano ambiental causado pelos réus,
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sendo este também irreversível, já que o granito foi su-
primido da caverna; (...) pode afirmar que o dano ambi-
ental acima mencionado foi causado pela empresa ré,
haja vista as informações prestadas pelo gerente da
empresa, a presença de equipamentos de exploração
mineral pertencentes à empresa próximos à gruta em
comento, bem como em face da característica da rocha
explorada, que apresentava sinais de exploração recen-
te (...) (fl. 230)

Uma vez reconhecida a ação dos apelantes em danificar a
“Gruta do Vitor”, não vejo como excluir a tipicidade pela tese
do exercício regular de direito. Ora, a existência de alvará
para pesquisa de lavra mineral, expedido pela DNPM, não
implica a concessão de direito absoluto à realização de todo
e qualquer ato material, pois a permissão abrange tanto limi-
tes explícitos como implícitos. Um deles é a restrição aos
atos essenciais ao desenvolvimento da pesquisa e, ainda, ao
meio ambiente de modo geral, o que abrange proteção ao
patrimônio natural e cultural protegido por lei. Ou seja, o alva-
rá não pode ser usado pelos ora apelantes como causa ex-
culpante, pois não permitiu expressamente qualquer altera-
ção na referida caverna.

Por outro lado, sequer merece consideração a tese de impro-
priedade do objeto, já que os apelantes sustentam com vee-
mência que a “Gruta do Vítor” não é caverna e, ainda que
fosse, não tem relevância natural, histórica ou arqueológica
para o país.

Em primeiro lugar, confira-se o teor do art. 1º do Decreto nº
99.556/90, que regulamenta a Lei nº 6.938/81 (Política Na-
cional do Meio Ambiente) e estipula o conceito jurídico de
cavidade natural subterrânea (redação da época dos fatos):

Art. 1º As cavidades naturais subterrâneas existentes
no território nacional constituem patrimônio cultural bra-
sileiro, e, como tal, serão preservadas e conservadas
de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem téc-
nico-científica, bem como atividades de cunho espeleo-
lógico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo:

Parágrafo único. Entende-se como cavidade natural sub-
terrânea todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável
pelo homem, com ou sem abertura identificada, popu-
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larmente conhecido como caverna, incluindo seu ambi-
ente, conteúdo mineral e ocorrido por processos natu-
rais, independentemente de suas dimensões ou do tipo
de rocha encaixante. Nesta designação estão incluídos
todos os termos regionais, tais como gruta, lapa, toca,
abismo, furna e buraco.

E, segundo lugar, cumpre-me advertir que a estipulação do
status de patrimônio cultural não está na esfera de disponibi-
lidade ou ao bel-prazer dos particulares, sendo, na verdade,
uma constituição pelas autoridades administrativas compe-
tentes. No caso concreto, o IBAMA refere-se à “Gruta do
Vítor” dentro do conceito normativo acima descrito, fato sufi-
ciente para ensejar sua pertinência no conjunto do patrimô-
nio cultural nacional, e, com isso, o aperfeiçoamento do tipo
penal. Observe-se, para tanto, o laudo de vistoria contido nos
autos, e o documento do IBAMA intitulado “Diagnóstico Es-
peleológico do Rio Grande do Norte”, disponível na internet.

Anote-se, por outro lado, que o veredicto condenatório não
se encontra fundado em um único depoimento testemunhal,
conforme quer fazer crer o requerente, mas sim em um ro-
busto e harmônico acervo probatório.

De fato, foi possível encontrar, no local afetado, vários ele-
mentos que corroboram a tese da acusação, os quais permi-
tem um juízo conclusivo sobre a natureza das atividades que
a empresa J. S. Mineração Ltda. desenvolvia na “Gruta do
Vítor”, evidenciando, nesse passo, o caráter econômico das
atividades, bem assim que o dano derivado da extração irre-
gular de granito foi considerável, o bastante para justificar a
condenação pelo ilícito previsto no artigo 55 da Lei 9.605/98.

A esse respeito, transcrevo os seguintes excertos, que mos-
tram perfeita consonância com a prova testemunhal trazida a
lume (fl. 43):

Além disso, o Laudo de Vistoria Técnica conta com fo-
tos esclarecedoras sobre a situação da parte exterior à
“Gruta do Vítor”. Por exemplo, a Foto 06 (fl. 294) indica
uma fratura de grande proporção na rocha, cercada de
pequenos blocos em formato retangular. Tal prática, ainda
segundo o laudo, destruiu totalmente a entrada e a par-
te exterior à gruta, sem que se possa determinar a área
suprimida. Além disso, foram encontrados materiais pró-
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prios da extração e, ainda, um cabo de aço pendente
de uma das rochas, com indício de que havia um pro-
cesso deliberado de corte de parte significativa. Com
base nesse cruzamento de informações, parece-me
impossível defender que se tratasse de mera pesquisa,
nos termos restritos do alvará do DNPM.

São necessários, por fim, dois esclarecimentos sobre o fun-
damento jurídico da condenação pelo crime do art. 55 da Lei
9.605/98. Em primeiro lugar, considero que o alvará de pes-
quisa não confere à empresa e a seu gerente um salvo-con-
duto genérico, que lhes permita atuar de modo indiscrimina-
do na região. Ressalte-se que um dos princípios mais signi-
ficativos do microssistema de direito ambiental brasileiro é o
da precaução, pelo qual os agentes econômicos devem gui-
ar-se em sua atividade. Assim, faz-se imperativo o controle
detalhado de cada etapa da extração para que se configure a
intervenção mínima durante a pesquisa, sendo o excesso
punível dentro da elementar “extração” não autorizada. A de-
fesa, quanto a esse tópico, limita-se a tecer considerações
genéricas, quando há registros suficientes de um dano de
monta expressiva, e não apenas retirada de amostras – que,
aliás, sequer foram indicadas ao longo do processo.

Conforme o visto, não houve espaço para se decretar a nuli-
dade do laudo pericial, novamente invocada pelo embargante, por
se tratar de peça escorreita, produzida por expertos do Ibama,
autarquia vocacionada para aferir a existência de danos ambien-
tais ao patrimônio da União.

Além disso, restou inequívoco, no curso da instrução criminal,
que os danos causados à chamada Gruta do Vítor, através da sub-
tração irregular de granito, foram provocados pela empresa J. S.
Minerações Ltda., e, outrossim, que o representante legal desta
pessoa jurídica era o ora embargante.

Não bastasse, vale destacar, ainda, que, até onde é possível
enxergar, nesta seara estreita, a condenação em apreço foi profe-
rida não apenas com base no laudo pericial atacado, mas, sim,
com supedâneo em harmônico e robusto conjunto probatório,
municiado por provas materiais e corroborado por testemunhos
idôneos prestados em juízo.
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E que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte
é remansosa em afirmar que a revisão criminal não se presta para
o reexame das provas colhidas no curso da instrução criminal.

A propósito, apenas à guisa de ilustração, registro precedente
da lavra da des. Margarida Cantarelli, a afirmar que a revisão cri-
minal não pode ser equiparada a apelação extemporânea, em que
se repitam todas as teses discutidas no curso do processo com o
único objetivo de promover o reexame das provas já produzidas
(RVCR 52, julgada em 1° de agosto de 2007).

Em resumo, não há qualquer omissão ou contradição a ser
sanada, mas, apenas e tão somente, entendimento diverso da pre-
tensão da embargante, que pretende, a todo custo, rediscutir o
mérito da condenação criminal que lhe fora impingida.

Ocorre que a via dos embargos declaratórios só comporta o
conhecimento das matérias elencadas no artigo 619 do Código de
Processo Penal. Fora daí, qualquer que seja seu valor intrínseco
ou extrínseco, sua conotação formal ou substancial, enfim, qual-
quer que seja o seu conteúdo, não pode ser debatido na estreita
estrada dos aclaratórios, reservado ao interessado a sua coloca-
ção no instrumento processual correto.

Por este entender, conheço dos embargos, por tempestivos,
para negar-lhes provimento.

É como voto.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 118.751-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Agravante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA

AS SECAS - DNOCS
Agravado: FRANCISCO EDIEUDO VIEIRA DANTAS
Embargante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA

AS SECAS - DNOCS
Repte.: PROCURADORIA DO DNOCS
Adv./Proc.: DR. STEPHENSON FRANCISCO MAIA JOSUÉ

(AGRDO.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. EMOLUMENTOS REQUERIDOS PARA RE-
GISTRO DE IMÓVEIS. PRETENDIDA ISENÇÃO
DO DNOCS. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI
Nº 1.537/77 NÃO RECEPCIONADO PELA CF/88.
VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL PREVISTA NO
ART. 151, III, DA CF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍ-
ZO DE NÃO RECEPÇÃO DE NORMA PRÉ-CONS-
TITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE SUBMIS-
SÃO AO TRIBUNAL PLENO. ALEGAÇÃO DE OMIS-
SÃO QUANTO APLICAÇÃO DOS ARTS. 24-A DA
LEI Nº 9.028/95, 1º, § 1º E 4º DA LEI Nº 9.289/96, 31
DA LEI Nº 4.229/63 E 1º E 2º DO DECRETO LEI Nº
1.537/77. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
- Embargos de declaração opostos pelo DNOCS
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CON-
TRA AS SECAS – sob o argumento de que o acór-
dão desta egrégia Turma que negou provimento
ao agravo de instrumento violou a cláusula de
reserva de plenário e foi omisso quanto à aplica-
ção dos arts. 24-A da Lei nº 9.028/95, 1º, § 1º, e 4º
da Lei nº 9.289/96, 31 da Lei nº 4.229/63, e 1º e 2º
do Decreto-Lei nº 1.537/77.
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- Inocorrência de omissão quanto à aplicação dos
arts. 24-A da Lei nº 9.028/95, 1º, § 1º, e 4º da Lei nº
9.289/96, 31 da Lei nº 4.229/63, vez que todos es-
ses dispositivos dispõem acerca da isenção no
pagamento de custas e emolumentos na esfera
jurisdicional, que não se confundem com os
emolumentos necessários ao registro de imóveis.
- Não se aplica a cláusula de reserva de plenário
aos casos em que se faz, apenas, juízo de recep-
ção de norma pré-constitucional. (Precedentes:
RE-AgR 278710, JOAQUIM BARBOSA, STF /
RESP 200200666821, FELIX FISCHER - QUINTA
TURMA, DJ DATA: 14/04/2003, PG:00242).
- Os embargos declaratórios não se prestam à
rediscussão da matéria. Ademais, “O juiz não
está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga
a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um a todos os argu-
mentos”. (RJTJESP 115/207 – in Código de Pro-
cesso Civil e legislação processual em vigor,
Theotonio Negrão, 27ª ed., nota 17ª ao art. 535
do CPC).
- Embargos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento aos em-
bargos declaratórios, nos termos do voto do Relator, na forma do
relatório e notas taquigráficas que passam a integrar o presente
julgado.

Recife, 21 de agosto de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo DNOCS -
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – contra acór-
dão desta egrégia Turma, de seguinte teor:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. EMOLUMENTOS REQUERIDOS PARA REGIS-
TRO DE IMÓVEIS. PRETENDIDA ISENÇÃO DO DNOCS.
IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI Nº 1.537/77 NÃO
RECEPCIONADO PELA CF/88. VEDAÇÃO CONSTITU-
CIONAL PREVISTA NO ART. 151, III, DA CF.
- O DNOCS requer a concessão da isenção no pagamento
dos emolumentos cartorários, embasando seu pedido no
Decreto-Lei nº 1537/77.
- É cediço que os emolumentos têm natureza jurídica de
taxa. (Precedente: ADI 1624, CARLOS VELLOSO, STF)
- Incidência da vedação prevista no art. 151, III, da Consti-
tuição Federal. Decreto-Lei nº 1537/77 não recepcionado
pela CF/88. (Precedente: AG118722/CE, DESEMBARGA-
DOR FEDERAL MARCELO NAVARRO, Terceira Turma,
JULGAMENTO: 08/03/2012, PUBLICAÇÃO: DJE 15/03/
2012 - Página 704)
- A prerrogativa, conferida à Fazenda Pública, de recolher
o depósito de custas e emolumentos na esfera jurisdicio-
nal, somente se vencida e ao final do processo, não se
estende para desobrigá-la do pagamento de emolumentos
cartorários, requeridos para transcrição de sentença no
registro imobiliário.
- Agravo de instrumento improvido e agravo regimental pre-
judicado.

Aduz o embargante que o Decreto-Lei nº 1.537/77 foi recepcio-
nado pela Constituição Federal, alegando, inclusive, haver respal-
do constitucional no art. 236, § 2º. Alega que tal artigo confere com-
petência legislativa plena à União Federal para dispor acerca dos
emolumentos. Alega que o acórdão impugnado não podia ter de-
clarado a inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 1.537/77, sob o
fundamento de que houve violação à cláusula de reserva de plená-
rio. Alega, ainda, omissão quanto à aplicação dos arts. 24-A da Lei
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nº 9.028/95, 1º, § 1º, e 4º da Lei nº 9.289/96, 31 da Lei nº 4.229/63
e 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1.537/77. Requer que os embargos
sejam conhecidos e providos.

É o relatório.

VOTO

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

Na análise das razões recursais, os embargos de declaração
não merecem prosperar.

Inicialmente, observa-se, de forma clara, que o acórdão profe-
rido por esta egrégia Turma não foi omisso quanto à aplicação dos
arts. 24-A da Lei nº 9.028/95, 1º, § 1º, e 4º da Lei nº 9.289/96, 31 da
Lei nº 4.229/63, vez que todos esses dispositivos dispõem acerca
da isenção no pagamento de custas e emolumentos na esfera
jurisdicional, que não se confundem com os emolumentos neces-
sários ao registro de imóveis, conforme disposto com nitidez no
trecho do acórdão embargado, abaixo transcrito:

Observe-se que a prerrogativa, conferida à Fazenda Pú-
blica, de recolher o depósito de custas e emolumentos
na esfera jurisdicional, somente se vencida e ao final
do processo, não se estende para desobrigá-la do pa-
gamento de emolumentos cartorários, requeridos para
transcrição de sentença no registro imobiliário.

Nesse sentido, vejam-se precedentes do e. Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região:

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AUTARQUIA FEDERAL. REGIS-
TRO DE DESAPROPRIAÇÃO. ISENÇÃO DO PAGA-
MENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO.
1. Conquanto não esteja o agravante obrigado a anteci-
par o depósito das custas e emolumentos em sede de
ação judicial que tenha promovido, prerrogativa que lhe
é conferida por ostentar a condição de Autarquia Fede-
ral, tal benesse não tem o condão de eximi-lo do paga-
mento dos emolumentos cartorários para a transcrição
de sentença de desapropriação no registro imobiliário.
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Precedentes jurisprudenciais.
2. Agravo de instrumento improvido. Pedido de reconsi-
deração e agravo regimental prejudicados.
(PROCESSO: 00126589420114050000, AG118650/CE,
DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GUR-
GEL DE FARIA, Terceira Turma, JULGAMENTO: 03/05/
2012, PUBLICAÇÃO: DJE 16/05/2012 - Página 64)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REGISTRO IMOBILIÁRIO. CARTÓRIO COMPETENTE.
PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. ISENÇÃO DA FA-
ZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE RE-
MUNERADA.
1. Agravo de instrumento que foi manejado em face da
decisão que determinou que o pagamento dos emolu-
mentos cartorários para a transcrição de sentença no
Registro Imobiliário deveria ficar a cargo do ora agravan-
te.
2. O DNOCS afirmou que possuiria a mesma prerrogati-
va conferida à União: a de não estar obrigado a anteci-
par o depósito das custas e de eventuais emolumentos,
em sede de ação judicial que tivesse promovido perante
a Justiça comum Federal, dispondo, pois, do privilégio
de pagar, caso vencido, somente a final.
3. Embora a Autarquia Federal desfrute do privilégio de
pagar, caso vencida, apenas ao final do processo, as
custas e os emolumentos em sede de ação judicial, no
caso presente, por tratar-se de Cartório de Registro de
Imóvel, que desenvolve atividades não oficiais e remu-
neradas pelos serviços prestados, não se antevê como
possa ser reconhecida a isenção pretendida, diante de
uma situação absolutamente distinta da relação jurídi-
co-processual trazida a tomo. Precedentes. Agravo de
instrumento improvido.
(PROCESSO: 00197020420104050000, AG112501/CE,
DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO,
Terceira Turma, JULGAMENTO: 23/02/2012, PUBLICA-
ÇÃO: DJE 23/03/2012 - Página 192)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE EMO-
LUMENTOS. REGISTRO DE IMÓVEIS. PRETENDIDA
ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - O DNOCS, enquanto autarquia federal, tem a mesma
prerrogativa conferida à União Federal de não estar obri-
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gada a antecipar o depósito de custas e emolumentos
em sede de ação judicial que tenha promovido perante
a Justiça Federal, dispondo do privilégio de pagar, caso
vencida, apenas, ao final do processo.
II - Entretanto, o tratamento diferenciado em prol de uma
autarquia federal não significa dizer que possa ter reco-
nhecida sua isenção perante os Cartórios de Registro
de Imóveis, o que se mostra uma situação absoluta-
mente distinta, em face de preços decorrentes de ativi-
dades não oficiais, que são remuneradas pelo valor dos
serviços desenvolvidos, e não pelos órgão do judiciário.
III - Precedente do STJ: RESP 1036656; Relatora: Mi-
nistra ELIANA CALMON, DJE 06/04/2009.
IV - Agravo de instrumento desprovido e pedido de re-
consideração prejudicado.
(PROCESSO: 00126614920114050000, AG118707/CE,
DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON NOBRE,
Quarta Turma, JULGAMENTO: 08/11/2011, PUBLICA-
ÇÃO: DJE 17/11/2011 - Página 107)

Nota-se, ainda, que o parágrafo único do art. 31 da Lei nº 4.229/
63, cuja omissão foi apontada nos embargos opostos, dispõe acerca
das isenções tributárias, apenas, em relação taxas ou emolumen-
tos cobrados pelas entidades concessionárias de serviços pú-
blicos federais, que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Em relação à alegação de omissão quanto à aplicação dos
arts. 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1.537/77, perceba-se que o acórdão
foi suficientemente claro ao elucidar que a isenção requerida pelo
DNOCS não é cabível, pela incompatibilidade do Decreto-Lei com
dispositivo constitucional:

Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal fir-
mou entendimento de que os emolumentos têm natureza ju-
rídica de taxa, conforme elucida seguinte julgado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS
E EMOLUMENTOS. LEI ESTADUAL QUE CONCEDE
ISENÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE. Lei 12.461, de
7.4.97, do Estado de Minas Gerais.
I - Custas e emolumentos são espécies tributárias,
classificando-se como taxas. Precedentes do STF.
II - À União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é
conferida competência para legislar concorrentemente



303

sobre custas dos serviços forenses, restringindo-se a
competência da União, no âmbito dessa legislação con-
corrente, ao estabelecimento de normas gerais, certo
que, inexistindo tais normas gerais, os Estados exer-
cerão a competência legislativa plena, para atender a
suas peculiaridades (CF, art. 24, IV, §§ 1º e 3º).
III - Constitucionalidade da Lei 12.461/97, do Estado de
Minas Gerais, que isenta entidades beneficentes de as-
sistência social do pagamento de emolumentos.
IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada impro-
cedente.
(ADI 1624, CARLOS VELLOSO, STF)

Perceba-se que, por se tratar de tributo estadual, incor-
re, no caso concreto, a vedação prevista no art. 151, III,
da Constituição Federal:

Art. 151. É vedado à União:
(...)
III - instituir isenções de tributos da competência dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Desta forma, vê-se que o art. 1º do Decreto-Lei nº 1537/77
não foi recepcionado pela CF/88, conforme preceitua seguin-
te julgado do e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMOLUMENTOS. RE-
GISTRO DE IMÓVEIS. PRETENDIDA ISENÇÃO DO
DNOCS. DECRETO-LEI 1.537/77. NÃO RECEPÇÃO
PELA CR/88. ISENÇÃO HETERÔNOMA. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. ART. 151, III, DA MESMA CARTA.
IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.
1. O STF já firmou posicionamento no sentido de consi-
derar que os emolumentos devidos em contrapartida aos
serviços notariais e registrais têm natureza jurídica de
taxa e, como tal, devem observar as normas constitu-
cionais pertinentes ao Sistema Tributário Nacional. (STF
- ADI 3694 - AP - TP - Rel. Min. Sepúlveda Pertence -
DJU 06.11.2006 - p. 30).
2. Assim, o Decreto-Lei 1.537/77, que concede isenção
da taxa de emolumentos dos serviços extrajudiciais à
União, não foi recepcionado pela Constituição, pena de
se admitir  isenção heterônoma, vedada pela mesma
Carta em seu art. 151, III.
3. O DNOCS, como autarquia federal, tem a prerrogati-
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va de não antecipar o depósito de custas e emolumen-
tos em sede de ação judicial que tenha promovido (ven-
cido, paga apenas ao final), mas isso não pode ser con-
fundido com um reconhecimento de isenção perante os
Cartórios de Registro de Imóveis.
4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(PROCESSO: 00126979120114050000, AG118722/CE,
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO,
Terceira Turma, JULGAMENTO: 08/03/2012, PUBLICA-
ÇÃO: DJE 15/03/2012 - Página 704)

Quanto à alegação de que o art. 236, § 2º, da CF confere com-
petência legislativa plena à União Federal para dispor acerca dos
emolumentos, perceba-se que, conforme o dispositivo abaixo trans-
crito, cabe à União estabelecer, apenas, normas gerais acerca da
fixação de emolumentos:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos
em caráter privado, por delegação do Poder Público.
§ 2º - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação
de emolumentos relativos aos atos praticados pelos servi-
ços notariais e de registro.

Tal dispositivo constitucional não dispõe acerca de isenções
tributárias, que podem, sim, ser positivadas em legislação inferior,
desde que não contrariem a Constituição Federal, inclusive seu
art. 151, que veda à União a instituição de isenções de tributos da
competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Quanto à alegação de o acórdão impugnado declarou a in-
constitucionalidade do Decreto-Lei nº 1.537/77, violando o princí-
pio da reserva de plenário, ao analisar o acórdão embargado, é
claramente manifesto que não houve qualquer declaração de in-
constitucionalidade, e sim, somente, juízo de recepção de norma
pré-constitucional, que não exige obediência à cláusula de reserva
de plenário, conforme dispõe o seguinte julgado do Supremo Tri-
bunal Federal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FALÊNCIA.
MULTA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 565/STF.
ART. 9º DO DL 1.893/1981. AFASTAMENTO. RESERVA
DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA
VINCULANTE 10. INAPLICABILIDADE.
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1. Não se aplica a Súmula Vinculante 10 à decisão prola-
tada em momento anterior ao de adoção do enunciado.
2. A simples ausência de aplicação de uma dada norma
jurídica ao caso sob exame não caracteriza, tão-somente
por si, violação da orientação firmada pelo Supremo Tribu-
nal Federal. Não se exige a reserva estabelecida no art. 97
da Constituição sempre que o Plenário, ou órgão equiva-
lente do Tribunal, já tiver decidido a questão. Também não
se exige a submissão da matéria ao colegiado maior se a
questão já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal.
No caso em exame, a jurisprudência da Corte é no sentido
de que à multa de natureza administrativa aplica-se a Sú-
mula 565/STF, ainda que na vigência da Constituição de
1988.
3. Esta Corte estabeleceu a distinção entre o juízo de
recepção de norma pré-constitucional e o juízo de
declaração de constitucionalidade ou inconstitucio-
nalidade (ADI 2, rel. min. Paulo Brossard). A reserva
de Plenário prevista no art. 97 da Constituição não se
aplica ao juízo de não-recepção de norma pré-cons-
titucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE-AgR 278710, JOAQUIM BARBOSA, STF)

Nesse sentido, veja-se precedente do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLE-
NÁRIO. ART. 481 DO CPC. NORMA ANTERIOR À CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL. REVOGAÇÃO OU NÃO-RECEP-
ÇÃO. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO TRIBUNAL PLE-
NO. DESNECESSIDADE.
A cláusula de reserva de plenário somente é aplicá-
vel na hipótese de controle difuso em que deva ser
declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato nor-
mativo do poder público, não se aplicando aos casos
(como o dos autos) em que se reputam revogadas ou
não recepcionadas normas anteriores à Constituição
vigente. Nestes casos, não há que se falar em incons-
titucionalidade, mas sim em revogação ou não re-
cepção. Precedentes do colendo Supremo Tribunal e desta
Corte. Recurso não conhecido.
(RESP 200200666821, FELIX FISCHER - QUINTA TUR-
MA, DJ DATA: 14/04/2003, PG: 00242.)
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Resta claro que o DNOCS pretende rediscutir a matéria trata-
da nos autos, o que não é cabível em sede de embargos declara-
tórios.

Impõe-se, portanto, a rejeição do recurso, na medida em que
não se configura nenhuma das hipóteses que ensejaria a sua in-
terposição.

Ademais, “O juiz não está obrigado a responder todas as ale-
gações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os
argumentos”. (RJTJESP 115/207 – in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, Theotonio Negrão, 27ª ed., nota
17ª ao art. 535 do CPC)

Por essa razão, conheço e nego provimento aos embargos
declaratórios.

É como voto.

INQUÉRITO N° 2.373-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO
MOREIRA

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Indic./Invdo.: SEM INDICIADO
Investigado: SEVERINO  PEREIRA  DANTAS
Advs./Procs.: DRS. JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE

ABRANTES E OUTROS (INVDO.)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL
E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA CONTRA
PREFEITO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE
(ART. 54, § 2º, V, DA LEI Nº 9.605/98). AUSÊNCIA
DE INTERESSE PÚBLICO FEDERAL. FATOS QUE
SE POTENCIALIZAM EXCLUSIVAMENTE NO IN-
TERESSE DA POPULAÇÃO LOCAL. INCOMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, IV, DA
CF/1988). PRECEDENTES DO STJ. REMESSA



307

DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA PARAÍBA (ART. 29, X, DA CF/1988).
- Prefeito do Município de Paulista, Estado da
Paraíba, denunciado em face da suposta prática
do crime previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/
98.
- Segundo a acusação, o denunciado, de forma
irregular e sem a observância das exigências le-
gais, vem utilizando um aterro sanitário para o
expurgo do lixo urbano coletado pelo serviço
público de limpeza, com acumulação de detritos
e resíduos no local, o que vem causando polui-
ção em níveis tais que podem resultar danos à
saúde humana, bem como à fauna e à flora, além
de estar situado dito aterro em área de preserva-
ção permanente.
- A Constituição Federal de 1988, ao dispor so-
bre a competência administrativa em assuntos
para o meio ambiente (art. 23), incumbiu à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios, de modo comum, o dever de combate à po-
luição em qualquer de suas formas e o de pre-
servação das florestas, fauna e flora, dentre ou-
tros.
- Daí a razão por que, sob a ótica administrativa,
é comum a atuação, isolada ou conjuntamente,
dos órgãos da administração de todos os entes
da Federação no desenvolvimento de atividades
preventivas e repressivas voltadas à proteção ao
meio ambiente.
- A competência administrativa não se confunde
com a competência jurisdicional penal.
- O egrégio Superior Tribunal de Justiça (AGRESP
nº 704.209 e CC nº 30.260), de forma bastante cla-
ra, pronunciou-se no sentido de que, pela ausên-
cia de dispositivo constitucional ou legal expres-
so sobre qual a Justiça competente para o julga-
mento de crimes contra o meio ambiente, em
regra, a competência determina-se em favor da
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Justiça Comum Estadual, salvo quando compro-
vada a ocorrência de lesão a bens, serviços ou
interesses da União, ou de suas entidades autár-
quicas ou empresas públicas, nos termos do art.
109, IV, da CF/1988.
- A peça acusatória narra que o crime ambiental
imputado ao denunciado consumou-se em fun-
ção do funcionamento irregular de “lixão” (ou
aterro sanitário) localizado no Município de Pau-
lista/PB, onde seria lançado, em suma, lixo do-
méstico, hospitalar, de varrição, etc, sem crité-
rio algum de proteção ao meio ambiente e dis-
posto em céu aberto.
- Conforme registra, o “lixão” (ou aterro sanitá-
rio) perfaz uma área inclinada que termina na
parte baixa de um açude – o qual está localizado
a menos de 10 m da borda atual do lixão –, ou
seja, em área de preservação permanente, com
prejuízo direto ao meio ambiente e à saúde pú-
blica, conforme Laudo de Exame de Meio Ambi-
ente elaborado pelo Setor Técnico-Científico da
Polícia Federal (fls. 199/215).
- O Relatório de Vistoria do IBAMA ao local (nº
02016.002009/02-38), às fls. 40/42, em que tam-
bém está embasada a denúncia, discorre que “O
lixão ora vistoriado está situado a margem direi-
ta da PB Paulista/São Bento, onde a Prefeitura
paga ao (...) proprietário (...) anuidade sobre a
ocupação da área”, e, com medida de “0,3782ha,
encontra-se desprovida de cerca, estando à mar-
gem de uma lagoa natural, constituindo-se, por-
tanto, área de preservação permanente, distan-
do a 500 metros das moradias mais próximas”.
- Em observância ao art. 20, III, da CF/1988, que
dispõe sobre os bens da União, percebe-se que,
conquanto mencionada a prática de crime am-
biental em área rural, com resultados alegadamen-
te lesivos à área que seria de preservação per-
manente (terreno lindeiro ao açude), constata-se
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que, in casu, a imputação contida na denúncia
não revela prejuízo a bem da União, ou a alguma
de suas entidades, a ponto de se destacar o inte-
resse público federal.
- Ao contrário, o que de fato está potencializado
na denúncia é o interesse da população local
diante da poluição (na visão da acusação) que,
conforme verificado, atinge área de preservação
ambiental localizada nos limites do Município de
Paulista/PB, inclusive, em parte dela, de nature-
za privada.
- Nos autos, não há elementos que sugiram que
o referido açude ou lagoa natural (assim identifi-
cada no Relatório de Vistoria do IBAMA – fls. 40/
42) tenha sido construído(a) pela União ou algum
órgão ou entidade a ela vinculado, ou com re-
cursos deles provenientes, a ponto de atrair a
competência da Justiça Federal ante a ressalva
do art. 26, I, da CF/1988.
- O simples enquadramento geográfico do Mu-
nicípio de Paulista/PB na bacia do Rio Piranhas-
-Açu, que corta os Estados da Paraíba e do Rio
Grande do Norte, não é suficiente para revelar o
interesse primário federal no caso concreto, pois
não há nos autos elementos que demonstrem,
ou sequer sugiram, que a alegada poluição cau-
sada pelo depósito irregular de detritos sólidos
no lixão (ou aterro sanitário) localizado naquele
Município atinja a área de preservação ambien-
tal do Rio Piranhas, ou que o açude (na verdade
um barreiro) próximo ao lixão tenham as suas
águas lançadas no rio.
- Declarada a incompetência da Justiça Federal
para o processamento e julgamento do feito, e,
em analogia ao art. 113, § 2º, do CPC, determina-
da a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça da Paraíba (art. 29, X, da CF/1988) para
as providências cabíveis.
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ACÓRDÃO

Vistos etc., decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da
5ª Região, por unanimidade, declarar a incompetência da Justiça
Federal para o processamento e julgamento do feito, determinan-
do a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo par-
te integrante do presente julgado.

Recife, 13 de junho de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREI-
RA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIA-
LHO MOREIRA:

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal
(MPF) contra Severino Pereira Dantas, atual Prefeito do Município
de Paulista, Estado da Paraíba, pela prática, em tese, de crime
ambiental previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/98.

Noticia a denúncia (fls. 02A /05A – volume 1 de 2) que:

I) o Município de Paulista/PB, através do seu atual Prefeito, ora
denunciado, de forma irregular e sem a observância das exigênci-
as legais, vem utilizando um aterro sanitário para o expurgo do lixo
urbano coletado pelo serviço público de limpeza;

II) tal situação vem perdurando há anos, repetindo-se em su-
cessivas gestões e, assim, permanecendo até o dia de hoje, com
acumulação dos detritos e resíduos no local, o que vem causando
poluição em níveis tais que podem resultar danos à saúde huma-
na, bem como à fauna e à flora, além de estar situado dito aterro
em área de preservação permanente;

III) em razão da manutenção e funcionamento irregular de aterro
sanitário, o denunciado vem causando dano direto à área de pre-
servação permanente, ao meio ambiente e à saúde pública.

Em resposta à denúncia (fls. 307/314 – volume 2 de 2), o de-
nunciado alega que:
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a) a situação noticiada na denúncia não foi criada por sua von-
tade, nem por ela se mantém, ao revés, tem encetado diligências
no sentido de resolver a problemática herdada pelas administra-
ções passadas;

b) assumiu a Administração Municipal a partir de 2009, quan-
do já encontrou o problema enraizado no Município de Paulista/
PB, e, a despeito da escassez de recursos financeiros para suprir
as necessidades locais, não tem evitado tomar as medidas urgen-
tes para sanear os efeitos do falado “lixão”.

Dentre as medidas tomadas, enquanto gestor do Município de
Paulista/PB, afirma o denunciado que:

I) uma das primeiras ações implementadas, cujo custo pôde
ser arcado pelo Município, foi o de isolar a área em que estava
sendo depositado o lixo, proibindo a sua utilização com avisos (fo-
tografias de fls.341/343), e passando a utilizar uma outra área para
a alocação dos resíduos de forma a minorar os efeitos do referido
dano ao ambiente (fotografias de fls.344/354);

II) já no seu primeiro ano de gestão (2009), pleiteou a celebra-
ção de Convênio junto ao Ministério da Saúde, cujo órgão conce-
dente seria a Fundação Nacional de Saúde, para a implantação do
sistema de limpeza urbana com destinação final adequada dos
resíduos sólidos urbanos em “Aterro Sanitário”, conforme Propos-
ta nº 077280/2009, repetida nos anos seguintes, 2010 e 2011 (do-
cumento ref. propostas nº 052526/2010 e 007794/2011 – fls. 319/
340 – volume 2 de 2), ficando o valor global desta última no mon-
tante de  R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo R$
1.960.000,00 (um milhão e novecentos e sessenta mil reais) o va-
lor dos repasses do Governo Federal e R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) a contrapartida do Município. Afirma que o pleito, até a pre-
sente data não foi atendido;

III) apesar da ausência da ajuda do Governo Federal, na condi-
ção de gestor do Município de Paulista/PB, está buscando adian-
tar a elaboração do Projeto para o Aterro Sanitário almejado, de
forma que publicou na imprensa oficial Aviso de Licitação com o
fim de contratar profissional para a elaboração do referido projeto
(documento de fls. 317 e 318);
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IV) juntamente com outros Prefeitos das edilidades próximas
ao Município de Paulista/PB, desde 2011 está promovendo um
consórcio intermunicipal objetivando o tratamento dos resíduos
sólidos urbanos (RSU) dos Municípios da Região, contemplando
os processos de recuperação de recicláveis, compostagem de
matéria orgânica e o aterramento controlado de rejeitos (Antepro-
jeto – documento de fls. 355/438).

Ao final, pugna pela rejeição da denúncia ante a ausência de
vontade deliberada de causar poluição mediante lançamento de
resíduos sólidos, líquidos ou gasosos.

Com vista à Procuradoria Regional da República, através dos
Requerimentos de fls. 441/447 e fl. 463, o Exmo. Sr. Procurador
Regional da República, Francisco Rodrigues dos Santos Sobri-
nho, corroborou os termos da denúncia requerendo o seu recebi-
mento com o conseguinte prosseguimento do feito.

Determinei a inclusão do feito na pauta de julgamento pelo Ple-
nário desta Corte, não sendo hipótese de remessa dos autos à
revisão.

É o relatório.

VOTO

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

Preliminar

Verifico, em primeiro lugar, se é competente a Justiça Federal
para o processamento e julgamento do feito.

Está-se a cuidar da prática, em tese, do delito previsto no art.
54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/98, que assim dispõe:

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.
§ 1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 2º Se o crime:



313

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocu-
pação humana;
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada,
ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afeta-
das, ou que cause danos diretos à saúde da população;
III - causar poluição hídrica que torne necessária a inter-
rupção do abastecimento público de água de uma comuni-
dade;
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
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.
§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo
anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a
autoridade competente, medidas de precaução em caso
de risco de dano ambiental grave ou irreversível. (Original
sem destaque).

Pois bem.

A Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre a competên-
cia administrativa em assuntos para o meio ambiente (art. 23),
incumbiu à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios, de modo comum, o dever de combate à poluição em qual-
quer de suas formas e o de preservação das florestas, fauna e
flora, dentre outros.

Daí a razão por que – ressalte-se: sob a ótica administrativa –
é comum a atuação, isolada ou conjuntamente, dos órgãos da ad-
ministração de todos os entes da Federação no desenvolvimento
de atividades preventivas e repressivas voltadas à proteção ao meio
ambiente.

Ocorre que a competência administrativa não se confunde com
a competência jurisdicional cível e penal.

A primeira, a competência cível, é determinada (com espeque
na Justiça Federal), principalmente, em função da regra genérica
do inciso I do art. 109 da CF/1988, que dispõe serem afetas à Jus-
tiça Federal “as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de auto-
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ras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça
do Trabalho”. (Original sem destaque)

Logo, percebe-se que a competência cível é estabelecida em
razão da pessoa (ratione personae), não importando a natureza
do bem jurídico tutelado, sendo suficiente para a sua fixação a pre-
sença processual de qualquer um dos entes citados naquele dis-
positivo, seja na condição de autor, réu, assistente ou oponente.

Para exemplo, posso-me socorrer do caso de que trata os
presentes autos.

Em virtude dos fatos a ele relacionados, o IBAMA (Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) ajui-
zou ação civil pública contra o Município de Paulista/PB, que, em
função da natureza jurídica dele (IBAMA), autarquia federal, fora
proposta perante a Justiça Federal de 1º Grau na Paraíba (art. 109,
I, da CF/1988).

A competência penal, por sua vez, é determinada com base
em critério distinto, não mais em razão da pessoa, mas da maté-
ria (ratione materiae). Esta é a previsão genérica do inciso IV do art.
109 da CF/1988, quando prescreve que compete à Justiça Fede-
ral processar e julgar “as infrações penais praticadas em detri-
mento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entida-
des autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contraven-
ções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça
Eleitoral”.

Verifica-se, assim, que não é a presença daquelas entidades
no processo que determina a competência penal da Justiça Fede-
ral, tal como se dá em termos de competência cível, mas a titula-
ridade dos bens, serviços ou interesses atingidos pelo ilícito penal.

Foi exatamente com base nesse critério que o Egrégio Supe-
rior Tribunal de Justiça, em matéria de meio ambiente, pronun-
ciou-se de forma bastante clara no sentido de que, pela ausência
de dispositivo constitucional ou legal expresso sobre qual a
Justiça competente para o julgamento de crimes contra o meio
ambiente, a competência determina-se, em regra, em favor
da Justiça Comum Estadual, salvo quando comprovada a ocor-



315

rência de lesão a bens, serviços ou interesses da União, ou
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos
termos do art. 109, IV, da CF/1988. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRI-
ME AMBIENTAL. SÚMULA Nº 91/STJ. INAPLICABILIDA-
DE APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 9.605/98. INEXISTÊN-
CIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES
DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTA-
DUAL.
1. Em sendo a proteção ao meio ambiente matéria de com-
petência comum da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios, e inexistindo, quanto aos crimes
ambientais, dispositivo constitucional ou legal expresso
sobre qual a Justiça competente para o seu julgamento,
tem-se que, em regra, o processo e o julgamento dos cri-
mes ambientais é de competência da Justiça Comum
Estadual.
2. Inexistindo, em princípio, qualquer lesão a bens, servi-
ços ou interesses da União (artigo 109 da CF), afasta-se a
competência da Justiça Federal para o processo e o julga-
mento de crimes cometidos contra o meio ambiente, aí com-
preendidos os delitos praticados contra a fauna e a flora.
3. Inaplicabilidade da Súmula nº 91/STJ, editada com base
na Lei nº 5.197/67, após o advento da Lei nº 9.605, de
fevereiro de 1998.
4. Ultrapassado o lapso temporal extintivo de 4 anos (arti-
go 109, inciso V, combinado com o artigo 110, parágrafo
1º, ambos do Código Penal), contados da sentença penal
condenatória, forçoso o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva, modalidade superveniente.
5. Agravo regimental improvido. Prescrição da pretensão
punitiva declarada de ofício. (STJ - AGRESP nº 704.209 -
6ª Turma - Rel. Hamilton Carvalhido - Public. DJ 06/03/
2006)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. LEI
Nº 9.605/98. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTA-
DOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. DELITO PRA-
TICADO EM ÁREA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE ES-
PECIAL INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS ENTIDA-
DES AUTÁRQUICAS OU EMPRESAS PÚBLICAS. COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
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1. A partir da edição da Lei nº 9.605/98, os delitos contra o
meio ambiente passaram a ter disciplina própria, não se
definindo, contudo, a Justiça competente para conhecer
das respectivas ações penais, certamente em decorrên-
cia do contido nos artigos 23 e 24 da Constituição Fede-
ral, que estabelecem ser da competência comum da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios proteger o meio
ambiente, preservando a fauna, bem como legislar concor-
rentemente sobre essas matérias.
2. Deve ser verificado se o delito foi praticado em detrimen-
to de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, a teor do
disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna, de forma a
firmar ou não a competência da Justiça Federal.
3. Tratando-se de suposta infração cometida em área par-
ticular, inexistente qualquer circunstância determinante de
especial interesse da União, declara-se a competência da
Justiça Estadual.
4. Conflito conhecido, declarando-se competente o susci-
tado. (STJ - CC nº 30.260 - 3ª Seção - Rel. Min. Fontes
Alencar - Public. 14/06/2006)

Em sendo assim, com enfoque nesse critério para deter-
minação da competência, passo ao exame das circunstâncias
que permeiam a denúncia.

A peça acusatória narra que o crime ambiental imputado ao
denunciado consumou-se em função do funcionamento irregular
de “lixão” (ou aterro sanitário) localizado no Município de Paulista/
PB, onde seria lançado, em suma, lixo doméstico, hospitalar, de
varrição, etc, sem critério algum de proteção ao meio ambiente e
disposto em céu aberto.

Segundo conta, o “lixão” (ou aterro sanitário) perfaz uma área
inclinada que termina na parte baixa de um açude – o qual está
localizado a menos de 10 m da borda atual do lixão –, ou seja, em
área de preservação permanente, com prejuízo direto ao meio
ambiente e à saúde pública, conforme Laudo de Exame de Meio
Ambiente elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Fede-
ral (fls. 199/215).

À vista do Relatório de Vistoria do IBAMA ao local (nº 02016.
002009/02-38), às fls. 40/42, em que também está embasada a
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denúncia, “O lixão ora vistoriado está situado à margem direita da
PB Paulista/São Bento, onde a Prefeitura paga ao Sr. José de
Odilon – proprietário – anuidade sobre a ocupação da área”, e,
com medida de “0,3782ha, encontra-se desprovida de cerca, es-
tando a margem de uma lagoa natural, constituindo-se portanto
área de preservação permanente, distando a 500 metros das mo-
radias mais próximas”.

Destarte, pergunta-se: A situação acima retratada evidencia
lesão a bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entida-
des autárquicas ou empresas públicas, nos termos do art. 109, IV,
da CF/1988?

Para resposta, busquemos auxílio no que está prescrito no
art. 20, III, da CF/1988, in verbis:

Art. 20. São bens da União:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a
ser atribuídos;
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das frontei-
ras, das fortificações e construções militares, das vias fe-
derais de comunicação e à preservação ambiental, defini-
das em lei;
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terre-
nos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado,
sirvam de limites com outros países, ou se estendam a
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os ter-
renos marginais e as praias fluviais;
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com
outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e
as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede
de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço
público e a unidade ambiental federal, e as referidas no
art. 26, II;
V - os recursos naturais da plataforma continental e da
zona econômica exclusiva;
VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VIII - os potenciais de energia hidráulica;
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueo-
lógicos e pré-históricos;
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
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§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da
administração direta da União, participação no resultado
da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hí-
dricos para fins de geração de energia elétrica e de outros
recursos minerais no respectivo território, plataforma con-
tinental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou
compensação financeira por essa exploração.
§ 2º - A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de
largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como
faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa
do território nacional, e sua ocupação e utilização serão
reguladas em lei.

Pois então.

Em leitura ao dispositivo retromencionado, percebe-se que,
conquanto mencionada a prática de crime ambiental em área ru-
ral, com resultados alegadamente lesivos à área que seria de pre-
servação permanente (terreno lindeiro ao açude), constata-se que,
in casu, a imputação contida na denúncia não revela prejuízo a
bem da União, ou a alguma de suas entidades, a ponto de se des-
tacar o interesse público federal.

Ao contrário, o que de fato está potencializado na denúncia é o
interesse da população local diante da poluição (na visão da
acusação) que, conforme verificado, atinge área de preservação
ambiental localizada nos limites do Município de Paulista/PB, in-
clusive, em parte dela, de natureza privada.

Ressalte-se que, nos autos, não há elementos que sugiram
que o referido açude ou lagoa natural (assim identificada no Rela-
tório de Vistoria do IBAMA – fls. 40/42) tenha sido construído(a)
pela União ou algum órgão ou entidade a ela vinculado, ou com
recursos deles provenientes, a ponto de atrair a competência da
Justiça Federal ante a ressalva do art. 26, I, da CF/19881.

1 Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depó-

sito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da
União;

(...). (Original sem destaque)
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De outro lado, merece registro o fato de que o simples enqua-
dramento geográfico do Município de Paulista/PB na bacia do Rio
Piranhas-Açu, que corta os Estados da Paraíba e do Rio Grande
do Norte, não é suficiente para revelar o interesse primário federal
no caso concreto, pois não há nos autos elementos que demons-
trem, ou sequer sugiram, que a alegada poluição causada pelo
depósito irregular de detritos sólidos no lixão (ou aterro sanitário)
localizado naquele Município atinja a área de preservação ambien-
tal do Rio Piranhas, ou que o açude (na verdade um barreiro) pró-
ximo ao lixão tenham as suas águas lançadas no rio.

Apenas para exemplificar a conclusão ora esposada, trans-
crevo trecho da obra “Crimes Contra a Natureza”, de Vladimir e
Gilberto Passos de Freitas:

Em realidade, nada há que justifique a competência fede-
ral, exceto se o delito foi praticado em detrimento de bem
da União, ou seja, a uma unidade de conservação federal.
Aí incide a regra geral do art. 109, inc. IV, da Constituição
Federal. Por exemplo, se o infrator corta árvores clandes-
tinamente no Parque Nacional de Itatiaia, incorrendo no
delito previsto no art. 38 da Lei 9.605, de 1998, a compe-
tência será da Justiça Federal. Porém, se ele pratica a
mesma ação contra árvores pertencentes a particulares
(Código Civil, arts. 43 e 528), ao Estado ou a um Municí-
pio, razão não há para a competência ser da Justiça Fede-
ral: a uma, porque a fiscalização não é mais privativa do
órgão federal, mas comum aos órgãos ambientais estadu-
ais ou municipais (CF, art. 23, incs. VI e VII).

Ante o exposto, declaro a incompetência da Justiça Federal
para o processamento e julgamento do feito, e, em analogia ao art.
113, § 2º, do CPC, determino a remessa dos autos ao egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba (art. 29, X, da CF/1988) para as
providências que entenda cabíveis.

É como voto.
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INQUÉRITO Nº 2.455-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY
DE SIQUEIRA FILHO (CONVOCADO)

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Investigado: LUIZ DANTAS LIMA
Adv./Proc.: DR. GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO

EMENTA: PROCESSUAL E PENAL. INQUÉRITO
POLICIAL. NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO À
PRERROGATIVA DE FORO. INOCORRÊNCIA.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDI-
TO TRIBUTÁRIO. ANÁLISE PREJUDICADA. DE-
NÚNCIA. RECEBIMENTO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. AFASTAMENTO.
- Inexistem motivos para a decretação de nulida-
de do indiciamento do denunciado, por suposta
violação à garantia de prerrogativa de foro, uma
vez que o seu mandato de Deputado Federal ex-
pirou quando ainda estava em tramitação o pre-
sente inquérito policial.
- Hipótese em que, caso a instauração do proce-
dimento investigatório tivesse sido levada a ter-
mo pelo Procurador-Geral da República, have-
ria a cessação da competência originária do col.
Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, b, da CF/
88), por ser o investigado, atualmente, Deputa-
do Estadual em Alagoas, bem como em razão
do cancelamento da Súmula 394/STF.
- O inquérito foi instaurado por requisição de
Procurador da República no Estado de Alagoas,
o qual compõe a estrutura do Ministério Público
Federal e possui legitimidade para dar início à
investigação, tendo em vista o princípio institu-
cional da unicidade, estabelecido no art. 127, §
1º, da Constituição Federal.
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- A infração capitulada no art. 168-A do CP não
se confunde com os crimes previstos na Lei nº
8.137/90, já que estes, por ostentarem natureza
material, exigem como condição para a proposi-
tura da ação penal o esgotamento da esfera ad-
ministrativa, ao passo que àquele, delito omissi-
vo próprio e de natureza formal, tal requisito é
dispensável.
- Entendimento firmado com base em preceden-
tes jurisprudenciais deste tribunal e do TRF-1ª
Região, bem como em decisão monocrática pro-
ferida pelo Ministro Luiz Fux, nos autos do HC
97888/RJ, na data de 30/05/2011, em que restou
afirmado que a jurisprudência do STF entende
ser irrelevante o procedimento administrativo
fiscal, em face da natureza formal do crime de
apropriação indébita previdenciária.
- Por ser crime omissivo próprio e não depender
da ocorrência do resultado naturalístico, a ale-
gação de ocorrência da decadência do crédito
tributário tem sua análise prejudicada, porque o
simples fato de o agente não repassar à Previ-
dência Social as contribuições recolhidas dos
empregados da empresa já é suficiente para a
caracterização da conduta delitiva.
- Alegação de inépcia da denúncia rechaçada,
uma vez que os fatos ali narrados encontram-se
devidamente fundamentados, possibilitando a
defesa dos denunciados.
- Constatada através de laudo criminal contábil
a materialidade dos fatos imputados ao denun-
ciado, atinentes à apuração de disponibilidade
financeira da empresa para efetuar os recolhi-
mentos das contribuições devidas e não repas-
sadas à Previdência Social, na época própria.
- Em que pese não ser possível a responsabiliza-
ção objetiva do denunciado, simplesmente por
ostentar o cargo de Presidente da Cooperativa,
há nos autos uma série de documentos em que
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consta a prática de atos de gestão pelo investi-
gado (assinatura de balanços contábeis e atas,
por exemplo), inclusive no período em que ele
alega estar afastado do comando empresarial
(1991-2003), por, nesse lapso, ocupar o mandato
de Deputado Federal.
- Considerando que a pena máxima cominada
ao crime previsto no art. 168-A do Código Penal
é de cinco anos, bem como que, entre a consu-
mação dos fatos delitivos (junho/92 a maio/2001)
e a presente data, não decorreram doze anos (art.
109, III, do CP), não há que se falar em extinção
da punibilidade pela prescrição.
- Havendo indícios da materialidade e da autoria
do crime imputado, há de ser processada a ação
penal.
- Denúncia recebida quanto ao crime do art. 168-A
do CP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram
como partes as acima identificadas, decide o Pleno do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, por maioria, receber a denúncia
com relação ao delito descrito no art. 168-A do CP, nos termos do
Relatório, do Voto do Relator e das Notas Taquigráficas constan-
tes dos autos, que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 15 de agosto de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SI-
QUEIRA FILHO - Relator Convocado

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDER-
LEY DE SIQUEIRA FILHO (Convocado):

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal
contra Luiz Dantas Lima, Deputado Estadual em Alagoas, pela con-
figuração, em tese, do delito tipificado no art. 168-A c/c o art. 71 do
Código Penal, por deixar de recolher ao INSS, no período de junho/
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1992 a maio/2001, na qualidade de Presidente da Cooperativa Agro-
pecuária de Major Isidoro Ltda (CAMIL), contribuições sociais des-
contadas da folha de pagamento dos empregados e dos ganhos
de produção dos cooperados.

Narra a peça acusatória que a materialidade do crime pode
ser constatada através do laudo financeiro-contábil, o qual desta-
ca que, durante a maior parte do período de não recolhimento das
contribuições, havia disponibilidade financeira da empresa, de acor-
do com registros de sua própria contabilidade. No tocante aos indí-
cios de autoria, aduz que há elementos nos autos que atestam a
sua existência em desfavor do denunciado, haja vista os atos co-
merciais por ele praticados na condição de Diretor-Presidente da
referida Cooperativa.

Notificado, o investigado apresentou resposta, sustentando:
a) a nulidade do inquérito por incompetência absoluta, eis que, ao
tempo em que foi instaurado (21/01/2002), exercia o mandato de
Deputado Federal, de modo que cabia apenas ao Procurador-Ge-
ral da República requisitar a sua abertura, sob a supervisão do col.
STF; b) que é condição objetiva para o início da persecução penal
que tenha havido, no âmbito fiscal, a constituição definitiva do cré-
dito tributário (Súmula Vinculante nº 24), o que não ocorreu na hi-
pótese em comento; c) a extinção dos créditos pela decadência,
além da ausência de prova da materialidade; d) a prescrição da
pretensão punitiva em relação aos fatos ocorridos até maio/2000;
e) a inépcia da denúncia, por não descrever especificamente os
fatos criminosos eventualmente cometidos pelo denunciado.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDER-
LEY DE SIQUEIRA FILHO (Relator Convocado):

Trata-se de denúncia ofertada em desfavor de Luiz Dantas
Lima, Deputado Estadual/AL, pela configuração, em tese, do delito
tipificado no art. 168-A do CP, na forma continuada.

Ab initio, convém apreciar a preliminar de nulidade do inquérito
policial, suscitada sob o fundamento de que falecia competência
ao Procurador da República em Alagoas para requisitar à Polícia
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Federal a sua instauração, pois, à época, o denunciado era Depu-
tado Federal.

Segundo informações colhidas na página eletrônica da Câ-
mara dos Deputados (fls. 360/363), verifica-se que o indiciado exer-
ceu o mandato eletivo na referida Casa do Congresso Nacional
nos períodos de 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, sendo certo
que, na legislatura de 2003-2007, assumiu o cargo na qualidade
de suplente, de 03 de março a 05 de julho de 2004.

Em atendimento à requisição do MPF Regional, o inquérito
policial foi instaurado em 21/01/2002, de acordo com a Portaria
colacionada à fl. 02, coincidindo, portanto, com um dos períodos
em que o denunciado exercia dito mandato (1999-2003).

A despeito das relevantes razões invocadas pelo investigado
no tocante à ocorrência de violação à garantia constitucional da
prerrogativa de foro (art. 53, § 1º), observo que inexistem motivos,
igualmente importantes, para a decretação de nulidade do seu in-
diciamento.

O primeiro deles – quiçá o principal – reside no fato de que o
mandato eletivo do investigado expirou quando ainda estava em
tramitação o presente inquérito policial, o que daria ensejo, caso a
sua abertura tivesse sido levada a termo pelo Procurador-Geral da
República, à cessação da competência originária do col. Supremo
Tribunal Federal para processar e julgar o agente político detentor
da prerrogativa de foro (art. 102, I, b, da CF/881), especialmente se
levado em consideração que a Súmula nº 3942 restou cancelada
pela aludida Corte em 25.08.99 (INQ nº 687-QO).

1 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda
da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presi-

dente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Pro-
curador-Geral da República; (...). (Grifei)

2 COMETIDO O CRIME DURANTE O EXERCÍCIO FUNCIONAL, PREVALECE
A COMPETÊNCIA ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, AINDA QUE O
INQUÉRITO OU A AÇÃO PENAL SEJAM INICIADOS APÓS A CESSAÇÃO DA-
QUELE EXERCÍCIO.
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Em segundo lugar, vale salientar que o procedimento investi-
gatório não foi instaurado de ofício pela autoridade policial, mas
por requisição de Procurador da República no Estado de Alagoas,
o qual compõe a estrutura do Ministério Público Federal e possui
legitimidade para dar início à investigação, tendo em vista o princí-
pio institucional da unicidade, estabelecido no art. 127, § 1º, da
Constituição Federal.

Demais disso, o inquérito tramitou sob a supervisão do Juízo
Federal da 2ª Vara/AL, sendo certo que não houve determinação
de qualquer medida judicial que afetasse o patrimônio do investi-
gado (quebra de sigilo, busca e apreensão etc.), não havendo que
se falar, portanto, em prejuízo à sua defesa.

Destarte, rechaçada a alegação de nulidade do indiciamento
do parlamentar, que atualmente exerce o mandato de Deputado
Estadual, permanece hígida a possibilidade de apreciação da peça
acusatória, para fins de cumprimento do exercício da função juris-
dicional.

Quanto à tese da impossibilidade de início da persecução pe-
nal sem o prévio exaurimento da via administrativa, constato que
aos crimes de natureza formal, como o delito do art. 168-A, § 1º,
CP, não se aplica o entendimento relativo ao atendimento de tal
requisito, como condição de procedibilidade da actio penal.

Com efeito, a infração capitulada no dispositivo mencionado
não se confunde com os crimes previstos na Lei nº 8.137/90, já
que estes, por ostentarem natureza material, exigem como condi-
ção para a propositura da ação penal o esgotamento da esfera
administrativa, ao passo que àquele, delito omissivo próprio e de
natureza formal, tal requisito é dispensável.

Não desconheço que o Plenário do col. Supremo Tribunal Fe-
deral, ao apreciar o AgRg no Inquérito nº 2537/GO, em 2008, lan-
çou o entendimento segundo o qual, para o crime de apropriação
indébita previdenciária, a necessidade de esgotamento da via ad-
ministrativa seria uma condição de procedibilidade para a perse-
cução penal. Confira-se o teor do julgado:

APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CRIME.
ESPÉCIE. A apropriação indébita disciplinada no artigo
168-A do Código Penal consubstancia crime omissivo
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material e não simplesmente formal. INQUÉRITO. SONE-
GAÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. Estan-
do em curso processo administrativo mediante o qual ques-
tionada a exigibilidade do tributo, ficam afastadas a perse-
cução criminal e – ante o princípio da não-contradição, o
princípio da razão suficiente – a manutenção de inquérito,
ainda que sobrestado. (STF, Pleno, Inq 2537 AgR/GO, rel.
Min. Marco Aurélio, DJe 13/06/2008)

O referido precedente passou a ser adotado como leading
case, tendo a jurisprudência do eg. STJ trilhado no sentido de que a
deflagração da persecução penal, no delito descrito no art. 168-A
do CP, dependia da constituição definitiva do crédito tributário, con-
forme se observa dos seguintes julgados: HC 137761/SP, 5ª T.,
rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/02/11; HC 124038/SP, 6ª T., rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23/08/2010.

É certo afirmar, outrossim, que o Pleno deste Tribunal Regio-
nal, em sessão do dia 10/11/2010, arquivou o procedimento inves-
tigatório do MP nº 40, com supedâneo no citado Inq 2537 AgR/GO.

Convém destacar, porém, que o referido aresto do STF deve
ser analisado com o cuidado necessário, uma vez que a causa
para o sobrestamento do inquérito policial foi a informação, oriun-
da da própria Previdência, de que o crédito tributário estava sus-
penso.

No entanto, consoante assentou a Des. Federal Assusete
Magalhães, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao apreciar
a ACR nº 2007.38.01.004182-7/MG, a referida condição de proce-
dibilidade não deve ser estendida para todos os casos de apro-
priação indébita previdenciária, tendo em vista que, especificamen-
te na hipótese do Inq 2537 AgR/GO, havia um questionamento
administrativo acerca da exigibilidade do crédito, que estava sus-
pensa, tendo a referida relatora destacado que, atualmente, o po-
sicionamento das 1ª e 2ª Turmas do col. STF é no sentido de que
o delito previsto no art. 168-A do CP, por ser formal, não exige a
constituição definitiva do crédito tributário, nem o dolo específico.
Eis o teor do julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉ-
BITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A, CAPUT, DO CÓDI-
GO PENAL. ART. 95, D, DA LEI 8.212/91. LEI 9.983, DE
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14/07/2000. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CRI-
ME OMISSIVO FORMAL. OMISSÃO DE RECOLHIMEN-
TO, À PREVIDÊNCIA SOCIAL, DOS VALORES DESCON-
TADOS DA REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS DA
EMPRESA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
DE DOLO ESPECÍFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INE-
XIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA
DE PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I - Não há abolitio criminis, por ter o art. 3º da Lei 9.983, de
14/07/2000, revogado o art. 95 da Lei 8.212/91, pois o tipo
penal, descrito anteriormente, passou a ser previsto, de
maneira idêntica, no art. 168-A do Código Penal, acres-
centado pela referida Lei 9.983/2000. Precedentes juris-
prudenciais.
II - Na esteira do entendimento firmado pelo colendo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg
no INQ 2537/GO (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, unânime, em 10/03/2008, DJe de 13/06/2008),
diversos julgados das Turmas que compõem a 2ª Se-
ção do TRF/1ª Região (inter plures: RSE 2006.34.00
.023860-1/DF, Rel. Desembargador Federal Tourinho
Neto, 3ª Turma, unânime, e-DJF1 de 07/11/2008, p. 62;
ACR 2001.36.00.006738-6/MT, Rel. Juíza Federal Con-
vocada Rosimayre Gonçalves de Carvalho, 4ª Turma,
unânime, e-DJF1 de 03/11/2008, p.77) passaram a con-
siderar o delito do art. 168-A do Código Penal como
delito omissivo material, e não simplesmente formal,
exigindo-se, portanto, para a sua configuração, a
constituição definitiva do correspondente crédito tri-
butário.
III - Conquanto a matéria tenha sido apreciada e jul-
gada, à época (em 2008), pelo Plenário do colendo
STF, o fundamento efetivamente acolhido, por todos
os Ministros que participaram daquele julgamento,
para declararem a necessidade da prévia constitui-
ção definitiva do crédito tributário como condição
para a persecução penal, naquele caso específico –
em que o crédito encontrava-se com a exigibilidade
suspensa –, não autoriza a implementação do mes-
mo entendimento a todos os casos de apropriação
indébita previdenciária ou a conclusão de que o de-
lito do art. 168-A do Código Penal exige dolo especí-
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fico – animus rem sibi habendi –, conforme esclarece
o voto condutor da eminente Ministra Cármen Lúcia,
no julgamento do HC 96.092-8/SP, razão pela qual o
julgado, antes mencionado como leading case de inú-
meras outras decisões judiciais proferidas nas instân-
cias inferiores, revelou-se, em verdade, precedente
isolado, na Corte Suprema, não sendo, inclusive, o
posicionamento atualmente adotado pela 1ª e 2ª Tur-
mas do STF, que mantêm, igualmente, o entendimen-
to de ser o delito do art. 168-A do Código Penal crime
formal, que não exige a constituição definitiva do
crédito tributário e o dolo específico (animus rem sibi
habendi) para a sua configuração, sendo a AP 516
(Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em
27/09/2010, DJe de 03/12/2010) o novo precedente do
Plenário da Suprema Corte sobre a matéria.
IV - Materialidade e autoria delitivas comprovadas.
V - Para que as dificuldades financeiras da empresa se-
jam reconhecidas como de extrema gravidade, não bas-
tam meras alegações. É necessária a efetiva comprova-
ção de que a atividade empresarial das rés passava por
profundos problemas financeiros – que não poderiam ser
contornados inclusive com o sacrifício do patrimônio parti-
cular das acusadas –, capazes de impedir o repasse das
contribuições à Previdência Social, o que não é caso dos
autos.
VI - Apelação improvida. (TRF-1ª R., 3ª T., ACR 2007.38.
01.004182-7/MG, rel. Des. Federal Assusete Magalhães,
e-DJF1, p. 549 de 22/06/2012). (Grifei)

A respeito do entendimento esposado na ementa acima trans-
crita, vale salientar que em decisão monocrática proferida pelo
Ministro Luiz Fux, nos autos do HC 97888/RJ, na data de 30/05/
2011, restou afirmado que a jurisprudência do STF entende ser
irrelevante o procedimento administrativo fiscal, em razão da natu-
reza formal do crime de apropriação indébita previdenciária. Por
oportuno, colaciono o inteiro teor do decisum:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE
RELATOR, DO STJ, QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊN-
TICA VIA PROCESSUAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENDÊNCIA DE PROCEDIMEN-
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TO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊN-
CIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA
NA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
691-STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de
medida acauteladora, impetrado contra decisão do Minis-
tro Arnaldo Esteves Lima, do Superior Tribunal de Justiça,
que indeferiu liminar em idêntica via processual, cujo teor
é o seguinte:
A concessão de liminar, em habeas corpus, constitui me-
dida excepcional, pois somente pode ser deferida pelo re-
lator quando demonstrada, de forma inequívoca, flagrante
ilegalidade na decisão impugnada, circunstância não evi-
denciada, de plano, na presente hipótese.
De mais a mais, não vislumbro, ao menos em exame su-
perficial, a plausibilidade jurídica do pedido, sobretudo nes-
ta fase.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
O pedido de reconsideração também restou indeferido,
mantendo-se os fundamentos da decisão anterior.
Colho dos autos que foi recebida, contra o paciente, de-
núncia imputando-lhe a omissão em repassar aos cofres
do INSS contribuições previdenciárias descontadas de
seus empregados. Adveio, então, condenação às penas
do art. 168-A do CP (apropriação indébita previdenciária).
O impetrante sustenta ausência de condição objetiva de
procedibilidade ante a pendência de procedimento admi-
nistrativo fiscal visando à constituição definitiva do crédito
tributário.
A liminar foi deferida pelo então relator, Ministro Eros Grau,
para suspender a execução penal em curso contra o pa-
ciente.
No mérito, requer seja declarada a nulidade da ação penal
desde a sua propositura.
O parecer do MPF é pela denegação da ordem.
É o relatório. Decido.
A Súmula 691/STF veda o conhecimento de habeas cor-
pus impetrado contra a decisão proferida por relator de
tribunal superior que, em idêntica via processual, indefere
pedido de liminar, verbis: “NÃO COMPETE AO SUPRE-
MO TRIBUNAL FEDERAL CONHECER DE HABEAS
CORPUS CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, EM
HABEAS CORPUS REQUERIDO A TRIBUNAL SUPE-
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RIOR, INDEFERE A LIMINAR”.
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal firmou entendi-
mento no sentido de que, em situações teratológicas ou
de flagrante ilegalidade, é possível a flexibilização da refe-
rida Súmula:
CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. LIMI-
NAR INDEFERIDA PELO RELATOR, NO STJ. SÚMULA
691-STF. A Súmula 691-STF, que não admite habeas cor-
pus impetrado contra decisão do Relator que, em HC re-
querido a Tribunal Superior, indefere liminar, admite, entre-
tanto, abrandamento: diante de flagrante violação à liber-
dade de locomoção, não pode a Corte Suprema, guardiã-
maior da Constituição, portanto dos direitos e garantias
constitucionais, quedar-se inerte. Prisão preventiva decre-
tada por conveniência da instrução criminal. Conversa, pelo
telefone, do paciente com outro corréu, conversa essa in-
terceptada com autorização judicial. Compreende-se no
direito de defesa estabelecerem os corréus estratégias de
defesa. No caso, não há falar em aliciamento e constran-
gimento de testemunhas. Ademais, o corréu já foi ouvido
em Juízo. Paciente com residência no distrito da culpa,
onde tem profissão certa; não há notícia de que haja pro-
crastinado a instrução ou o julgamento, tendo se apresen-
tado à prisão imediatamente após a decretação desta. A
prisão preventiva, principalmente a esta altura, constitui
ilegalidade flagrante. Liminar deferida. (HC 86.864/SP, Rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 16/12/2005)
In casu, não há, no ato impugnado, situação teratoló-
gica ou consubstanciadora de flagrante ilegalidade
a justificar exceção à Súmula 691-STF, máxime por-
que a pretensão do impetrante não encontra acolhi-
da na jurisprudência desta Corte, que entende dis-
pensável o procedimento administrativo fiscal ante a
natureza formal do crime de apropriação indébita
previdenciária (art. 168-A do CP). Confira-se trecho
de decisão proferida pelo Ministro Cezar Peluso que
bem equaciona a questão:
[...]
No caso dos chamados crimes tributários, a defini-
ção da instância administrativa é questão prévia à
da existência, jurídica e definitiva, de crédito tributá-
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rio. Ou seja, na hipótese de não haver crédito tribu-
tário, à falta de lançamento definitivo, ou em caso
de decisão administrativa que não reconheça a exis-
tência de crédito, não há o resultado material previs-
to pela norma e, pois, não há tipicidade do fato.
Mas isso não se dá na hipótese, pois não há necessi-
dade de nenhum procedimento prévio para apurar o
montante ou o valor da contribuição previdenciária
devida. O desconto ou retenção de certa quantia ao
salário é ato que concerne exclusivamente ao poder
decisório do empregador. Ora, se há valor retido,
apurado segundo o próprio juízo do empregador, há
a obrigação do recolhimento respectivo aos cofres
da Previdência Social, independente do fato de o
valor descontado corresponder, ou não, ao do crédi-
to exigível.
O tipo penal aperfeiçoa-se, em tese, no momento em
que nasce ao empregador a obrigação jurídica de
transferir à autarquia as importâncias que reteve a
título de desconto previdenciário. Nesse caso, conju-
gam-se as duas condutas previstas no tipo penal –
“descontar” e “deixar de recolher”. A discussão admi-
nistrativa sobre o valor, portanto, é de todo irrelevan-
te sob tal aspecto. [...] (HC 93874, Rel. Min. Cezar Pe-
luso, DJ de 11/4/08)
Sobre o tema, leciona Luiz Regis Prado que “a con-
sumação delitiva se dá com a omissão do agente em
repassar a contribuição na forma e no prazo estabe-
lecidos pela lei previdenciária. Dessa forma, venci-
do o prazo do repasse, consubstancia-se o delito”
(Comentários ao Código Penal, 4. ed., São Paulo: RT,
2007, p. 606).
Nesse mesmo sentido a doutrina de Guilherme Sou-
za Nucci:
33. Classificação: trata-se de crime próprio (aquele
que só pode ser cometido por sujeito qualificado,
como mencionado supra); formal (delito que não exi-
ge, para sua consumação, a ocorrência de resultado
naturalístico). Cremos ser formal e não simplesmen-
te de mera conduta, pois a falta de repasse, confor-
me o montante e a frequência, pode causar autênti-
cos “rombos” nas contas da previdência social, que
constituem nítido e visível prejuízo para a adminis-
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tração pública. [...] (Código Penal Comentado, 5. ed.
São Paulo: RT, 2005, p. 677)
Dessa linha de pensamento não destoou o Ministério
Público no parecer de fls. 296-303, no qual consigna-
do, in verbis:
10. Todavia, entendo, data venia, que os crimes de
sonegação e apropriação indébita previdenciária não
guardam relação com os crimes tributários, uma vez
que o valor da contribuição previdenciária não de-
pende, para sua apuração, de nenhum procedimen-
to administrativo prévio. Não há que se apurar, como
no crime tributário, a existência do crédito e a ocor-
rência ou não de seu lançamento definitivo. In casu,
a existência (ou não) de procedimento administrati-
vo relativo à sonegação ou apropriação de contribui-
ção previdenciária, não interfere, muito menos con-
diciona, a apuração criminal da conduta delitiva –
há independência de instâncias que, aliás, não se
confundem. Consectariamente, no caso sub judice,
em que imputada a prática de apropriação indébita
previdenciária, a argumentação de que o julgamen-
to definitivo do procedimento administrativo fiscal
constitui condição objetiva de procedibilidade não
se mostra relevante a ponto de excepcionar a inci-
dência da Súmula nº 691/STF. (...). (Grifei)

O julgado em foco, inclusive, baseou-se em decisão prolatada
pelo Ministro Cezar Peluso (HC 93874 MC/PA), exarada em 11/04/
2008, ou seja, pouco tempo depois do julgamento do AgRg no In-
quérito nº 2537/GO, tendo-se ressaltado que o mesmo tratamento
conferido aos crimes contra a ordem tributária – exigência da cons-
tituição definitiva do crédito tributário – não poderia ser dado ao
delito descrito no art. 168-A do CP, pois, em relação a este último,
“(...) o tipo penal aperfeiçoa-se, em tese, no momento em que nasce
ao empregador a obrigação jurídica de transferir à autarquia as
importâncias que reteve a título de desconto previdenciário. Nesse
caso, conjugam-se as duas condutas previstas no tipo penal –
“descontar” e “deixar de recolher”. A discussão administrativa so-
bre o valor, portanto, é de todo irrelevante sob tal aspecto. (...)

Aplicando o posicionamento firmado no decisum proferido pelo
Ministro Luiz Fux, a 3ª Turma deste Tribunal julgou a ACR6521/PE,
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em 01/03/2012, rel. Des. Federal Marcelo Navarro, DJe 12/03/12,
p. 161.

Na esteira, portanto, dos entendimentos aqui destacados, ob-
servo ser dispensável a constituição definitiva do crédito tributário
como condição de procedibilidade para o início da persecução
penal, sendo tal requisito, no entanto, exigido para os casos de
crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90), acerca dos quais o
STF editou, inclusive, a Súmula Vinculante nº 243, a qual, por seu
turno, não tem aplicação à hipótese destes autos.

Assim, ainda que o investigado alegue que não houve o lança-
mento definitivo do crédito tributário, tal argumento se mostra irre-
levante para que se dê início à persecução penal, não havendo, pois,
ausência de justa causa para a ação penal em razão de tal motivo.

Por ser crime omissivo próprio e não depender da ocorrência
do resultado naturalístico, sendo prescindível a constituição defini-
tiva do crédito tributário para que tal delito se configure, a alegação
de ocorrência da decadência do referido crédito tem sua análise
prejudicada, porque o simples fato de o agente não repassar à Pre-
vidência Social as contribuições recolhidas dos empregados da
empresa já é suficiente para caracterização da conduta delitiva.

No que tange à materialidade da infração, verifico que restou
demonstrada a partir da representação penal para fins penais apen-
sa aos presentes autos e também do laudo criminal contábil, acos-
tado às fls. 150-173, que, com base nos documentos apresenta-
dos pelo INSS e nos livros contábeis da Cooperativa Agropecuária
de Major Isidoro Ltda, constatou que “foi apurada a disponibilidade
de recursos da empresa, na data de vencimento das contribui-
ções, de modo a verificar sua capacidade financeira imediata para
efetuar os recolhimentos das contribuições devidas e não repas-
sadas à Previdência Social, na época própria, através das contas
‘Caixa’ e ‘Bancos’ do ativo circulante”, sendo certo que o referido
laudo ressalvou, no entanto, alguns períodos em que não havia

3 NÃO SE TIPIFICA CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, PRE-
VISTO NO ART. 1º, INCISOS I A IV, DA LEI Nº 8.137/90, ANTES DO LANÇAMENTO
DEFINITIVO DO TRIBUTO.
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disponibilidade financeira da pessoa jurídica para efetuar o reco-
lhimento das exações.

Além disso, o laudo é contundente em afirmar que a empresa
efetuou descontos na remuneração de seus empregados e reten-
ções em Notas Fiscais quando da compra de produtos rurais (lei-
te) adquiridos de produtores (pessoas físicas), de contribuições
devidas à Previdência Social e posteriormente deixou de recolher
ou recolheu a menor à Seguridade Social, no período de junho/92
a maio/01 (v. fl. 155).

Em relação à autoria, há que se afastar a alegação de inépcia
da denúncia, pois os fatos nela descritos trazem os elementos
necessários à defesa do investigado.

Em que pese não ser possível a sua responsabilização objeti-
va, simplesmente por ostentar o cargo de Presidente da Coopera-
tiva, convém destacar que o segundo volume do apenso contém
uma série de documentos em que consta a prática de atos de
gestão pelo investigado (assinatura de balanços contábeis e atas,
por exemplo), inclusive no período em que ele alegou estar afasta-
do do comando empresarial (1991-2003), em face de, nesse lap-
so, ocupar o mandato de Deputado Federal.

Demais disso, como restou consignado na inicial acusatória,
o próprio denunciado admitiu ser o Presidente da Cooperativa desde
1978 até a data em que foram tomadas as suas declarações na
seara policial, em abril/2005 (fls. 79/80), sendo certo que o Sr. Adeil-
do Rodrigues Monteiro, que foi contador da referida pessoa jurídi-
ca nos idos de 1974 a 2000, às fls. 220/221, declarou que “(...) Luiz
Dantas Lima, ainda quando deputado, assinava os balanços (...)”.

Quanto à presença do elemento subjetivo dolo, tal aspecto
conclama uma análise mais acurada, a bem da sua completa elu-
cidação, o que poderá ser aferido durante a instrução criminal.

Em relação à prescrição da pretensão punitiva, observo que o
art. 109 do CP assim dispõe acerca de tal instituto jurídico:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sen-
tença final, salvo o disposto no § 1° do art. 110 deste Códi-
go, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela
Lei nº 12.234, de 2010).
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(...)
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a
quatro anos e não excede a oito;
(...)

A pena máxima cominada ao crime previsto no art. 168-A do
Código Penal4 é de cinco anos, de maneira que o lapso prescricio-
nal a ser considerado é o de doze anos, nos termos do citado art.
109, III, do Estatuto Penal.

Assim, considerando que, entre a consumação dos fatos deli-
tivos (junho/92 a maio/2001) e a presente data, não transcorreram
doze anos, não há que se falar em extinção da punibilidade pela
prescrição.

Verifica-se, portanto, que as alegações apresentadas pelo de-
nunciado são insuficientes para elidir, num primeiro momento, os
elementos trazidos pelo MPF na peça acusatória.

Registre-se, por fim, que o rito a ser adotado no presente feito
será o previsto na Lei nº 11.719/08, a qual empreendeu modifica-
ções no procedimento dos feitos criminais, inclusive no tocante ao
momento de realização do interrogatório do réu (art. 400), prorro-
gando-o para o final da instrução, conforme entendimento consoli-
dado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em detrimento dos
ditames da Lei nº 8.038/90, por considerar dita prática mais bené-
fica à defesa.

Diante do exposto, porque existem indícios suficientes de
materialidade e autoria, estando presentes os requisitos do art. 41
do CPP, recebo a denúncia com relação ao delito tipificado no art.
168-A do Código Penal, determinando, em consequência, a cita-
ção do acusado, nos termos do art. 396 do CPP, para que, no
prazo de dez dias, apresente resposta à acusação.

É como voto.

4 Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições reco-
lhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: (Incluído pela
Lei nº 9.983, de 2000)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº
9.983, de 2000)
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MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (TURMA) Nº
102.889-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO
Impetrantes: R & A COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, RJ

MACEDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALI-
MENTOS, CASA DO PÃO DE QUEIJO E PIAZZALE
MALL RESTAURANTE LTDA.

Impetrado: JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE

Lit. Passivo: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Adv./Proc.: DR. ADEMAR RIGUEIRA NETO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. DE-
CISÃO PROFERIDA NA JUSTIÇA ESTADUAL.
RATIFICAÇÃO POR JUIZ FEDERAL. POSSIBILI-
DADE. DEMORA EXCESSIVA NA APRECIAÇÃO
DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE
RECURSO CABÍVEL. CONHECIMENTO DO MAN-
DAMUS COMO REQUERIMENTO DIRIGIDO À
CORTE. INTERVENÇÃO JUDICIAL NAS EMPRE-
SAS. PARCIAL LIBERAÇÃO, MEDIANTE CAU-
TELAS.
- “Este Tribunal fixara anteriormente entendi-
mento no sentido de que, nos casos de incom-
petência absoluta, somente os atos decisórios
seriam anulados, sendo possível a ratificação
dos atos sem caráter decisório. Posteriormen-
te, passou a admitir a possibilidade de ratifica-
ção inclusive dos atos decisórios”. (STF, RE-AgR
464894, rel. Min. EROS GRAU, DJe 15.8.2008)
- Verificando-se a negativa de prestação jurisdi-
cional, decorrente de impasse entre os juízes da
Seção Judiciária em definir a quem incumbia se
pronunciar sobre o pedido de restituição, não
restou aos impetrantes outro remédio senão acu-
dir a este Tribunal.
- Se a medida constritiva revelou-se adequada
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num primeiro momento, hoje, após o ofereci-
mento da denúncia, afigura-se um tanto exces-
siva, sobretudo porque o writ noticia, inclusive,
a prisão de um dos administradores nomeados
pelo Juiz, o que corrobora a alegação de que exis-
tiriam fundados riscos de dilapidação do patri-
mônio constritado.
- Conhecimento do mandamus como requeri-
mento dirigido à Corte. Deferimento, em parte,
do pedido de liberação dos bens. Suspensão da
intervenção judicial nas empresas, ficando, po-
rém, os impetrantes na condição de depositári-
os e obrigados a prestar a caução no valor de R$
101.000,00 (cento e um mil reais), que correspon-
de, em tese, ao prejuízo supostamente causado
aos cofres públicos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, por unanimidade, conhecer do mandado de
segurança como requerimento dirigido à Corte, e, por maioria, con-
ceder, em parte, o pedido para liberar os bens e suspender a inter-
venção nas empresas, ficando os impetrantes na condição de
depositários e obrigados a prestar caução no valor de R$
101.000,00 (cento e um mil reais), nos termos do Relatório, Voto e
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo par-
te integrante do presente julgado.

Recife, 12 de junho de 2012. (Data de julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado por
R & A COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., RJ MACEDO COMÉR-
CIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CASA DO PÃO DE QUEI-
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JO e PIAZZALE MALL RESTAURANTE LTDA., representadas por
seus sócios gerentes, objetivando a desconstituição de constran-
gimento ilegal atribuído ao il. Juízo da 2ª Vara Federal do Rio Gran-
de do Norte, que decretou medidas assecuratórias no Procedi-
mento Criminal nº 0007296-34.2011.4.05.8400.

Iniciam aduzindo ter sido instaurado um inquérito policial em
desfavor de alguns dos impetrantes, para a apuração da prática
de supostos crimes perpetrados contra a Administração Pública,
além de lavagem de dinheiro, quadrilha e outros.

Anotam que, durante a fase investigativa, o Juízo da 7ª Vara
Criminal da Comarca de Natal/RN, atendendo a pleito formulado
pelo Ministério Público estadual, deferiu a realização de uma série
de medidas cautelares em desfavor dos impetrantes, a exemplo
de sequestro de bens, prisão cautelar, busca e apreensão, quebra
de sigilo telefônico e de dados fiscais e bancários.

Esclarecem que, após a apresentação de resposta à acusa-
ção por um dos denunciados, o Juízo Estadual declarou-se incom-
petente para a apreciação do feito, uma vez que a investigação
estaria diretamente relacionada a órgão federal, ou seja, o INME-
TRO, e verbas federais oriundas do IPEM, razão pela qual foi o
processo distribuído à 2ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande
do Norte.

Salientam que, em seguida, o Ministério Público Federal apre-
sentou sua denúncia, que, a rigor, seria apenas uma ratificação do
trabalho levado a efeito pelo membro do Parquet estadual, enqua-
drando as condutas nas molduras dos arts. 1º, incisos V e VII, da
Lei nº 9.613/98 e 288 do Código Penal, e, em separado, no tipo do
art. 312 desse último diploma. Foram ratificadas, ainda, as medi-
das cautelares, dentre elas, o sequestro dos bens ora questionado.

Afirmam que os estabelecimentos comerciais de propriedade
dos denunciados foram também sequestrados, ocasião em que a
autoridade coatora nomeou interventores para a sua administra-
ção, o que teria resultado em numerosas irregularidades na ges-
tão, devidamente comunicadas ao Magistrado em 12 (doze) peti-
ções, sendo a primeira protocolada em 26 de outubro de 2011,
sem qualquer apreciação daquele.
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Elucidam que essa inércia pode ser atribuída ao fato de o il.
Juízo substituto ter-se averbado suspeito em 12 de dezembro de
2011 para atuar no processo criminal em discussão. Distribuídos
os autos ao Juiz Titular da Vara, este se encontrava de férias até a
data de 7 de fevereiro de 2012, restando impossibilitado de despa-
char os requerimentos da defesa.

Acrescentam que nem mesmo a remessa do feito ao Juízo da
4ª Vara Federal, então em substituição ao titular da 2ª Vara, serviu
para resolver o problema, uma vez que este não determinou qual-
quer providência para sanar os “absurdos cometidos na adminis-
tração das empresas constritas”.

Ressalvam que a impetração é tempestiva, já que o writ teve
lugar apenas 81 (oitenta e um) dias após a decisão judicial de rati-
ficação do sequestro.

Entendem que o manejo do mandamus se revela adequado
para atacar não só a decisão judicial, mas, também, a inércia da
autoridade impetrada em adotar medidas emergenciais no sentido
de sanar as irregularidades cometidas pelos interventores nomea-
dos para a administração das empresas sequestradas.

Nesse contexto, sustentam que a questão da recorribilidade
da decisão perde importância ante a teratologia que ensejou a im-
petração, até porque inexistiria recurso previsto em lei para pôr
cobro à inércia do juízo monocrático.

Destacam uma série de falhas na decisão que ratificou o se-
questro:

a) ausência de fundamentação no ato de ratificação da medi-
da cautelar, já que nada foi dito sobre a legalidade, o cabimen-
to e a necessidade da constrição;

b) refere-se a numerosos delitos que sequer foram elencados
na denúncia;

c) a abusividade do sequestro, por ter recaído sobre todo o
patrimônio dos impetrantes, quando o prejuízo emergente do
suposto peculato sequer teria sido quantificado;

d) as medidas assecuratórias também incidiram sobre a admi-
nistração das empresas constituídas pelos impetrantes, ten-
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do sido nomeados administradores alheios às vicissitudes do
mercado, que estariam violando deveres legais, dilapidando o
patrimônio e causando prejuízo irreparável os bens sob tutela
legal.

e) os próprios administradores judiciais afirmaram não ter de-
tectado qualquer anormalidade nas movimentações financei-
ras dos comércios, o que evidenciaria a desnecessidade de
manutenção da medida constritiva.

Pugnam, ao final, pela concessão da segurança, determinan-
do-se a liberação de todos os bens móveis, imóveis e ativos finan-
ceiros pertencentes aos impetrantes, deixando constritos, se for o
caso, apenas os bens equivalentes ao valor de R$ 101.076,21 (cen-
to e um mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), ou, ainda,
a prestação de caução, em dinheiro, do referido valor.

Requerem, ainda, que se determine aos administradores, em
atenção ao disposto no art. 5º, LXIX, da CF/88, a apresentação
das prestações de contas até então pendentes, para efeito de res-
ponsabilidade civil (fls. 2-38).

Notificada, a ilustre autoridade impetrada apresentou as infor-
mações de estilo (fls. 733-745).

A douta Procuradoria Regional da República opinou pela de-
negação da ordem, em parecer assim ementado:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. CAUTELAR DE SEQUESTRO. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA
DE ILEGALIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
- Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e do art. 5º,
LXIX, da Constituição Federal de 1988, o direito protegido
em mandado de segurança deve ser líquido e certo, com-
provado de plano, sem necessidade de instrução probató-
ria, ausente in casu.
- Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder
na decisão combatida, que encontra respaldo nas disposi-
ções legais de regência.
- A questão da manutenção ou não dos bens sob constri-
ção, bem como a qualidade da gestão que está sendo
realizada pelos administradores judiciais, devem ser deci-
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didas ao longo do processo principal, não sendo o manda-
do de segurança via apropriada para tanto.
- Não conhecimento do mandamus. (fls. 749-751/v).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

Conforme sumariado, o mandado de segurança investe con-
tra a decisão com que o il. Juiz da 2ª Vara Federal do Rio Grande
do Norte, nos autos do Processo nº 0007296-34.2011.4.05.8400,
ratificou atos decisórios praticados no Juízo Estadual onde o feito
inicialmente tramitou, mantendo, de consequência, o sequestro de
bens por este último determinado.

Acrescentam que o remédio heróico teria por alvo não apenas
a ratificação do sequestro, mas, também, a inércia da autoridade
impetrada em adotar medidas emergenciais no sentido de sanar
as irregularidades cometidas pelos interventores nomeados para
a administração das empresas sequestradas.

Nesse contexto, é sabido que a impetração de mandado de
segurança contra ato judicial somente tem lugar em duas hipóte-
ses: a) quando a decisão não estiver sujeita a recurso próprio; e b)
quando, embora existindo recurso próprio, este não possua efeito
suspensivo, e o impetrante se encontre na iminência de sofrer dano
irreparável ou de difícil reparação, em decorrência de manifesta
ilegalidade perpetrada por autoridade jurisdicional.

A propósito, torrencial é a jurisprudência dos nossos tribunais
superiores, da qual colho os precedentes que encontro mais à mão:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ORDEM
DE AVALIAÇÃO E PENHORA. INEXISTÊNCIA DE ABU-
SO OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE
RECURSO (SÚMULA 267/STF), BEM COMO CONTRA
DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO (SÚ-
MULA 268/STF). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
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1. Mandado de segurança contra ato judicial somen-
te tem cabimento quando eivado o ato de manifesta
ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos
autos.
2. Inadmissível a dilação probatória em sede de mandado
de segurança.
3. “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição” (Súmula 267/STF).
4. “Não cabe mandado de segurança contra decisão judi-
cial com trânsito em julgado” (Súmula 268/STF).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4ª
Turma, AgRg no RMS 37436/SP, Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 29.5.2012) – destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MAN-
DADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL QUE
ORDENOU IMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL ARREMA-
TADO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO CONDOMINIAL. AU-
SÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO LÍQUIDO
E CERTO. FASE PROCESSUAL QUE DESAFIA RECUR-
SO ESPECÍFICO. SÚMULA 267 DO STF.
1. O mandado de segurança é remédio cabível so-
mente em situações excepcionais, para amparar di-
reito líquido e certo, lastreado em prova pré-consti-
tuída e desde que não haja outro instrumento capaz
de produzir o mesmo efeito prático.
2. Na hipótese, não restou comprovado de plano, por meio
de prova pré-constituída e embasada em uma situação fá-
tica perfeitamente delineada, o direito aventado pelo impe-
trante.
3. É incabível o mandado de segurança quando apresenta-
do em fase processual onde existe decisão sujeita a re-
curso específico. Incidência da Súmula 267 do STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 4ª
Turma, AgRg no RMS 34446 / PR, rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe 22.5.2012)

Meu primeiro impulso, portanto, era não conhecer da presente
impetração, por considerar que a discussão sobre a propriedade
dos bens deveria ser travada nas vias ordinárias. No entanto, du-
rante a sessão de julgamento, após ouvir as judiciosas pondera-
ções do il. Des. Fed. Francisco Barros Dias, resolvi modificar meu
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voto, para conferir uma solução diversa ao caso, como passo a
expor.

Realmente, assiste razão aos impetrantes quando dizem que
não havia um recurso a ser interposto diante da apatia do Juízo fren-
te às insistentes petições formuladas no sentido de liberar os bens.

Embora exista, hoje, uma decisão de indeferimento do pleito –
impugnada, a esta altura, por recurso de apelação em trâmite nes-
ta Corte –, à época da impetração do presente mandado de segu-
rança, já eram computadas mais de 10 (dez) petições pendentes
de apreciação pelo Magistrado, sendo certo que as informações
por ele prestadas não desmentem esse caótico quadro:

(...) Cumpre-me esclarecer, inicialmente, que em virtude
do afastamento temporário do exercício jurisdicional do Juiz
Federal Titular da Segunda Vara, Walter Nunes da Silva
Júnior, em decorrência de licença médica, a partir de 8 de
fevereiro, e da declaração de suspeição do Juiz Federal
Substituto, Mário de Azevedo Jambo, os autos do Proces-
so nº 0007486-94.2011.4.05.8400 (incidente de restituição
de bens decorrente da investigação criminal denominada
Operação “Pecado Capital”) foram encaminhados para a
Juíza Federal Substituta, Gisele Maria da Silva Araújo Lei-
te, da Quarta Vara para atuar em substituição legal, na
forma da regulamentação do Provimento nº 01, de 25 de
março de 2009, da Corregedoria Geral do Tribunal Regio-
nal Federal da Quinta Região. Conclusos os autos, a Juí-
za Federal Substituta, Gisele Leite, da Quarta Vara Cível
afirmou suspeição para atuar em substituição legal nos
processos relativos à operação “Pecado Capital”.

Em observação à ordem numérica de substituição legal,
os autos foram remetidos ao Juiz Federal Titular da Quarta
Vara Cível, Janilson Bezerra de Siqueira, que em virtude
do seu afastamento para a composição da Turma Nacio-
nal de Uniformização dos Juizados Especiais, os autos
seguiram a ordem seguinte, na forma da regulamentação
do Provimento nº 01/2009.

Na sequência, encaminharam-se os autos do processo
para o Juiz Federal Substituto da Quinta Vara Cível, Viní-
cius Costa Vidor, em substituição legal na Segunda Vara,
com base na previsão dos arts. 52 a 58 do Provimento nº
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01, de 25 de março de 2009, da Corregedoria do Tribunal
Regional Federal da Quinta Região, contudo, o referido
magistrado, por via de decisão, posteriormente à conclu-
são de alguns incidentes e processos da Segunda Vara,
firmou o entendimento de quebra da ordem natural de su-
cessão legal das substituições estabelecidas no provimen-
to mencionado, determinando que a substituição legal para
atuar nos processos semelhantes a dos autos compete
ao Juiz Titular da Primeira Vara Cível.

Por sua vez, o Juiz Federal Titular da Primeira Vara Cível,
Dr. Magnus Augusto Costa Delgado, nos termos da deci-
são proferida no Processo nº 0007486-94.2011.4.05.8400,
suscitou o conflito de competência negativo, aduzindo que,
na forma da previsão do art. 56, combinado com os arts.
53 e 54 do Provimento nº 01/2009, compete ao Juiz Fede-
ral Substituto da Quinta Vara desta Seção Judiciária pro-
cessar e julgar os feitos e incidentes relativos à investiga-
ção criminal da operação “Pecado Capital”, cabendo ao
egrégio Tribunal Regional Federal da Quinta Região, em
observância ao disposto no art. 108, e, da Constituição da
República de 1988 e à dicção dos arts. 113 a 116 do Códi-
go de Processo Penal, dirimir o referido conflito de compe-
tência.

Todavia, diante do Ato Normativo nº 116/CR, de 24 de feve-
reiro de 2012, do Desembargador Federal Vladimir Souza
Carvalho, Corregedor-Regional do Tribunal Regional Fede-
ral da Quinta Região, designando-me para, sem prejuízo
da jurisdição originária da Sexta Vara desta Seção Judi-
ciária e de outras designações, responder pela Segunda
Vara Criminal, de 27 de fevereiro de 2012 a 25 de março do
ano em curso, em razão de convocação do Excelentíssi-
mo Senhor Juiz Federal Walter Nunes da Silva Júnior, para
compor o mencionado Tribunal, e de férias do Excelentís-
simo Senhor Juiz Federal Substituto Mário Azevedo Jam-
bo, incumbe-me prestar neste instante as respectivas in-
formações no presente writ. (...) (fls. 733-734).

Inequívoca, pois, a negativa de prestação jurisdicional, decor-
rente de um verdadeiro impasse entre os juízes da Seção Judiciá-
ria do Rio Grande do Norte em definir a quem incumbia se pronun-
ciar sobre o pedido de restituição, pelo que não restou aos impe-
trantes outro remédio senão acudir a este Tribunal.
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Por outro lado, é recomendável que se evite a banalização do
mandado de segurança, com a criação de um temerário prece-
dente jurisprudencial. Por isso, acompanhando a proposta do dou-
to Des. Fed. Francisco Barros Dias (cf. notas taquigráficas), co-
nheço do mandamus como requerimento dirigido à Corte, para
apreciar a intervenção judicial nas empresas.

Resolvida essa questão processual, resta discutir o cerne da
irresignação dos peticionários, é dizer, a ratificação, pelo Juízo
impetrado, das medidas constritivas determinadas no foro esta-
dual.

Na hipótese, a ação penal tramitou, inicialmente, perante a
Justiça Estadual, quando numerosos atos instrutórios e decisóri-
os foram praticados.

Posteriormente, o douto Juiz de Direito declinou da competên-
cia em favor da Justiça Federal, ocasião em que o il. Juiz Federal
proferiu decisão em que ratificou os atos instrutórios e decisórios.
E nesse procedimento não reside qualquer ilegalidade, como já pro-
clamou o eg. Supremo Tribunal Federal, em sua atual orientação:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRA-
ORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA. ATOS DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE DE
RATIFICAÇÃO.
1. Este Tribunal fixara anteriormente entendimento o sen-
tido de que, nos casos de incompetência absoluta, so-
mente os atos decisórios seriam anulados, sendo possí-
vel a ratificação dos atos sem caráter decisório. Posteri-
ormente, passou a admitir a possibilidade de ratifi-
cação inclusive dos atos decisórios. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, RE-
AgR 464894, rel. Min. EROS GRAU, DJe 15.8.2008) - des-
tacamos.

Nesse diapasão, cumpre observar que a decisão ratificada pelo
Juízo Federal firmou-se no argumento de que as empresas R & A
COMÉRCIO DE VEÍCULOS (Platinum Automóveis), RJ MACE-
DO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (Supermercado É Show),
RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO ME (Casa do Pão de Quei-
jo) e PIAZZALE MALL RESTAURANTE foram constituídas no intui-
to de lavar dinheiro possivelmente obtido por meios criminosos.
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No entanto, se a medida constritiva revelou-se adequada na-
quele primeiro momento, hoje, após o oferecimento da denúncia,
afigura-se um tanto excessiva, sobretudo porque a exordial do writ
noticia, inclusive, a prisão de um dos administradores nomeados
pelo Juiz, o que corrobora a alegação dos impetrantes de que exis-
tiriam fundados riscos de dilapidação do patrimônio constritado.

Como é intuitivo, o ressarcimento aos cofres públicos não
poderá ser levado a bom termo se, ao final do processo penal, as
empresas estiverem na bancarrota.

Com essas considerações, reservando a discussão mais
aprofundada para o momento em que for apreciado o recurso de
apelação interposto pelas empresas, conheço do mandado de
segurança como requerimento dirigido à Corte e DEFIRO, EM
PARTE, o pedido de liberação dos bens, para suspender a inter-
venção judicial nas empresas, ficando, porém, os impetrantes na
condição de depositários e obrigados a prestar a caução no valor
de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), que corresponde, em
tese, ao prejuízo supostamente causado aos cofres públicos.

É como voto.

MEDIDA CAUTELAR (VICE-PRESIDÊNCIA) N° 2.645-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO
MOREIRA

Requerente: GIOVANA DE PAIVA LEITE
Requerida: UNIÃO
Agravante: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU
Adv./Proc.: DRA. MARIA RIZOMAR QUEIROZ CYSNEIROS

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DA
VICE-PRESIDÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RE-
CURSO EXTRAORDINÁRIO. MERO INCIDENTE
NO PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO
DE ARQUIVAMENTO PROFERIDA NO EXERCÍ-
CIO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. IMPOSSI-
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BILIDADE DE REVISÃO PELO ÓRGÃO COLE-
GIADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONHE-
CIMENTO DO REGIMENTAL.
- Agravo regimental (fls. 134/138) interposto pela
União contra decisão da Vice-Presidência (fls.
119/120) que determinou o arquivamento de me-
dida cautelar (MCVP2645-PE) manejada com o
fito de atribuir efeito suspensivo a recurso ex-
traordinário.
- Alegação da agravante no sentido de que a
medida cautelar deveria ter sido extinta sem re-
solução do mérito, e não simplesmente arquiva-
da como determinado na decisão recorrida, con-
siderando que a prolação do juízo de admissibi-
lidade do recurso extraordinário ocasionou a
perda do objeto da ação cautelar, restando con-
sequentemente sem efeito a liminar deferida.
- No julgamento de agravo regimental interpos-
to nos autos da MCVP 3.028-CE, este Tribunal
Pleno, por unanimidade de votos, seguindo en-
tendimento da Corte Especial do Superior Tri-
bunal de Justiça, decidiu ser incabível agravo
regimental contra decisão da Presidência ou Vice-
-Presidência acerca de pedido de efeito suspen-
sivo (e evidentemente de efeito suspensivo ati-
vo e antecipação de tutela recursal) a recurso
extraordinário ou especial.
- De acordo com a orientação da Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, eventual incon-
formismo com a decisão que examina pedido de
efeito suspensivo a recurso excepcional deve ser
dirigido ao tribunal competente para o julgamen-
to do recurso, visto que a competência delegada
ao presidente do tribunal de origem para o juízo
de admissibilidade dos recursos excepcionais
não se estende ao respectivo órgão colegiado
(AgRg na MC 14639/AL, Rel. Ministro ARI PAR-
GENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/
05/2009, DJe 07/12/2009).
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- Nos termos do voto-vista do Min. Teori Zavascki,
as decisões que tratam de pedido de efeito sus-
pensivo a recurso excepcional ou que cuidem da
aplicação do regime de retenção a essa espécie
de recurso, por se enquadrarem no âmbito ge-
nérico do juízo prévio de admissibilidade, são
insuscetíveis de agravo regimental para o órgão
colegiado de origem.
- Conclusão extraída da jurisprudência do STF e
do STJ no sentido de que não só as decisões de
atribuição de efeito suspensivo ou de aplicação
do regime de retenção aos recursos especiais e
extraordinários estão imunes à jurisdição do tri-
bunal de origem, mas, na verdade, todas aque-
las que vierem a ser proferidas pela Presidência
ou Vice-Presidência no exercício da competên-
cia delegada pelas Cortes Superiores. Consec-
tariamente, conclui-se que o recurso cabível con-
tra essas decisões é o agravo do art. 544 do CPC.
- Não obstante, deve ser reconhecida a compe-
tência do tribunal recorrido para revisão das de-
cisões da Presidência ou Vice-Presidência que
tiverem por escopo a aplicação do regime de re-
percussão geral e da sistemática dos recursos
repetitivos (arts. 542-B e 543-C do CPC). Isso
porque, diferentemente do que ocorre no tradi-
cional juízo de admissibilidade dos recursos ex-
cepcionais, o Presidente ou Vice-Presidente do
tribunal atua nesses casos no desempenho da
competência do próprio tribunal, e não como
órgão delegado de tribunal superior
- Em síntese, se a decisão for proferida no âmbi-
to genérico do Juízo de Admissibilidade, ou seja,
no exercício da competência delegada pelos tri-
bunais superiores, o recurso cabível será o Agra-
vo do art. 544 do CPC. Se a decisão, no entanto,
for proferida em sede de Juízo de Conformida-
de, isto é, no exercício de competência própria
do tribunal (CPC, arts. 543-B e 543-C), o recurso
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cabível será o Agravo Regimental.
- Pormenorizadamente, caberá agravo do art. 544
do CPC contra decisão do Presidente ou Vice-
-Presidente do tribunal de origem que: i) não
admitir recurso extraordinário ou recurso espe-
cial no exercício do tradicional juízo de admissi-
bilidade dos recursos excepcionais (art. 542, §
1º); ii) não admitir recurso extraordinário, quan-
do mantida pelo órgão julgador decisão contrá-
ria ao entendimento firmado pelo STF em sede
de repercussão geral (art. 543-B, § 4º c/c art. 542,
§ 1º); iii) não admitir recurso especial, quando
mantida pelo órgão julgador decisão contrária
ao entendimento firmado pelo STJ em sede de
recurso repetitivo (art. 543-C, § 8º c/c art. 542, §
1º); iv) deferir ou indeferir pedido de efeito sus-
pensivo a recurso extraordinário ou especial (art.
542, § 1º); iv) determinar que fique retido recur-
so extraordinário ou recurso especial (art. 542, §
3º c/c art. 542, § 1º)
- Será, no entanto, cabível agravo regimental para
o órgão colegiado do próprio tribunal contra de-
cisão que: i) declarar liminarmente indeferido
recurso extraordinário que tenha por objeto con-
trovérsia cuja repercussão geral tenha sido ne-
gada pelo STF (art. 543-A, § 5º); ii) determinar o
sobrestamento de recurso extraordinário em ra-
zão da seleção de um ou mais recursos repre-
sentativos da controvérsia para encaminhamento
ao STF (art. 543-B, § 1º); iii) declarar automatica-
mente não admitido recurso extraordinário so-
brestado, nos casos em que o STF negar a exis-
tência de repercussão geral da mesma contro-
vérsia (art. 543-B, § 2º); iv) declarar prejudicado
recurso extraordinário sobrestado, sempre que
o acórdão recorrido estiver em conformidade
com o posicionamento adotado pelo STF em re-
curso extraordinário submetido ao regime de
repercussão geral (art. 543-B, § 3º); v) determi-
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nar a suspensão de recurso especial em razão
da seleção de um ou mais recursos representa-
tivos da controvérsia para encaminhamento ao
STJ (art. 543-C, § 1º); vi) denegar seguimento a
recurso especial, na hipótese de o acórdão re-
corrido coincidir com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça (art. 543-C, § 7º, I).
- Caberá, ainda, agravo regimental para o órgão
colegiado do próprio tribunal contra decisão que
implique uma das seguintes providências, a des-
peito de não constarem expressamente do Có-
digo de Processo Civil: i) declarar prejudicado
recurso extraordinário não submetido a sobres-
tamento, quando o acórdão recorrido estiver em
conformidade com o posicionamento adotado
pelo STF em recurso extraordinário submetido
ao regime de repercussão geral (aplicação ana-
lógica do art. 543-B, § 3º); ii) declarar prejudica-
do recurso extraordinário interposto contra acór-
dão proferido pelo tribunal recorrido no exercí-
cio do juízo de retratação (aplicação analógica
do art. 543-B, § 3º, do CPC – vide QO AI 760358
QO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2009, DJe
12-02-2010, seq. 1730); iii) denegar seguimento a
recurso especial interposto contra acórdão que
aplica entendimento firmado pelo STJ em recur-
so repetitivo, mesmo que a demanda não tenha
sido suspensa (aplicação analógica do art. 543-C,
§ 7º, inciso I – vide Acordo de Cooperação firma-
do entre o STJ, TRF’s e Tribunais de Justiça dos
Estados, em 27/6/2012, embora este documento
tenha se utilizado da expressão “inadmitir”) .
- Vale, por fim, esclarecer que as providências
acima elencadas também se aplicam aos recur-
sos extraordinários e especiais de natureza cri-
minal, tendo em vista que as Cortes Superiores
vêm admitindo recursos extraordinários com
repercussão geral e recursos especiais repetiti-
vos em matéria penal e processual penal (RE
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579167 RG, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO,
julgado em 03/04/2008, DJe-157 22-08-2008; RE
597133 RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWAN-
DOWSKI, julgado em 04/06/2009, DJe-113 19-06-
2009; REsp 1107314/PR, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NU-
NES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/12/2010, DJe 05/10/2011; REsp 1112748/TO,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SE-
ÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 13/10/2009).
- Hipótese em que, o então Vice-Presidente des-
ta Corte decidiu pelo arquivamento da medida
cautelar de atribuição de efeito suspensivo a re-
curso extraordinário, tendo em vista sua nature-
za meramente incidental. Inserindo-se, portanto,
essa providência no âmbito genérico do juízo de
admissibilidade do recurso extraordinário, con-
tra ela não cabe agravo regimental.
- Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da
5ª Região, à unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráfi-
cas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.

Recife, 11 de julho de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREI-
RA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIA-
LHO MOREIRA:

Trata-se de agravo regimental (fls. 134/138) interposto pela
União contra decisão da Vice-Presidência (fls. 119/120) que determi-
nou o arquivamento de medida cautelar (MCVP2645-PE) maneja-
da com o fito de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário.
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Considerou o então Vice-Presidente desta Corte, Des. Federal
Marcelo Navarro, com base em entendimento consagrado pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, respaldado em decisões do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg na MC 14639/AL,
Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 06/05/2009,
DJe 07/12/2009, que a medida cautelar destinada à atribuição de efeito
suspensivo a recurso excepcional não possui natureza de ação au-
tônoma, mas, sim, de mero incidente no processamento do recurso.

Sustenta a agravante, todavia, que a medida cautelar em apreço
deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, e não simples-
mente arquivada como ficou determinado pela Vice-Presidência.
Segundo a recorrente, o exame de admissibilidade do recurso ex-
traordinário resultou na perda de objeto da cautelar, ficando, por
conseguinte, sem efeito a medida liminar deferida.

É o que importa relatar.

VOTO

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

DO NÃO CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL CON-
TRA DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA OU VICE-PRE-
SIDÊNCIA NO  EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DELEGADA.

No julgamento de Agravo Regimental interposto nos autos da
MCVP 3.028-CE, este Tribunal Pleno, por unanimidade de votos,
seguindo entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, decidiu ser incabível agravo regimental contra decisão da
Presidência ou Vice-Presidência acerca de pedido de efeito sus-
pensivo (e evidentemente de efeito suspensivo ativo e antecipa-
ção de tutela recursal) a recurso extraordinário ou especial.

De acordo com a orientação da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, eventual inconformismo com a decisão que
defere ou indefere pedido de efeito suspensivo a recurso excepci-
onal deve ser dirigido ao tribunal competente para o julgamento do
recurso, porquanto a competência delegada ao Presidente ou Vice-
Presidente do tribunal de origem para o juízo de admissibilidade
dos recursos excepcionais não se estende ao respectivo órgão
colegiado. Vejamos:
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PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR AJUIZADA PARA
ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRA-
ORDINÁRIO SOBRESTADO. Subsiste a competência do
Presidente do Tribunal, ou do Vice-Presidente quando isso
estiver na sua alçada, para decidir acerca da atribuição de
efeito suspensivo se o recurso extraordinário for sobresta-
do na forma do art. 543-B, § 1º, do Código de Processo
Civil; a eventual irresignação deve ser endereçada
ao Supremo Tribunal Federal, porque o exercício
dessa competência é delegado apenas ao Presiden-
te do Tribunal, e não ao respectivo colegiado. Agravo
regimental não conhecido.
(AgRg na MC 14639/AL, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2009, DJe 07/12/
2009)

Nos termos do voto-vista do Min. Teori Zavascki, as decisões
a respeito de pedido de efeito suspensivo a recurso excepcional
ou concernentes à aplicação do regime de retenção a recurso ex-
cepcional, por se enquadrarem no âmbito genérico do juízo prévio
de admissibilidade, são insuscetíveis de agravo regimental para o
órgão colegiado de origem. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERI-
MENTO, PELA VICE-PRESIDÊNCIA, DE EFEITO SUS-
PENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTA-
DO POR TRATAR DE MATÉRIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
1. Mesmo em se tratando de recurso extraordinário so-
brestado por versar matéria de repercussão geral (CPC,
543-B, § 1º), é cabível pedido de medida cautelar para ob-
tenção de efeito suspensivo, cuja decisão cabe ao Presi-
dente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido, nos ter-
mos da súmula 634/STF (STF, Pleno, Questão de Ordem
na AC 2177, julgamento de 12.11.08, Min.Ellen Gracie,
Informativo 528).
2. Segundo a jurisprudência do STF, as denomina-
das medidas cautelares para obter efeito suspensivo
a recurso extraordinário não têm natureza de ação
cautelar autônoma, mas de mero incidente no pro-
cessamento do recurso (Ag. de Pet. 1.440-4, 1ª T., Min.
Moreira Alves, DJ de 29-5-1998; Questão de Ordem
na Pet. 2.466 MC-QO, 2ª T., Min. Celso de Mello, DJ de
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26-4-2002). As decisões a respeito, a exemplo das re-
lacionadas à retenção ou não do recurso extraordi-
nário (CPC, art. 542, § 3º), inserem-se no âmbito ge-
nérico do juízo prévio de admissibilidade, cometido,
pela lei processual, não a órgão colegiado do Tribu-
nal recorrido, mas sim ao seu Presidente (ou Vice-
-Presidente) (CPC, art. 541), que, nessa condição, atua
como órgão delegado do STF.
3. Justamente por isso, não cabe agravo regimental
para a Corte Especial das decisões do Vice-Presiden-
te do STJ, proferidas no âmbito do juízo prévio de
admissibilidade de recurso extraordinário (STJ, AgRg
no RE no Ag 890875, CE, Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ de 17.03.08), inclusive as que dizem res-
peito à retenção ou não do recurso (CPC, art. 542, §
3º) ou à concessão ou não de efeito suspensivo.
4. Agravo regimental não conhecido.
(Ementa do voto-vista proferido pelo Min. Teori Zavascki no
julgamento do AgRg na MC 14639/AL, que foi acolhido,
pela maioria, da Corte Especial, não conhecendo do agra-
vo regimental)

DO CABIMENTO DE AGRAVO DO ART. 544 DO CPC CON-
TRA DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA OU VICE-PRE-
SIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DELEGADA.

No mesmo voto-vista, o Ministro Teori Zavascki, fazendo refe-
rência ao julgamento do AgRg na MC 14635/PR, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, PrimeiraTurma, julgado em 16/09/2008, DJe 22/
09/2008, enfatizou que a falta de recurso previsto em lei para essa
hipótese deve ser suprida com a aplicação analógica do art. 544
do CPC. Vejamos:

(...) Ora, no exercício das atribuições relacionadas com o
juízo de admissibilidade de recursos para as instâncias
extraordinárias – previstas nos artigos 542 e 543 do CPC e
nas quais se inclui também a de atribuir ou não efeito sus-
pensivo aos referidos recursos, quando ainda pendentes
de admissão (Súmula 635/STF) – o vice-presidente atua
como delegado do Tribunal ad quem. Nessas circunstân-
cias, as decisões que profere não estão sujeitas a contro-
le por qualquer dos órgãos do Tribunal local. A propósito,
em sede doutrinária, observei:
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“Questão importante é a que diz respeito ao controle, por
via recursal, da decisão que, no tribunal de origem, nega
ou defere a medida cautelar. Considerando que se trata de
decisão sobre matéria que, no tribunal ad quem, está su-
jeita ao princípio da colegialidade, como fazem certo os
regimentos internos do STF (art. 21, IV e V, e art 317) e do
STJ (art. 34, V e art. 258), não teria nenhum sentido lógico
e muito menos sistemático considerá-la irrecorrível quan-
do proferida ainda na origem. Por outro lado, considerando
que se trata de decisão integrada ao juízo de admissibili-
dade do recurso especial ou extraordinário, em que o pre-
sidente ou o vice-presidente do tribunal a quo atua como
órgão delegado do STF ou do STJ, é certo que tais deci-
sões devem ser submetidas a controle perante o tribunal
competente para o julgamento do recurso cujo efeito sus-
pensivo foi concedido ou negado. Descarta-se, com esse
entendimento, a viabilidade de agravo regimental ou de
qualquer outra medida (v.g., mandado de segurança) para
órgão colegiado do tribunal de origem. Não havendo a
lei previsto expressamente o recurso apropriado para
a decisão do incidente (aliás, o próprio incidente é
fruto de construção pretoriana e não da lei, confor-
me se viu), há que se aplicar aqui, por analogia, a
disciplina prevista para as decisões proferidas no ju-
ízo de admissibilidade. Cabível será, portanto, a agra-
vo de instrumento previsto no art. 544 do CPC, que
será instruído com as peças adequadas ao exame,
pelo tribunal, do objeto específico e peculiar do re-
curso: o cabimento ou não da antecipação da tutela
recursal no recurso especial ou extraordinário. É pos-
sível que, em situações de excepcional urgência, o recur-
so de agravo, pela demora em sua tramitação na origem,
não tenha a agilidade suficiente para estancar o risco imi-
nente de dano grave ao direito da parte. Em casos tais,
evidenciada a relevância jurídica das alegações e o pericu-
lum in mora, a única alternativa que se mostra possível é,
outra vez, a da medida cautelar, agora dirigida diretamente
ao STF ou ao STJ, conforme o caso”. (ZAVASCKI, Teori
Albino. Antecipação da Tutela, 4ª ed. Saraiva, 2005, pp.
150-151)

Diante do que foi exposto até aqui, podemos concluir que não
só as decisões de atribuição de efeito suspensivo ou de aplicação
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do regime de retenção aos recursos especiais e extraordinários
estão imunes à jurisdição do tribunal de origem, mas, na verdade,
todas aquelas que vierem a ser proferidas pela Presidência ou Vice-
Presidência no exercício da competência delegada pelas Cortes
Superiores. Consectariamente, conclui-se que o recurso cabível
contra essas decisões é o agravo do art. 544 do CPC.

Com efeito, atuando o Presidente ou Vice-Presidente na con-
dição de órgão delegado dos tribunais de superposição, seria con-
trário à própria lógica do sistema admitir que o tribunal recorrido
pudesse, através de agravo regimental, rever decisões de admis-
sibilidade dos recursos interpostos contra seus acórdãos.

DO CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DE-
CISÃO DA PRESIDÊNCIA OU VICE-PRESIDÊNCIA QUE PRO-
MOVE A APLICAÇÃO DO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL
(CPC, ART. 543-B) E DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS RE-
PETITIVOS (CPC, ART. 543-C)

Não obstante, deve ser reconhecida a competência do tribu-
nal recorrido para revisão das decisões da Presidência ou Vice-
Presidência que tiverem por escopo a aplicação do regime de re-
percussão geral e da sistemática dos recursos repetitivos (arts.
542-B e 543-C, do CPC). Isso porque, diferentemente do que ocorre
no tradicional juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais,
o Presidente ou Vice-Presidente do tribunal atua nesses casos no
desempenho da competência do próprio tribunal, e não como ór-
gão delegado de tribunal superior.

Nessa linha, transcrevo julgado da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, fazendo referência a acórdão do Supremo Tri-
bunal Federal, por meio do qual ficou assentada a competência do
próprio tribunal recorrido para aplicação da sistemática do art. 543-
B do CPC e, por conseguinte, para o julgamento de agravo regi-
mental interposto em face das decisões proferidas com essa fina-
lidade:

PROCESSO CIVIL. 1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GE-
RAL. CONSEQUÊNCIA DESSA DECISÃO NOS RECUR-
SOS SOBRESTADOS NO REGIME DO ART. 543-B DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NOS RECURSOS
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POSTERIORES. Se o Supremo Tribunal Federal não re-
conhece no tema controvertido a repercussão geral, os
recursos sobrestados “considerar-se-ão automatica-
mente não admitidos” (CPC, 543-B, § 2º), e os posteri-
ores “serão indeferidos liminarmente” (CPC, 543-A, §
5º). RECURSO. A decisão do presidente do tribunal a quo,
ou de quem o substituir, que negar seguimento a esses
recursos decorre de competência própria e estará
sujeita a agravo regimental, sem qualquer recurso para
o Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem em Agra-
vo de Instrumento nº 760.358, SE, Relator o Ministro Gil-
mar Mendes). 2. JUÍZO DE PREJUDICIALIDADE. Julgado
o mérito do recurso extraordinário representativo da con-
trovérsia, o presidente do tribunal a quo, ou quem o subs-
tituir, julgará prejudicado o recurso extraordinário quan-
do o acórdão recorrido estiver conformado ao precedente
(CPC, art. 543-B, § 3º). RECURSO. A decisão, também
prolatada no exercício de competência própria, es-
tará sujeita a agravo regimental, sem qualquer recurso
para o Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem em
Agravo de Instrumento nº 760.358, SE, Relator o Ministro
Gilmar Mendes). 3. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Julga-
do o mérito do recurso extraordinário representativo da
controvérsia, os acórdãos prolatados pelo tribunal a quo,
ainda que posteriores ao precedente, estarão sujeitos ao
juízo de retratação; mantido nesse âmbito o acórdão
divergente, o presidente do tribunal a quo, ou quem o
substituir, fará o juízo de admissibilidade do recurso
extraordinário por delegação do Supremo Tribunal
Federal. RECURSO. A decisão que, nesse contexto, não
admitir o recurso extraordinário estará sujeita a agra-
vo de instrumento (CPC, art. 544). Agravo regimental não
provido.
(AgRg no RE no AgRg nos EAg 602.830/DF, Rel. Ministro
ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/
10/2010, DJe 08/02/2011)

É verdade que os tribunais de segundo grau têm relutado em
admitir o cabimento de agravo regimental contra decisões dirigi-
das à aplicação da sistemática dos recursos repetitivos e do regi-
me da repercussão geral. Entretanto, não restam mais dúvidas de
que o recurso cabível em face desse tipo de decisão é o agravo
regimental.
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Além dos precedentes já mencionados, confiram-se, no mes-
mo sentido, os julgamentos realizados no AI 760358 QO, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2009, DJe 12-
02-2010 e na QO no Ag 1154599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor
Rocha, Corte Especial, julgado em 16/02/2011, DJe 12/05/2011.

Observe-se que no voto proferido na QO AI 760358, o Ministro
Gilmar Mendes deixou evidente que os tribunais de segundo grau
e as turmas recursais detêm a competência para aplicação do
entendimento firmado em sede de repercussão geral aos recur-
sos extraordinários sobre idêntica controvérsia. O insigne Ministro
Relator ainda afirmou não ser cabível o agravo do art. 544 do CPC
para impugnação dessa espécie de decisão. Observe-se:

Assim, a competência para aplicação do entendimen-
to firmado pelo STF é dos tribunais e das turmas re-
cursais de origem. Não se trata de delegação para que
examinem o recurso extraordinário nem de inadmis-
sibilidade ou de julgamento de recursos extraordi-
nários ou agravos pelos tribunais e turmas recursais
de origem. Trata-se, sim, de competência para os
órgãos de origem adequarem aos casos individuais
ao decidido no leading case, mediante:
a) registro da automática inadmissibilidade (§ 5º do art.
543-A) ou do indeferimento liminar dos recursos sobresta-
dos (§ 2º do art. 543-B), cujas matérias se identifiquem
com aquelas em que se tenha negado repercussão geral;
b) registro do prejuízo dos recursos contra decisões con-
formes à jurisprudência da Corte em matéria cuja reper-
cussão geral já foi assentada às que já tiveram o mérito
julgado; e c) juízo de retratação, nos casos em que a re-
percussão geral fora assentada e cujo julgamento posteri-
or de mérito, pelo STF, resulte contrário ao entendimento
a que chegou a Corte de origem, na decisão objeto de
recurso extraordinário.
Os instrumentos para essa adequação de entendimentos
aos casos que envolvam a mesma matéria constitucional
serão a retratação, o registro de prejuízo a a automática
inadmissibilidade, conforme prevê o supracitado art. 543-
B, § 3º, do CPC.
O cabimento de agravo de instrumento dirigido a esta
Corte resume-se aos casos elencados nos art.s 544
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do CPC e 313 do RISTF. A presente hipótese não é con-
templada em nenhum desses dispositivos.

No voto proferido na QO no Ag 1154599/SP, o Min. César Asfor
Rocha  seguiu integralmente o entendimento adotado pelo STF na
QO AI 760358, conforme se verifica das seguintes passagens de
seu voto:

[...]

Sob esse enfoque, a norma do art. 544 do Código de
Processo Civil, editada em outro momento do Poder
Judiciário, deve ser interpretada restritivamente, in-
cidindo, apenas, nos casos para os quais o agravo de
instrumento respectivo foi criado, ou seja, nas hipó-
teses em que o órgão judicante do Tribunal de ori-
gem tenha apreciado efetivamente os requisitos de
admissibilidade do recurso especial.

O exame dos mencionados pressupostos recursais, sem
dúvida, não alcança a norma do inciso I do § 7º do art. 543-
C do Código de Processo Civil. Nesse dispositivo, o ape-
lo extremo tem seguimento negado com base no jul-
gamento do mérito de apelo que serviu de paradig-
ma ou, como dispõe a própria lei, de “recurso repre-
sentativo de controvérsia” (§ 1º do mesmo dispositi-
vo). Antecipa-se, enfim, no eleito recurso repetitivo,
o resultado dos futuros recursos que cuidarem de
matéria idêntica.

[...]

III - Por último, cabe aqui discutir uma terceira questão.
Poderá haver hipóteses em que, de fato, o recurso especi-
al terá seguimento negado indevidamente, por equívoco do
órgão julgador na origem. Nesse caso, caberá apenas agra-
vo regimental no Tribunal a quo.

Observo que o Supremo Tribunal Federal, no julga-
mento da Questão de Ordem no Agravo de Instru-
mento nº 760.358-7, decidiu de forma semelhante.
Considerando inadequada a utilização da reclama-
ção para correção de equívocos na aplicação da ju-
risprudência daquele Tribunal aos processos sobres-
tados na origem pela repercussão geral, entendeu
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que o único instrumento possível a tal impugnação
seria o agravo interno.

Ante todo o exposto e tendo em conta que o presente
agravo, inclusive no que se refere ao art. 535 do CPC, bus-
ca apenas a prevalência de tese rechaçada quando do jul-
gamento do REsp nº 977.058/RS, sob o rito da novel legis-
lação, não conheço do agravo de instrumento porquanto
incabível.

Em reforço, colaciono recente julgado do STJ reafirmando
competir ao próprio tribunal recorrido decidir, em sede de agravo
regimental, sobre alegação de equivoco no sobrestamento ou na
aplicação da sistemática dos recursos repetitivos. In verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO
DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL FUN-
DADA NO § 1º DO ART. 543-C DO CPC. NÃO CABIMEN-
TO.
1. Conforme decidiu a Corte Especial na QO no Ag
1154599/SP, CE, Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 12/
05/2011, não cabe agravo de instrumento ao STJ con-
tra decisão que nega seguimento a recurso especial
com base no art. 543, § 7º, inciso I, do CPC, sendo da
competência do próprio Tribunal recorrido, se provo-
cado por agravo interno, decidir sobre a alegação
de equívoco na aplicação de precedente do STJ em
recurso especial representativo da controvérsia.
2. Por idêntica razão e pela mesma via do agravo interno,
cabe ao Tribunal recorrido julgar a alegação de equívoco
no sobrestamento de recurso, na hipótese  do § 1º do art.
543-C do CPC, no aguardo de pronunciamento do STJ.
Em casos tais, será incabível, tanto o agravo de instru-
mento do art. 544 do CPC, quanto medida cautelar para o
STJ com idêntica finalidade.
3. Recurso desprovido.
(EDcl na MC 18.822/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZA-
VASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe
15/03/2012)

Em síntese, podemos concluir que, se a decisão for proferida
no âmbito genérico do JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, ou seja, no
exercício da competência delegada pelos tribunais superiores, o
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recurso cabível será AGRAVO DO ART. 544 DO CPC. Se a deci-
são, no entanto, for proferida em sede de JUÍZO DE CONFORMI-
DADE, isto é, no exercício de competência própria do tribunal (CPC,
arts. 543-B e 543-C), o recurso cabível será o AGRAVO REGI-
MENTAL.

Para facilitar a aplicação desses entendimentos aos casos
concretos, passo à especificação das hipóteses de cabimento de
agravo do art. 544 do CPC e do agravo do art. 200 do Regimento
Interno desta Corte:

1) Caberá agravo do art. 544 do CPC contra decisão do Presi-
dente ou Vice-Presidente do tribunal de origem que:

i. Não admitir recurso extraordinário ou recurso especial
no exercício do tradicional juízo de admissibilidade dos
recursos excepcionais (art. 542, § 1º)
ii. Não admitir recurso extraordinário, quando mantida pelo
órgão julgador decisão contrária ao entendimento firmado
pelo STF em sede de repercussão geral (art. 543-B, § 4º
c/c art. 542, § 1º).
iii. Não admitir recurso especial, quando mantida pelo
órgão julgador decisão contrária ao entendimento firmado
pelo STJ em sede de recurso repetitivo (art. 543-C, § 8º c/
c art. 542, § 1º).
iv. Deferir ou indeferir pedido de efeito suspensivo a re-
curso extraordinário ou especial (art. 542, § 1º).
v. Determinar que fique retido recurso extraordinário ou
recurso especial (art. 542, § 3º c/c art. 542, § 1º)

2) Será, no entanto, cabível agravo regimental para o órgão
colegiado do próprio tribunal (Plenário, Corte Especial, Seção ou
Colegiado dos Presidentes das Seções, conforme dispuser o res-
pectivo regimento) contra decisão que:

i. Declarar liminarmente indeferido recurso extraordi-
nário que tenha por objeto controvérsia cuja repercussão
geral tenha sido negada pelo STF (art. 543-A, § 5º).
ii. Determinar o sobrestamento de recurso extraordiná-
rio em razão da seleção de um ou mais recursos repre-
sentativos da controvérsia para encaminhamento ao STF
(art. 543-B, § 1º).
iii. Declarar automaticamente não admitido recurso
extraordinário sobrestado, nos casos em que o STF negar
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a existência de repercussão geral da mesma controvérsia
(art. 543-B, § 2º).
iv. Declarar prejudicado recurso extraordinário sobres-
tado, sempre que o acórdão recorrido estiver em conformi-
dade com o posicionamento adotado pelo STF em recurso
extraordinário submetido ao regime de repercussão geral
(art. 543-B, § 3º).
v. Determinar a suspensão de recurso especial em ra-
zão da seleção de um ou mais recursos representativos
da controvérsia para encaminhamento ao STJ (art. 543-C,
§ 1º).
vi. Denegar seguimento a recurso especial, na hipótese
de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Su-
perior Tribunal de Justiça (art. 543-C, § 7º, I).

3) Caberá, ainda, agravo regimental para o órgão colegiado do
próprio tribunal contra decisão que implique uma das seguintes
providências, a despeito de não constarem expressamente do
Código de Processo Civil:

i. Declarar prejudicado recurso extraordinário não sub-
metido a sobrestamento, quando o acórdão recorrido esti-
ver em conformidade com o posicionamento adotado pelo
STF em recurso extraordinário submetido ao regime de
repercussão geral (aplicação analógica do art. 543-B, §
3º).
ii. Declarar prejudicado recurso extraordinário interpos-
to contra acórdão proferido pelo tribunal recorrido no exer-
cício do juízo de retratação (aplicação analógica do art.
543-B, § 3º, do CPC - vide QO AI 760358 QO, Tribunal
Pleno, julgado em 19/11/2009, DJe 12-02-2010, seq. 1730).
iii. Denegar seguimento a recurso especial interposto
contra acórdão que aplica entendimento firmado pelo STJ
em recurso repetitivo, mesmo que a demanda não tenha
sido suspensa (aplicação analógica do art. 543-C, § 7º,
inciso I - vide Acordo de Cooperação firmado entre o STJ,
TRF’s e Tribunais de Justiça dos Estados, em 27/6/2012,
embora este documento tenha se utilizado da expressão
“inadmitir”).

Vale, por fim, esclarecer que as providências acima elenca-
das também se aplicam aos recursos extraordinários e especiais
de natureza criminal, tendo em vista que as Cortes Superiores
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vêm admitindo recursos extraordinários com repercussão geral e
recursos especiais repetitivos em matéria penal e processual pe-
nal (RE 579167 RG, Relator(a): Min. Menezes Direito, julgado em
03/04/2008, DJe-157 22-08-2008; RE 597133 RG, Relator(a): Min.
Ricardo Lewandowski, julgado em 04/06/2009, DJe-113 19-06-2009;
REsp 1107314/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Mi-
nistro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 13/
12/2010, DJe 05/10/2011; REsp 1112748/TO, Rel. Ministro Felix
Fischer, Terceira Seção, julgado em 09/09/2009, DJe 13/10/2009).

No caso sob exame, o então Vice-Presidente desta Corte de-
cidiu pelo arquivamento da medida cautelar de atribuição de efeito
suspensivo a recurso extraordinário, tendo em vista sua natureza
meramente incidental. Inserindo-se, portanto, essa providência no
âmbito genérico do juízo de admissibilidade do recurso extraordi-
nário, contra ela não cabe agravo regimental.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.

É como voto.

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA (TURMA) N° 3.137-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Requerente: SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO
Requerida: FAZENDA NACIONAL
Advs./Procs.: DRS. RICARDO DO NASCIMENTO CORREIA DE

CARVALHO E OUTROS (REQTE.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
MEDIDA CAUTELAR. SUAPE. IMUNIDADE RE-
CÍPROCA. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.
EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL CUJO OBJETI-
VO É REALIZAR A INSTALAÇÃO, ADMINISTRA-
ÇÃO E EXPLORAÇÃO DO PORTO DE SUAPE.
A ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DOS PORTOS
MARÍTIMOS, FLUVIAIS E LACUSTRES TEM NA-
TUREZA DE SERVIÇO PÚBLICO.
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- Trata-se de medida cautelar incidental, interpos-
ta por SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL POR-
TUÁRIO, na qual se requer a suspensão da co-
brança de imposto sobre a propriedade territori-
al rural, até o julgamento final do Recurso de
Apelação nº 527622-PE interposto no mandado
de segurança impetrado em face da UNIÃO FE-
DERAL, com o desígnio de afastar a incidência
do ITR, em relação aos imóveis pertencentes à
requerente.
- A recorrente é empresa pública estadual, cujo
objetivo, nos termos da Lei Estadual nº 7.763/78,
é realizar a instalação, administração e explora-
ção do Porto de Suape, para o que lhe compete,
entre outros, “promover a alienação ou arrenda-
mento de lotes de terreno para fins industriais,
portuários ou correlatos”.
- Trata-se, portanto, de atividade cuja exploração
está a cargo da União, de forma direta ou medi-
ante autorização, concessão ou permissão, con-
forme previsto no art. 21, XII, f, da CF/88.
- As atividades de exploração dos portos maríti-
mos, fluviais e lacustres têm natureza de servi-
ço público. Precedentes STF: (RE 356.711, Rel.
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de
07.04.2006; RE 253.394, Rel. Min. Ilmar Galvão,
Primeira Turma, DJ de 11.04.2003 e o RE 265.749,
Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ
de 12.09.2003).
- Medida cautelar parcialmente procedente, para
determinar a suspensão, até o julgamento do
recurso de apelação do Mandado de Segurança,
da cobrança do ITR, somente, quanto aos imó-
veis situados nas áreas declaradas de utilidade
e necessidades públicas, bem como, aos imó-
veis da requerente sob sua posse direta, também
enquanto serviço público estadual, desde que
estejam afetos à exploração de sua atividade-fim.
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ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, julgar parcialmente proce-
dente a medida cautelar, nos termos do voto do Relator, na forma
do relatório e notas taquigráficas que passam a integrar o presen-
te julgado.

Recife, 31 de julho de 2012. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

Trata-se de medida cautelar incidental, com pedido de liminar,
interposta por SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO, na
qual se pleiteia a suspensão da cobrança de imposto sobre a
propriedade territorial rural, até o julgamento final do Recurso de Ape-
lação nº 527622-PE interposto no mandado de segurança impetrado
em face da UNIÃO FEDERAL, com o desígnio de afastar a inci-
dência do ITR, em relação aos imóveis pertencentes à requerente.

Alega a requerente que é empresa pública estadual e exerce,
por delegação, serviço público federal, razão pela qual defende o
gozo da imunidade recíproca prevista no art. 150, inc. VI, a, da CF/
88. Afirma, ainda, que sua atividade final não é a obtenção de lucro,
mas sim prestação de serviço público de fomento ao desenvolvi-
mento do Estado, cujo exercício lhe foi delegado pela União.

Requer a concessão de liminar para que a União se abstenha
de cobrar o ITR, até o julgamento final do mandado de segurança
supra mencionado.

Às fls. 78/81, o pedido de liminar foi deferido em parte, apenas
para determinar a suspensão, até o julgamento do Mandado de
Segurança, da cobrança do ITR, somente, quanto aos imóveis si-
tuados nas áreas declaradas de utilidade e necessidades públi-
cas, bem como aos imóveis da requerente sob sua posse direta,
também enquanto serviço público estadual, desde que estejam
afetos à exploração de sua atividade-fim.



366

A Fazenda Nacional, em sua contestação de fls. 86/94, opõe-
se à concessão da cautelar pleiteada, sob o fundamento de que
SUAPE, empresa pública, desenvolve atividades empresariais e
não se enquadra entre as entidades previstas no art. 150 da CF,
que dispõe acerca da imunidade tributária. Afirma, ainda, que a
empresa pública requerente submete-se às restrições dos §1º e
2º do art. 173 da CF, em razão de explorar atividade econômica.
Requer que o pedido seja julgado improcedente ou, alternativa-
mente, que a imunidade seja deferida apenas sobre imóveis que
estejam na posse direta do Porto de Suape e afetos ao serviço
público.

É o relatório.

VOTO

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

A ação cautelar visa a preservar a eficácia da decisão final da
ação principal. Destarte, o mérito da ação cautelar se consubstan-
cia na existência da plausibilidade do direito da ação principal (fu-
mus boni iuris) e do perigo de prejuízo enquanto se espera de jul-
gamento dessa ação (periculum in mora).

Quanto à plausibilidade do direito invocado, cumpre, inicial-
mente, esclarecer que a requerente é empresa pública estadual,
cujo objetivo, nos termos da Lei Estadual nº 7.763/78, é realizar a
instalação, administração e exploração do Porto de Suape, para o
que lhe compete, entre outros, “promover a alienação ou arrenda-
mento de lotes de terreno para fins industriais, portuários ou corre-
latos”.

Trata-se, portanto, de atividade cuja exploração está a cargo
da União, de forma direta ou mediante autorização, concessão ou
permissão, conforme previsto no art. 21, XII, f, da CF/88:

Art. 21. Compete à União:
(...)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, con-
cessão ou permissão:
(...)
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
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O Supremo Tribunal Federal consolidou a orientação de que a
exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-
se como serviço público. Observe-se:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SO-
CIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR
ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDA-
DE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL.
ARTS. 21, XII, F, 22, X, e 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO.
DECRETO FEDERAL 85.309/1980. 1. IMUNIDADE RECÍ-
PROCA. CARACTERIZAÇÃO.
Segundo teste proposto pelo ministro relator, a aplicabili-
dade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da
Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo
do atendimento de outras normas constitucionais e legais:
1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à proprieda-
de, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos
institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação
poderia colocar em risco a respectiva autonomia política.
Em consequência, é incorreto ler a cláusula de imuniza-
ção de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a
dar ao ente federado condições de contratar em circuns-
tâncias mais vantajosas, independentemente do contex-
to. 1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas
primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de
particulares, devem ser submetidas à tributação, por apre-
sentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem
a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não deve
ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios
da livre concorrência e do exercício de atividade profissio-
nal ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a des-
ventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios
próprios do mercado e da administração, sem que a inter-
venção do Estado seja fator preponderante. 2. SOCIEDA-
DE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE
ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE
INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO
CONCORRENCIAL E À LIVRE INICIATIVA. Segundo se
depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade esta-
tal, pois: 2.1. Em uma série de precedentes, esta Cor-
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te reconheceu que a exploração dos portos maríti-
mos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço
público. 2.2. O controle acionário da Codesp perten-
ce em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta
da indicação de que a atividade da pessoa jurídica
satisfaça primordialmente interesse de acúmulo pa-
trimonial público ou privado. 2.3. Não há indicação
de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de
livre iniciativa, eis que ausente comprovação de que
a Codesp concorra com outras entidades no campo
de sua atuação. 3. Ressalva do ministro-relator, no
sentido de que “cabe à autoridade fiscal indicar com
precisão se a destinação concreta dada ao imóvel
atende ao interesse público primário ou à geração
de receita de interesse particular ou privado”. Recur-
so conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provi-
mento.
(STF, RE 253.472/SP, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJ 25.08.2010, DJe 01.02.2011)

No tocante à imunidade tributária recíproca pleiteada pela re-
querente, dispõe o art. 150, inc. VI, a, da CF/88:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distri-
to Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

Verifica-se que o Pretório Excelso tem reconhecido a imunida-
de tributária às empresas públicas e sociedades de economia mista
prestadoras de serviço público, como se pode depreender do jul-
gado acima transcrito.

Frise-se, ainda, que, em relação ao provimento concedido pela
Corte Suprema, o Porto de Santos é sociedade de economia mis-
ta, com preponderância do capital público. A agravante, a seu tur-
no, possui capital totalmente público, razão pela qual não vislum-
bro óbices à concessão da medida cautelar requerida.

Vê-se presente o perigo de dano pela demora na prestação
jurisdicional, em razão de a irregularidade fiscal em que se encon-
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tra a requerente, decorrente da cobrança, em tese indevida, difi-
cultar a operacionalização de suas atividades.

Pelo exposto, vislumbram-se presentes os requisitos neces-
sários à concessão da medida pleiteada.

Contudo, tendo em vista que é de competência de SUAPE,
conforme, inclusive, prevê o art. 4º da Lei nº 7.763/78, a promoção,
a alienação ou arrendamento de lotes para fins industriais, portuá-
rios ou correlatos, é necessário esclarecer que a imunidade deve
abranger apenas as propriedades que estejam sob posse direta
da requerente e as que possuam a característica primordial à con-
cessão da prerrogativa requerida, a prestação de serviço público.

Por tais considerações, julgo parcialmente procedente a me-
dida cautelar pleiteada, para determinar a suspensão, até o julga-
mento do recurso de apelação do Mandado de Segurança, da co-
brança do ITR, somente, quanto aos imóveis situados nas áreas
declaradas de utilidade e necessidades públicas, bem como aos
imóveis da requerente sob sua posse direta, também enquanto
serviço público estadual, desde que estejam afetos à exploração
de sua atividade-fim.

 É como voto.
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527299-PB ................................................ 210

Ct, Pen e PrPen Denúncia contra prefeito. Crime contra o
meio ambiente. Ausência de interesse pú-
blico federal. Fatos que se potencializam
exclusivamente no interesse da população
local. Incompetência da Justiça Federal. Re-
messa dos autos ao Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba. INQ 2373-PB .............. 306

E

Adm Embargos à execução fiscal. Multa adminis-
trativa. IBAMA. Ilícito ambiental. Pesca em
área proibida. Auto de infração. Valor da mul-
ta. Desproporcionalidade. Redução. Com-
petência do agente autuante. AC 542831-
RN ............................................................. 225
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Pen e PrPen Embargos declaratórios baseados em su-
postas omissões e contradições havidas no
aresto embargado. Nítido intuito de redis-
cussão de matérias já dirimidas tanto pela
Quarta Turma quanto pelo Pleno desta Cor-
te Regional. Condenação proferida não ape-
nas com base no laudo pericial, mas com
supedâneo também em harmônico e robus-
to conjunto probatório. Revisão criminal que
não se presta para o reexame das provas
colhidas no curso da instrução criminal.
Embargos declaratórios improvidos. ED na
RvCr 115-RN ............................................. 289

PrCv Emolumentos requeridos para registro de
imóveis. Pretendida isenção do DNOCS.
Impossibilidade. Decreto-Lei nº 1.537/77 não
recepcionado pela CF/88. Vedação consti-
tucional. Alegação de violação à cláusula de
reserva de plenário. Juízo de não recepção
de norma pré-constitucional. Desnecessi-
dade de submissão ao Tribunal Pleno. Ale-
gação de omissão quanto à aplicação da
Lei 9.028/95, art. 24-A; da Lei 9.289/96, art.
1º, §§ 1º e 4º; da Lei 4.229/63, art. 31 e do
Decreto-Lei 1.537/77, arts. 1º e 2º. Inocor-
rência. Discussão da matéria. Impossibili-
dade. ED no AgTr 118751-CE ................... 297

I

PrPen e Pen Inquérito policial. Nulidade. Rejeição. Viola-
ção à prerrogativa de foro. Inocorrência.
Apropriação indébita previdenciária. Cons-
tituição definitiva do lançamento. Desneces-
sidade. Decadência do crédito tributário.
Análise prejudicada. Denúncia. Recebimen-
to. Prescrição da pretensão punitiva. Não
ocorrência. INQ 2455-AL ........................... 320
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Trbt e Adm IPI. Isenção. Aquisição de veículo por defi-
ciente físico. Acidente. Perda total do auto-
móvel. Nova isenção antes do prazo legal.
Possibilidade. AC 542308-CE ................... 218

M

PrPen Mandado de segurança. Sequestro de bens.
Decisão proferida na Justiça Estadual. Ra-
tificação por Juiz Federal. Possibilidade.
Demora excessiva da apreciação dos pe-
didos de restituição. Ausência de recurso
cabível. Conhecimento do mandamus como
requerimento dirigido à Corte. Intervenção
judicial nas empresas. Suspensão. Parcial
liberação dos bens mediante cautelas. MS
(TR) 102889-RN ........................................ 336

PrCv e Trbt Mandado de segurança. Tempestividade. In-
teresse de agir. PIS e COFINS não cumu-
lativos. Creditamento de insumos. Prescri-
ção quinquenal. Sociedade empresária de
logística e transporte de cargas. Insumos
diretos e indiretos. Contratos de seguro. Ser-
viços de telecomunicações. APELREEX
21626-PE .................................................. 51

Trbt e PrCv Medida Cautelar. Complexo Industrial Por-
tuário de Suape. Imposto territorial rural. Imu-
nidade recíproca. Empresa pública estadual
cujo objetivo é realizar a instalação, admi-
nistração e exploração do Porto de Suape.
Atividade que tem natureza de serviço pú-
blico. Suspensão, até o julgamento do re-
curso de apelação no mandado de segu-
rança, da cobrança do ITR, somente quan-
to aos imóveis situados nas áreas declara-
das de utilidade e necessidade públicas,
bem como aos imóveis da requerente sob 



382

sua posse direta, também enquanto servi-
ço público estadual, desde que estejam afe-
tos à exploração de sua atividade-fim. MCTR
3137-PE .................................................... 363

P

PrCv Pedido de justiça gratuita em ação rescisó-
ria. Indeferimento. Agravantes que não se
situam na faixa dos necessitados dos be-
nefícios da justiça gratuita. AgRg na AR
6645-AL ..................................................... 32

Pen e PrPen Pedofilia. Publicação gratuita na internet de
imagens de menores de dez anos de idade
em situações sexuais. Agente que agia em
sua residência e nas lan houses do municí-
pio. Insanidade mental. Inexistência. Agen-
te capaz de entender o caráter ilícito dos
fatos e de se determinar de acordo com este
entendimento. Autoria e materialidade com-
provadas. Dosimetria da pena. Atenuante
genérica da confissão. Possibilidade. Re-
dução da pena. Continuidade delitiva. Pena
aplicada superior a seis anos de reclusão.
Regime semi-aberto como inicial do cum-
primento da pena. ACr 8905-RN ............... 251

Prev Pensão por morte. Esposa. Desdobramen-
to. Ex-companheira. Não comprovada a
existência da alegada união estável nem a
necessidade econômica superveniente da
suposta ex-convivente. Cancelamento da
cota a ela destinada. Percepção integral da
pensão do falecido marido pela viúva. Tute-
la antecipada. Indeferimento. APELREEX
23354-CE .................................................. 80
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Adm e Aeron Pretensão da autora de ressarcimento por
danos ocasionados por ação/inação de em-
presa pública federal. Infraero. Administra-
ção da Infraestrutura Aeroportuária. Pres-
tação de serviço público. Responsabilida-
de civil objetiva. Armazenamento de mer-
cadorias perecíveis. Perda total do bem
importado, por acondicionamento inadequa-
do no terminal de carga, após entrega pela
transportadora. Perecibilidade e necessida-
de de refrigeração explicitados no conheci-
mento aéreo e nas embalagens. Afirmação
de responsabilidade da ré pela Receita Fe-
deral. Condenação ao ressarcimento por
danos emergentes. Direito a lucros cessan-
tes. AC 525609-PE .................................... 193

R

Cv e Adm Responsabilidade civil do Estado. Demora
no atendimento de parturiente que neces-
sitava se submeter a parto cesariano por
orientação prévia de profissional médico que
procedera ao exame pré-natal. Negativa da
única unidade hospitalar conveniada ao
SUS satisfatoriamente aparelhada para a
realização do procedimento cirúrgico. Mor-
te do recém-nascido. Condenação em da-
nos morais do Município de Natal e da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte.
APELREEX 21197-RN .............................. 37

S

Ct e Adm SUS – Sistema Único de Saúde. Ressarci-
mento. Constitucionalidade reconhecida pelo
STF. Alegação de que os procedimentos
foram realizados por pacientes não usuá-
rios do plano de saúde da operadora. Não
comprovação. AC 545155-PB ................... 234
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T

Ct e Cv Tratamento médico domiciliar. Custeio por
plano de saúde e realização do atendimen-
to através de empresa por ele contratada.
Inadimplência do contratante. Home care
garantido ao autor por força de antecipação
de tutela. Remoção do paciente de seu do-
micílio para unidade hospitalar. Desrespei-
to a ordem judicial. Dano moral. Existência.
Indenização devida. AC 466200-AL ........... 91

V

Pen e PrPen Violação de domicílio. Inexistência. Busca
autorizada pelo morador. Crime permanen-
te. Flagrante. Desnecessidade de manda-
do judicial. Alegação de tortura nas depen-
dências policiais. Ausência de comprova-
ção. Condutas descritas no CP, arts. 289,
§ 1º, e 296, § 1º, I, em concurso formal.
Guarda de cédulas falsas e uso de selos
de imposto de importação falsificados. Des-
classificação para o delito previsto no CP,
art. 289, § 2º. Impossibilidade. Má-fé do
agente demonstrada. Autoria e materialida-
de comprovadas. Estado de necessidade.
Ausência de confirmação. Pena fixada no
mínimo legal. ACr 7865-CE ....................... 242
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