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SUSPENSÃO DE LIMINAR N° 3.613-PE

Relator: JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - PRESIDÊNCIA
Requerente: MUNICÍPIO DO RECIFE - PE
Requerido: JUÍZO DA 12ª VARA FEDERAL DE PERNAMBUCO
Partes A.: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚ-

BLICO ESTADUAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -
CEF

Partes R.: MUNICÍPIO DO RECIFE-PE, MUNICÍPIO DE OLIN-
DA-PE, MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARA-
RAPES-PE, MUNICÍPIO DE PAULISTA-PE E MUNI-
CÍPIO DE CAMARAGIBE-PE

Repte.: PROCURADORIA REPRESENTANTE DA ENTI-
DADE

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de suspensão de liminar interposta pelo Município de
Recife em face da decisão do MM. Juiz da 12ª Vara Federal da
Seção Judiciária de Pernambuco que, nos autos da ação civil pú-
blica nº 2005.83.008987-2, concedeu medida liminar, determinan-
do: (a) que os Municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guara-
rapes, Paulista e Camaragibe, em conjunto, apresentem os levan-
tamentos de todas as edificações construídas em alvenaria auto-
portante existentes dentro de seus limites no prazo de 120 (cento
e vinte) dias; (b) após a conclusão da primeira parte, a realização
de estudo técnico, nos moldes propostos pelo ITEP e mencionado
nestes autos, sendo que para tanto poderão realizá-lo em convê-
nio ou de modo isolado por seus órgãos de engenharia, tudo no
prazo de 18 meses; (c) que a Caixa Econômica Federal será res-
ponsável de modo solidário com os Municípios naquelas obras que
financiou e comercializou; (d) que os Municípios tomem as devi-
das precauções para a proteção do patrimônio e vida das pes-
soas, no caso de ser constatado risco; (e) e que sejam suspen-
sas as licenças de construção para edificações em alvenaria au-
toportante enquanto durarem os estudos e forem tomadas as con-
clusões devidas.
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O Município do Recife sustenta que a mencionada liminar deve
ser suspensa, por importar em risco de grave lesão à ordem públi-
ca e à ordem econômica. Argumenta que o juiz de primeiro grau
invadiu o campo de atuação exclusivo do administrador, ferindo
frontalmente o princípio da separação dos poderes. Aduz que não
compete ao Ministério Público nem ao Poder Judiciário interferir na
eleição das ações prioritárias a serem realizadas pelo Governo
Municipal.

Acentua, outrossim, que, em razão do princípio da reserva do
financeiramente possível, o Município nunca poderá resolver todos
os problemas existentes. Registra, ainda, que se está diante de
uma situação na qual inexiste norma legal específica impondo a
execução da medida diferida, havendo, in casu, apenas normas
programáticas, não podendo ser o Município obrigado a executar
determinado ato administrativo.

Acrescenta que qualquer despesa realizada pela Administra-
ção necessita de suporte orçamentário, sob pena de crime de res-
ponsabilidade. Ademais, realça que o magistrado ao suspender a
concessão de licenças atuou como legislador positivo. Por fim,
requereu a suspensão dos efeitos da liminar concedida.

Com isso, vieram os autos conclusos.

Inicialmente, ressalte-se que o art. 12 da Lei nº 7.347/85 esta-
belece a competência do Presidente do Tribunal para conhecer e
julgar requerimento destinado a suspender a execução de liminar
proferida em Ação Civil Pública, in verbis:

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar,
com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita
a agravo.
§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direi-
to público interessada, e para evitar grave le-
são à ordem, à saúde, à segurança e à econo-
mia pública, poderá o Presidente do Tribunal a
que competir o conhecimento do respectivo
recurso suspender a execução da liminar, em
decisão fundamentada, da qual caberá agravo
para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5
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(cinco) dias a partir da publicação do ato .
§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível
do réu após o trânsito em julgado da decisão favo-
rável ao autor, mas será devida desde o dia em que
se houver configurado o descumprimento” (grifos
apostos ).

Ressalte-se, todavia, que o Plenário deste TRF da 5ª Região
decidiu em questão de ordem, nos autos da Suspensão de Limi-
nar nº 3.564/PE, que a competência para julgar agravo regimental
é do Órgão Pleno, e não das Turmas Julgadora.

Desta feita, é imperioso, portanto, reconhecer a competência
do Presidente deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região para
decidir sobre pedido de suspensão de liminar, interposto por pes-
soa jurídica de direito público, com o objetivo de elidir grave lesão à
economia e à ordem públicas, razão pela qual se passa a apreciar
os requisitos para a sua concessão.

O objeto da presente demanda consiste na possibilidade do
Ministério Público requerer judicialmente obrigação de fazer que
importe em despesas não previstas na lei orçamentária municipal.
A referida obrigação refere-se à identificação de todas as edifica-
ções construídas em alvenaria autoportante, à realização de estu-
do técnico com o fito de prevenir futuros desabamentos dessas
edificações e à tomada de precauções para a proteção do patri-
mônio e da vida das pessoas em casos em que forem constata-
dos riscos.

Busca-se proteger, assim, o direito à vida e à moradia, ambos
garantidos constitucionalmente. Como bem acentua Alexandre de
Moraes, o direito à vida “é o mais fundamental de todos os direitos,
já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de to-
dos os demais direitos”1.

Como se pode inferir da leitura dos autos, tanto o direito à vida
quanto à moradia encontram-se ameaçados, haja vista a elevada
possibilidade de desabamento de outros edifícios, produzindo a
morte de seus habitantes.

1 MORAES,  Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2005, p. 30.
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Os bens objeto da lide têm proteção constitucional, sendo in-
discutível a necessidade de identificação dos prédios construídos
em alvenaria autoportante e o posterior desenvolvimento de proje-
tos para a recuperação destas edificações localizadas na região
metropolitana do Recife, parecendo ser esta a única forma de dar
efetividade a esses direitos constitucionais.

Diante da importância dos bens protegidos e da grande possi-
bilidade de novos desabamentos, com vítimas fatais, não pode o
Município se furtar da realização de estudo reputado fundamental
para a prevenção de novos desastres, sob a alegação de que não
há previsão orçamentária autorizando o início do projeto.

Alega o Município Requerente que o levantamento de todas as
edificações construídas em alvenaria autoportante e a realização
do estudo técnico implicaria no dispêndio de quantia muito eleva-
da, não dispondo de recursos financeiros para tanto. No entanto, o
montante de R$ 2.961.060,00 (dois milhões, novecentos e ses-
senta e um mil e sessenta reais) previsto pelo Instituto de Tecnolo-
gia de Pernambuco – ITEP refere-se às ações a serem realizadas
nos cinco municípios que compõem a Região Metropolitana do
Recife, quais sejam: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes,
Paulista e Camaragibe, e não apenas no Município de Recife. Tal
informação pode ser comprovada pela leitura do objeto do estudo
proposto pelo ITEP às fls. 73, senão vejamos:

“1.0. OBJETO : Levantar, caracterizar, diagnosticar
e desenvolver projetos para recuperação das edifi-
cações construídas em alvenaria portante, caracte-
rizada pela existência de elementos de alvenaria de
blocos estruturadores das edificações, construídas
na Região Metropolitana do Recife  e que apre-
sentem algum risco de ruína” (grifos apostos ).

Desta feita, o valor total será rateado pelos municípios locali-
zados na Região Metropolitana do Recife, de modo que caberá ao
Município de Recife quantia bem inferior àquela deduzida no proje-
to do ITEP (fls. 76), que se refere ao custo total do mencionado
estudo.

Acrescente-se, outrossim, que o Município não demonstrou a
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impossibilidade de se proceder ao remanejamento das verbas or-
çamentária anuais com o fito de atender tais necessidades urgen-
tes e inadiáveis.

Ressalte-se, ainda, que, na hipótese dos autos, não há de se
falar em lesão à ordem pública quando se cuida da preservação
de bens protegidos constitucionalmente. Não se vislumbra, des-
tarte, qualquer ingerência do Judiciário nas atribuições próprias do
Poder Executivo, uma vez que inexiste discricionariedade do Ad-
ministrador frente a direitos consagrados constitucionalmente.

Sobre este aspecto, mostra-se esclarecedor o recente voto
proferido pelo Ministro Luiz Fux, em situação análoga:

“DIREITO CONSTITUCIONAL À CRECHE EXTEN-
SIVO AOS MENORES DE ZERO A SEIS ANOS.
NORMA CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA NO
ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE. NORMA DEFINIDORA DE DIREITOS
NÃO PROGRAMÁTICA. EXIGIBILIDADE EM JUÍZO.
INTERESSE TRANSINDIVIDUAL ATINENTE ÀS
CRIANÇAS SITUADAS NESSA FAIXA ETÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO E PROCEDÊN-
CIA.
1 - O direito constitucional à creche extensivo aos
menores de zero a seis ano é consagrado em nor-
ma constitucional reproduzida no art. 54 do Estatu-
to da Criança e do Adolescente. Violação de Lei Fe-
deral. ‘É dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente: I – ensino fundamental, obrigatório e
gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram aces-
so na idade própria; II - progressiva extensão da obri-
gatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III – aten-
dimento educacional especializado aos portadores
de deficiência preferencialmente na rede regular de
ensino; IV - atendimento em creche e pré-escola às
crianças de (zero) a 6 (seis) anos de idade.’
2 - Releva notar que uma Constituição Federal
é fruto da vontade política nacional, erigida me-
diante consulta das expectativas e das possibi-
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lidades do que se vai consagrar, por isso que
cogentes e eficazes suas promessas, sob pena
de restarem vãs e frias enquanto letras mortas
no papel . Ressoa inconcebível que direitos consa-
grados em normas menores como Circulares, Por-
tarias, Medidas Provisórias, Leis Ordinárias tenham
eficácia imediata e os direitos consagrados consti-
tucionalmente, inspirados nos mais altos valores
éticos e morais da nação sejam relegados a segun-
do plano. Prometendo o Estado o direito à cre-
che, cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade
política e constitucional, para utilizarmos a ex-
pressão de Konrad Hesse, foi no sentido da er-
radicação da miséria intelectual que assola o
país.  O direito à creche é consagrado em regra com
normatividade mais do que suficiente, porquanto se
define pelo dever, indicando o sujeito passivo, in casu,
o Estado.
3 - Consagrado por um lado o dever do Estado, re-
vela-se, pelo outro ângulo, o direito subjetivo da crian-
ça. Consectariamente, em função do princípio da
inafastabilidade da jurisdição consagrado constitu-
cionalmente, a todo direito corresponde uma ação
que o assegura, sendo certo que todas as crianças
nas condições estipuladas pela lei encartam-se na
esfera desse direito e podem exigi-lo em juízo. A
homogeneidade e transindividualidade do direito em
foco enseja a propositura da ação civil pública.
4 - A determinação judicial desse dever pelo
Estado, não encerra suposta ingerência do Ju-
diciário na esfera da Administração. Deveras, não
há discricionariedade do administrador frente
aos direitos consagrados, quiçá constitucional-
mente. Nesse campo a atividade é vinculada
sem admissão de qualquer exegese que vise
afastar a garantia pétrea .
5 - Um país cujo preâmbulo constitucional promete
a disseminação das desigualdades e a proteção à
dignidade humana, alçadas ao mesmo patamar da
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defesa da Federação e da República, não pode re-
legar o direito à educação das crianças a um plano
diverso daquele que o coloca, como uma das mais
belas e justas garantias constitucionais.
6 - Afastada a tese descabida da discricionarieda-
de, a única dúvida que se poderia suscitar resvala-
ria na natureza da norma ora sob enfoque, se pro-
gramática ou definidora de direitos. Muito embora a
matéria seja, somente nesse particular, constitucio-
nal, porém sem importância revela-se essa catego-
rização, tendo em vista a explicitude do ECA, ine-
quívoca se revela a normatividade suficiente à pro-
messa constitucional, a ensejar a acionabilidade do
direito consagrado no preceito educacional.
7 - As meras diretrizes traçadas pelas políticas pú-
blicas não são ainda direitos senão promessas de
lege ferenda, encartando-se na esfera insindicável
pelo Poder Judiciário, qual a da oportunidade de sua
implementação.
8 - Diversa é a hipótese segundo a qual a Constitui-
ção Federal consagra um direito e a norma infra-
constitucional o explicita, impondo-se ao Judiciário
torná-lo realidade, ainda que para isso, resulte obri-
gação de fazer, com repercussão na esfera orça-
mentária.
9 - Ressoa evidente que toda imposição jurisdi-
cional à Fazenda Pública implica em dispêndio
e atuar , sem que isso infrinja a harmonia dos
poderes, porquanto no regime democrático e no
estado de direito o Estado soberano submete-
se à própria justiça que instituiu. Afast ada, as-
sim, a ingerência entre os Poderes, o Judiciá-
rio, alegado o malferimento da lei, nada mais fez
do que cumpri-la ao determinar a realização prá-
tica da promessa constitucional.
10 - O direito do menor à freqüência em creche, ins-
ta o Estado a desincumbir-se do mesmo através da
sua rede própria. Deveras, colocar um menor na fila
de espera e atender a outros, é o mesmo que tentar
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legalizar a mais violenta afronta ao princípio da iso-
nomia, pilar não só da sociedade democrática anun-
ciada pela Carta Magna, mercê de ferir de morte a
cláusula de defesa da dignidade humana.
11 - O Estado não tem o dever de inserir a criança
numa escola particular, porquanto as relações pri-
vadas subsumem-se a burocracias sequer previs-
tas na Constituição. O que o Estado soberano pro-
mete por si ou por seus delegatários é cumprir o
dever de educação mediante o oferecimento de cre-
che para crianças de zero a seis anos. Visando ao
cumprimento de seus desígnios, o Estado tem do-
mínio iminente sobre bens, podendo valer-se da pro-
priedade privada, etc. O que não ressoa lícito é re-
passar o seu encargo para o particular, quer incluin-
do o menor numa ‘fila de espera’, quer sugerindo
uma medida que tangencia a legalidade, porquanto
a inserção numa creche particular somente poderia
ser realizada sob o pálio da licitação ou delegação
legalizada, acaso a entidade fosse uma longa manu
do Estado ou anuísse, voluntariamente, fazer-lhe as
vezes.
12 - Recurso especial provido”. (Grifos nossos ).
(STJ – 1ª Turma – Rel. Min. José Delgado – Rel. p/ o
acórdão Min. Luiz Fux – REsp 575280/SP – Julg.
em 02/09/2004 – DJ em 25/10/2004).

Neste mesmo sentido, merece ser transcrita ementa de julga-
mento proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Jus-
tiça nos autos do Recurso Especial nº 429.570/GO, cuja relatoria
competiu à Ministra Eliana Calmon.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA – OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM
PROL DO MEIO AMBIENTE – ATO ADMINISTRATI-
VO DISCRICIONÁRIO.
1. Na atualidade, a Administração pública está
submetida ao império da lei, inclusive quanto à
conveniência e oportunidade do ato administra-
tivo .
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2. Comprovado tecnicamente ser imprescindível,
para o meio ambiente, a realização de obras de re-
cuperação do solo, tem o Ministério Público legitimi-
dade para exigi-la.
3. O Poder Judiciário não mais se limita a exami-
nar os aspectos extrínsecos da administração,
pois pode analisar, ainda, as razões de conve-
niência e oportunidade, uma vez que essas ra-
zões devem observar critérios de moralidade e
razoabilidade .
4. Outorga de tutela específica p ara que a Admi-
nistração destine do orçamento verba própria
para cumpri-la .
5. Recurso especial provido”. (Grifos nossos ).
(STJ – 2ª Turma – Min. Rel. Eliana Calmon – REsp
429.570/GO – Julg. em 11.11.2003 – DJ em 22.03.
2004).

Verifica-se, pois, que tanto a Primeira quanto a Segunda Tur-
ma do STJ firmaram entendimento no sentido de dar uma interpre-
tação mais extensiva ao controle judicial dos atos administrativos.

Assim, sendo a proteção à vida e à moradia fruto de uma von-
tade política nacional, faz-se mister, portanto, que a Administração
Pública, pelo menos, demonstre vontade de cumprir a determina-
ção judicial, fundamentada em norma constitucional, analisando a
possibilidade de remanejamento das verbas previstas no orçamento
municipal para o ano de 2005, bem como destinando no próximo
orçamento recursos próprios que viabilizem a realização do estu-
do técnico.

Alega o ente municipal ser o direito à vida e à moradia uma
norma constitucional programática, não estando o Município obri-
gado a executar determinado ato de administração.

Para José Afonso da Silva, são normas programáticas aque-
las “através da quais o constituinte, ao invés de regular, direta e
imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes
os princípios para serem cumpridos através de seus órgão (legis-
lativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), como progra-
mas das respectivas atividades, visando a realização dos fins so-
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ciais do Estado.”2

O direito à vida e à propriedade são direitos fundamentais de
primeira geração concernentes às liberdades públicas. Como bem
salienta Nagib Slaibi Filho, “são direitos considerados absolutos,
que somente se relativizam em face da determinação constitucio-
nal de eficácia reduzida. São direitos civis e políticos, têm por titu-
lar o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como facul-
dades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é
seu traço mais característico.”3

Desta feita, os direitos fundamentais à vida e à propriedade
não se enquadram na categoria das normas programáticas, uma
vez que não indicam apenas fins sociais a serem atingidos pelo
Estado com a melhoria das condições econômicas, socais e polí-
ticas da população, mas configuram, sobretudo, garantias sem as
quais restaria impossibilitado o exercício de todos os demais direi-
tos.

Têm essas normas constitucionais, portanto, em regra, apli-
cabilidade imediata e eficácia plena, não podendo o Estado deixar
de garanti-las.

Ainda que se considerasse a inviolabilidade do direito à vida e
à moradia como norma programática, a doutrina mais moderna, a
exemplo de Jorge Miranda, J.J. Gomes Canotilho e Luís Roberto
Barroso, vem firmando entendimento no sentido de que as nor-
mas programáticas são “dotadas de eficácia vinculativa imediata
dentro de uma análise sistêmica da Constituição, repelindo-se a
identificação das normas programáticas como mera intenção fu-
tura, simples programas ou mera exortação moral. Sustentam os
autores que as normas programáticas têm eficácia vinculante e
imediata, pois toda a norma constitucional é sempre obrigatória,
pois derivam do Poder Constituinte sendo dotadas de supralegali-
dade e todas apontam no ápice do ordenamento jurídico a que as

2 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São
Paulo: Malheiros, 2004, p. 138.

3 SLAIBIB FILHO, Nagib. Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense,
2004, p. 372
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demais normas devem respeito”4.

Neste diapasão, os Tribunais pátrios têm se posicionado no sen-
tido de o Poder Público não poder se furtar de atender os anseios
mais primários dos cidadãos sob o argumento de que esses direi-
tos estão previstos apenas em normas programáticas. O Estado
tem o dever de planejar e executar sua política pública em conso-
nância com as diretrizes estabelecidas na Constituição, de modo
que sua omissão na garantia de tais direitos ofende a Carta Mag-
na.

Neste sentido, mostra-se esclarecedora a leitura do acórdão,
da lavra do Ministro Celso de Mello, proferido no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 271.286/RS, senão vejamos:

“PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍ-
DA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À
VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO
DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL
DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E
196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE RE-
PRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL
INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prer-
rogativa jurídica indisponível assegurada à generali-
dade das pessoas pela própria Constituição da Re-
pública (art. 196). Traduz bem jurídico constitucio-
nalmente tutelado, por cuja integridade deve velar,
de maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular – e implementar – políticas sociais
e econômicas idôneas que visem a garantir, aos ci-
dadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência farma-
cêutica e médico-hospitalar.

4 SANTOS, Marcos André Couto. A efetividade das normas constitucionais:
as normas programáticas e a crise constitucional. Jus Navigandi , Teresina, a.
8, n. 204, 26 jan. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/
texto.asp?id=4731>. Acesso em: 06 set. 2005.
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- O direito à saúde – além de qualificar-se como di-
reito fundamental que assiste a todas as pessoas –
representa conseqüência constitucional indissociá-
vel do direito à vida. O Poder Público, qualquer que
seja a esfera institucional de sua atuação no plano
da organização federativa brasileira, não pode mos-
trar-se indiferente ao problema da saúde da popula-
ção, sob pena de incidir, ainda que por censurável
omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTI-
CA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMES-
SA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE .
- O caráter programático da regra inscrita no art.
196 da Carta Política  – que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano ins-
titucional, a organização federativa do Estado brasi-
leiro - não pode converter-se em promessa cons-
titucional inconseqüente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele de-
positadas pela coletividade, substituir, de ma-
neira ilegítima, o cumprimento de seu imposter-
gável dever, por um gesto irresponsável de in-
fidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado . DISTRIBUI-
ÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS
CARENTES.
- O reconhecimento judicial da validade jurídica de
programas de distribuição gratuita de medicamen-
tos a pessoas carentes, inclusive àquelas portado-
ras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fun-
damentais da Constituição da República (arts. 5º,
caput, e 196) e representa, na concreção do seu
alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à
vida e à saúde das pessoas, especialmente daque-
las que nada têm e nada possuem, a não ser a cons-
ciência de sua própria humanidade e de sua essen-
cial dignidade. Precedentes do STF”. (STF – Segun-
da Turma – Rel. Min. Celso de Mello – RE 271.286/
RS – Julg. em 12.09.2000 – DJ em 24.11.2000)
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No que concerne à alegação de efeito multiplicador, que impli-
caria risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, não se
vislumbra sua caracterização, uma vez que a concessão da se-
gurança depende da análise do caso concreto e da ponderação de
interesses constitucionalmente protegidos.

Desta forma, não restou efetivamente demonstrado o risco de
efeito multiplicador de ações com idêntico objeto. Nesta esteira, o
Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de
ser necessária a comprovação de potencial risco à economia pú-
blica em decorrência do efeito multiplicador, não sendo suficientes
meras especulações.

“AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SE-
GURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. IPESP. TETO SA-
LARIAL. LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA - NÃO
COMPROVADA. EFEITO MULTIPLICADOR - MERA
ESPECULAÇÃO.
1. No exame do pedido de suspensão, a regra é ater-
se o Presidente do Tribunal às razões inscritas na
Lei nº 4.348/64, art. 4º. Somente quando a magnitu-
de da decisão atacada implica em grave lesão aos
valores ali tutelados (ordem, saúde, segurança e eco-
nomia públicas) caberá a medida pleiteada.
2. Alegação de efeito multiplicador genérica e
imprecisa, configurando-se mera especulação .
3. Agravo Regimental não provido.
(STJ – Corte Especial – Rel. Min. Edson Vidigal -
AgRg na SS 1.403/SP – Julg. em 25.10.2004 - DJ
06.12.2004).

Está ausente, dessa forma, o requisito do fumus boni juris,
indispensável para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Afigura-se também acentuada possibilidade de irreversibilidade do
dano, uma vez que a realização dos estudos técnicos pode evitar
o desabamento de novos prédios.

Diante do exposto, com fundamento no art. 17, XVII, c, do Re-
gimento Interno desta Corte Regional, indefiro o pedido de sus-
pensão pleiteado.
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Publique-se. Intimem-se.

Recife, 8 de setembro de 2005.

JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI

Presidente



27

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA N° 6.540-PE

Relator: JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - PRESIDÊNCIA
Requerente: ADENE - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE
Requeridos: COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO E

BRASYMPE ENERGIA S/A
Repte.: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 5ª RE-

GIÃO
Advs./Procs.: DRS. JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES E OUTROS

(REQDOS.)

DECISÃO

Vistos etc.

A AGÊNCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO NOR-
DESTE – ADENE formulou, com fundamento no art. 4o da Lei nº
4.348/64, e no art. 4o da Lei nº 8.437/92, pedido de suspensão de
segurança, em face de BRASYMPE ENERGIA S/A e COMPANHIA
SIDERÚRGICA TUBARÃO, objetivando a suspensão das limina-
res concedidas nos autos dos Processos nºs 2005.83.00.006879-0
(3a Vara Federal/PE) e 2005.83.00.007247-1 (7a Vara Federal/PE).

Argumentou, em defesa de sua pretensão, que as empresas,
ora requeridas, teriam impetrado mandados de segurança, no
âmbito dos quais teriam obtido ordem judicial para que a autorida-
de impetrada se abstivesse de praticar qualquer ato tendente a
restringir a manutenção do gozo do benefício fiscal previsto na MP
nº 2.199-14/2001. Salientou que, em face das decisões judiciais,
teriam sido interpostos agravos de instrumento (AGTR 62.183/PE
e AGTR 62.433/PE). Asseverou que as empresas teriam se insur-
gido contra o ato do Diretor-Geral da ADENE, através do qual teria
sido comunicada a decisão da Diretoria Colegiada da autarquia,
no sentido da confirmação da anulação dos laudos constitutivos
emitidos em favor das empresas, documentos esses que teriam
servido de base para ulterior pleito de concessão de benefício fis-
cal junto à Delegacia da Receita Federal. Destacou a ilegalidade
dos referidos laudos constitutivos, o que ensejaria, necessaria-
mente, o seu cancelamento. Reportou-se às razões deduzidas
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nos agravos de instrumento mencionados, bem como à existên-
cia de procedimento administrativo criminal e de sindicância para
apuração da conduta dos servidores envolvidos na expedição dos
laudos ilegais. Ressaltou que as liminares guerreadas ocasiona-
riam grave lesão à economia pública, sendo evidente o interesse
público envolvido. Sublinhou que a MMa. Juíza a quo, que inicial-
mente havia deferido a liminar vergastada e cujas razões tinham
servido de fundamento ao outro MM. Juiz Federal, que também
teria deferido liminar, em outro processo análogo, teria modificado
o seu entendimento nos autos da Ação Ordinária nº 2005.83.00.
009065-5, ajuizada pela empresa ARACRUZ CELULOSE S/A, não
se olvidando, outrossim, a sentença exarada pelo MM. Juiz Fede-
ral da 1a Vara, nos autos do Mandado de Segurança nº 2004.83.00.
004054-4, o que confirmaria a plausibilidade da tese do ente públi-
co. Realçou a potencialidade do ajuizamento de novas ações (efeito
multiplicador), não em face simplesmente do número de empre-
sas que teriam tido laudos cancelados (quinze), mas sim em fun-
ção do montante envolvido em relação a essas quinze empresas,
com a possibilidade de configuração de prejuízo aos cofres públi-
cos superior a dez bilhões de reais. Consignou, ademais, que “a
manutenção das liminares tem o condão de impedir que a Receita
Federal (autoridade competente) inicie o procedimento de consti-
tuição do crédito tributário, mediante o lançamento, sem que haja,
em contrapartida, a suspensão ou interrupção do prazo decaden-
cial, o que poderá ensejar a decadência a extinção do crédito tribu-
tário, causador de dano irreversível ao erário público.”

Requisitei cópia dos autos da Ação Ordinária nº 2005.83.00.
009065-5, o que foi providenciado.

É a síntese.

De logo, determino a correção da autuação destes autos,
de modo que passem a constar os nomes das duas empresas
requeridas, bem como dos seus correspondentes advoga-
dos, que subscrevem as peças, em cópias, constantes dos
autos, para que se cumpram as exigências de ampla publici-
dade dos atos judiciais.

Inicialmente, deve-se analisar a competência desta Presidên-
cia para suspender decisões judiciais, havendo, em relação a uma
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delas, contudo, pronunciamento de Desembargador Federal, em
sede de agravo de instrumento, no sentido de sua manutenção.
De fato, consoante deixou claro o ente público, contra as decisões
judiciais guerreadas, exaradas nos autos dos Processos nºs
2005.83.00.006879-0 e 2005.83.00.007247-1, foram interpostos,
respectivamente, os Agravos de Instrumento nºs 62.183/PE e
62.433/PE. Naquele agravo, distribuído ao MD. Desembargador
Federal Ubaldo Ataíde Cavalcante, não houve ainda pronunciamento
no tocante ao mérito. Entretanto, no AGTR 62.433/PE, a MD. De-
sembargadora Federal Margarida Cantarelli (Relatora), decidiu, ab
initio, monocraticamente, no sentido de confirmar o decisum do
Primeiro Grau, nos seguintes termos (com negritos acrescidos):

“Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão
do MM. Juiz Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária
de Pernambuco (fls. 45/51) que, em mandado de
segurança (2005.83.00.0072471), ‘concedeu a limi-
nar, para determinar que a autoridade impetrada se
abstenha de praticar qualquer ato tendente a res-
tringir a manutenção do gozo do benefício fiscal de
Imposto sobre a Renda e adicionais não restituíveis,
referidos na Lei n° 4.239/63, alterada pelo Decreto-
Lei n° 1.564/77, pela Lei n° 9.532/97 e pela Medida
Provisória n° 2.199-14/2001’. Irresignada, alega a
agravante que o mandado de segurança impetrado
pela Empresa agravada teve por objetivo atacar ato
do Diretor Geral da mesma (ADENE), que informou
a decisão de sua Diretoria Colegiada, pela qual fo-
ram julgados improcedentes os recursos interpos-
tos contra anulação dos laudos constitutivos de n°s
007/2003, 028/2003, 034/2003 e 066/2003. Em se-
guida, afirma que a decisão atacada padece de equí-
vocos, pois o incentivo fiscal, objeto do Agravo em
análise, não foi a causa nem condição do investi-
mento realizado pela agravada, mas sim a conse-
qüência. Decorreu de contrato firmado entre a agra-
vada e a Comercializadora Brasileira de Energia
Emergencial-CBEE, para suprimento de energia,
com exclusividade, sendo esse fornecimento reali-
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zado pelas Usinas Tubarão, Civit, Carapina e Ponta
de Ubu, com valor total do referido contrato de mais
de um bilhão de reais e reajustado anualmente pelo
IGPM, e com vigência para o período de 10/01/02 a
31/12/05. Aduz, outrossim, que o mencionado con-
trato não prevê especificamente o benefício fiscal
de redução do imposto de renda de que trata a MP
2.199-14/01. E o aumento da carga tributária não
será absorvido pela agravada, mas sim pela con-
tratante (CBEE). Além do lucro, a agravada usufrui
ilegalmente a renúncia fiscal de redução da base de
cálculo do imposto de renda, acarretando prejuízo
ao erário público. Esclarece, ainda, que a anulação
do laudo constitutivo não trará prejuízos à agrava-
da. Apenas deixará de transferir à contratante
(CBEE) uma renúncia fiscal ilegalmente concedida,
e que o ato de anulação, bem como a respectiva
penalidade cabem à Receita Federal, que iniciará
um processo administrativo, no qual a agravada
será chamada a se pronunciar antes da efetivação
de uma decisão anulatória do incentivo fiscal.Tece
algumas considerações sobre os pressupostos au-
torizadores da liminar, a nulidade da decisão agra-
vada, a inexistência de direito líquido e certo, tra-
zendo à colação doutrina e jurisprudência que en-
tende favoráveis ao deferimento liminar do pedido.
Da análise prefacial do processo, cumpre-me pri-
meiramente ressaltar que, em sede de agravo de
instrumento, para substituir decisão agravada, há
de se levar em consideração dois pressupostos bá-
sicos: o fumus boni iuris e o periculum in mora, sen-
do bastante a ausência de um deles para obstacu-
lizar a concessão da ordem. Inicialmente, verifico
que, como bem asseverou a agravante em suas
razões de recurso, a anulação do gozo do incen-
tivo fiscal em questão, seus efeitos e a eventual
aplicação de penalidade competem tão-somen-
te à Receita Federal, desde que assegurados os
princípios da ampla defesa e do contraditório,
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não cabendo ao Judiciário, em sede de liminar,
decidir sobre matéria pendente de dilação pro-
batória.  Tal fato já afasta a fumaça do bom direito o
que, por si só, desautoriza a suspensão da decisão
ora atacada. Por outro lado, quando o benefício
fiscal é concedido em detrimento do preenchi-
mento de condições onerosas e por um prazo
determinado, o contribuinte normalmente é obri-
gado a dispender de recursos no sentido de aten-
der às exigências, e projeta a amortização de tais
verbas no prazo estipulado. Ademais, a possibi-
lidade de revogação, nesses casos, contraria o
princípio da segurança jurídica e do respeito ao
direito adquirido , insculpidos implícita e explicita-
mente na Constituição Federal. Isto posto, INDEFI-
RO a liminar para manter os efeitos da decisão ver-
gastada até pronunciamento definitivo da Turma.
Notifique-se o MM. Juiz da causa para as informa-
ções de estilo, e intime-se a parte agravada para
oferecimento de resposta ao presente recurso. Pu-
blique-se. Recife, 04 de agosto de 2005.”

Em precedente recente, a Primeira Seção do Superior Tribu-
nal de Justiça assentou (negritos que não estão no original):

“RECLAMAÇÃO – ALEGADA USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUANDO DO EXAME, PELO TRIBU-
NAL DE ORIGEM, DE SUSPENSÃO DE LIMINAR,
NOS TERMOS DA LEI Nº 8.437/92 (CONCESSÃO
DE MEDIDAS CAUTELARES CONTRA O PODER
PÚBLICO) – LIMINAR CONCEDIDA – PRETEN-
DIDO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊN-
CIA DO TRIBUNAL A QUO PARA APRECIAR O
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR – RECLA-
MAÇÃO IMPROCEDENTE.
- Consoante reza a Lei n° 8.437/92, compete ao pre-
sidente do tribunal ao qual couber o conhecimento
do recurso suspender a execução das ações movi-
das contra o Poder Público, nas hipóteses previs-
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tas no ordenamento jurídico. No caso particular dos
autos, está correto dirigir o pedido para o Presiden-
te do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito San-
to.
- O Presidente da Corte Estadual, no exercício
de sua competência, suspendeu a execução da
liminar concedida pelo Desembargador Relator
de agravo de instrumento que restabelecera de-
cisão de medida cautelar. Apresentado agravo re-
gimental pelos contribuintes, foi reconhecida, pelo
Presidente do Tribunal Estadual, a sua incompetên-
cia para examinar o pedido de suspensão de limi-
nar. A Fazenda Municipal interpôs agravo regimen-
tal, que foi acolhido pelo Pleno e mantida a suspen-
são de liminar.
- O § 4o do artigo 4o da Lei n° 8.437/92 confere ao
Poder Público a possibilidade de apresentar novo
pedido de suspensão de liminar ‘ao Presidente do
Tribunal competente para conhecer de eventual re-
curso especial ou extraordinário’. É de elementar in-
ferência que o Poder Público não se valeu desse
comando normativo, em virtude de o julgado ter sido
proferido em seu favor. Ausência de usurpação de
competência do Superior Tribunal de Justiça.
- Reclamação improcedente.”
(Reclamação nº 1.339/ES, Rel. Min. Franciulli Netto,
j. em 09.06.2004, publ. em DJ de 16.05.2005).

O eminente Ministro Relator assim se pronunciou (com negri-
tos nossos):

“Infere-se da norma [art. 4o, caput e §§ 3o e 4o, da
Lei nº 8.437/92, com as alterações da MP nº 2.180-
35/2001] que compete ao presidente do tribunal, ao
qual couber o conhecimento do recurso, suspender
a execução das ações movidas contra o Poder Pú-
blico, nas hipóteses previstas no ordenamento jurí-
dico.
Extrai-se que o pedido, num primeiro momento, deve
ser dirigido ao presidente do tribunal em que foi in-
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terposto o recurso. No caso particular dos autos,
esse pedido competia ser dirigido ao presidente da
Corte em que foi interposto o agravo de instrumen-
to, ou seja, para o Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo. Essa providência, é de
ver, foi tomada pelo município de Guarapari (...).
O Presidente da Corte Estadual, no exercício de
sua competência, suspendeu a execução da li-
minar concedida pelo Desembargador por meio
de agravo de instrumento  (...).
De acordo com a dicção da Lei n° 8.437/92, notada-
mente o § 3o do artigo 4o, verifica-se que ‘do despa-
cho que conceder ou negar a suspensão caberá
agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a
julgamento na sessão seguinte a sua interposição’.
As reclamantes, contudo, apresentaram pedido de
reconsideração (...), que restou apreciado pelo dig-
no Desembargador Presidente da Corte do Estado
do Espírito Santo. Observa-se dos autos que o plei-
to foi recebido como agravo regimental e, ainda, que
a decisão foi reconsiderada por entender que ‘não é
cabível a suspensão da Decisão concedida por
Desembargador através de ato do Presidente do
próprio Tribunal integrado pelo responsável pelo
ato decisório ’ (...). Dessa feita acabou o Senhor
Presidente por indeferir o pedido anteriormente for-
mulado pela Municipalidade de Guarapari.
Em vista da mencionada decisão que indeferiu o
pedido da Fazenda Municipal, foi interposto agravo
regimental. Pode-se concluir, pois, que o Município
se valeu da regra insculpida no artigo 4o, § 3o, da Lei
n° 8.437/92.
O Tribunal Pleno da instância de origem, ao se pro-
nunciar, houve por bem reconhecer que ‘o Presi-
dente do Tribunal de Justiça é competente para
conhecer do pedido de suspensão de decisão
do relator, na medida que couber ao Tribunal o
conhecimento do respectivo recurso ’ (...). Res-
tou determinada, assim, a suspensão da liminar al-
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mejada pela Municipalidade de Guarapari.
O § 4o do artigo 4 o da Lei n° 8.437/92 confere ao
Poder Público a possibilidade de apresentar novo
pedido de suspensão da liminar ‘ao Presidente
do Tribunal competente para conhecer de even-
tual recurso especial ou extraordinário’.
É de elementar inferência que o referido dispositivo
legal, de clareza solar, assenta que ‘caberá novo
pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal
competente para conhecer de eventual recurso
especial ou extraordinário’.
Esse ‘novo pedido de suspensão’ significa dizer que
foi apresentado um pedido anterior, nos termos do
caput do artigo 4o, ao Presidente do Tribunal ao qual
competia o conhecimento do recurso que, no parti-
cular, é o agravo de instrumento (...).
Se o presidente do tribunal a quem compete o
exame do recurso ordinário não acolhesse o plei-
to de suspensão da liminar, aí sim o ente públi-
co poderia apresentar ‘novo pedido de suspen-
são ao Presidente do Tribunal competente pa-
ra conhecer de eventual  recurso especial ou ex-
traordinário’.
Esse raciocínio se harmoniza ao escólio do Profes-
sor Cássio Scarpinella Bueno, o qual descreve um
exemplo para ilustrar o ajuizamento de ação caute-
lar ou pedido de antecipação de tutela contra o Po-
der Público. Anota o processualista a seguinte situa-
ção: ‘ação cautelar com pedido de liminar ajui-
zada contra RJ ou uma ação de conhecimento
(como se diz “ação ordinária”) com “pedido de
antecipação de tutela” e qualquer provimento li-
minar favorável a RS desafiaria pedido de sus-
pensão por RJ perante a presidência do tribunal
competente e, desde que indeferido, agravo in-
terno para o órgão colegiado indicado pelo Re-
gimento (é isto que é matéria de Regimento de
Tribunal; não a criação ou admissão de recur-
so...), como prevê expressamente o § 3 o do art.
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4o da Lei n° 8.437/92. Só na hipótese de manu-
tenção da “não-suspensão”, é que RJ poderia
pretender a suspensão da “não-suspensão da
não-suspensão” perante a Presidência do STF
ou do STJ, na forma do § 4 o do art. 4 o da Lei n°
8.437/92 (cj. “O Agravo Interno e o Indeferimento da
Suspensão de Segurança – O Cancelamento da Sú-
mula 506 do STF: Notas para uma Primeira Refle-
xão”, in Revista Dialética de Direito Processual, n°
3, junho de 2003, p. 13)’.
De todo esse contexto, denota-se, pois, que não se
verifica qualquer usurpação da competência deste
Sodalício, uma vez que o julgamento do Pleno da
Corte de origem foi proferido em observância aos
ditames normativos.
A competência do Superior Tribunal de Justiça
somente caberia se o Poder Público sofresse os
efeitos de uma decisão negativa no agravo de
que trata o § 3 o do artigo 4º da Lei n° 8.437/92.
Por outra banda, agiu corretamente a Corte de ori-
gem ao examinar o pedido estampado no agravo
previsto na sobredita norma.
(...)
Seja como for e a título de mera ilustração, registre-
se que a situação prevista na Lei n° 8.437/92, em-
bora guarde semelhança, não cuida das mesmas
hipóteses previstas na Lei n° 4.348/64. É cediço que
enquanto o primeiro diploma cuida da concessão
de medidas cautelares contra atos do Poder Públi-
co, a segunda Lei dispõe acerca de normas pro-
cessuais referentes ao mandado de segurança.
(...).”

Há precedente, outrossim, do Supremo Tribunal Federal:

“COMPETÊNCIA – SUSPENSÃO DE LIMINAR
DEFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. O pedido
de suspensão de liminar deferida em ação civil pú-
blica deve ser apresentado ao Presidente do tribu-
nal ao qual compete julgar possível recurso inter-
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posto em face de sentença formalizada. A protoco-
lação do recurso extraordinário contra decisão pro-
ferida por força de agravo de instrumento não preju-
dica o pleito.”
(Reclamação nº 1.965-9/Goiás, Rel. Min. Marco Au-
rélio, j. em 19.08.2002, publ. em DJ de 20.09.2002).

Naquele caso, reclamava, o Ministério Público Estadual, con-
tra ato do Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, nos autos de
Suspensão de Liminar, em vista do deferimento do pleito suspen-
sivo a ele formulado, a despeito do julgamento como deserto do
agravo de instrumento também interposto pelo requerente. Argu-
mentava, o Parquet, em síntese, que “a competência para sus-
pender o cumprimento da liminar é do Exmo. Senhor Presidente
do Tribunal a quem competir o conhecimento do recurso; assim,
uma vez já esgotada a jurisdição do eg. Tribunal Local, já não po-
deria seu Emérito Presidente conceder a suspensão da liminar
pleiteada, sob pena de invadir a competência dos Exmos. Srs. Mi-
nistros-Presidentes dos Colendos Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal, a quem compete o conhecimento dos
Recursos Especial e Extraordinário oportunamente interpostos”.
Diante do alegado, ficou dito no voto proferido pelo Ministro Rela-
tor, acolhido pelo Pleno (com negritos acrescidos):

“A invasão de competência articulada não ocor-
re. De acordo com o artigo 4o da Lei nº 8.432/92,
compete ao Presidente do tribunal ao qual couber o
conhecimento do recurso suspender, em decisão
fundamentada, ‘a execução da liminar nas ações
movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a
requerimento do Ministério Público ou da pessoa ju-
rídica de direito público interessada’. Foi justamente
isso que aconteceu. No caso, é competente o Tri-
bunal de Justiça do Estado de Goiás para o jul-
gamento de possível recurso que venha a ser
interposto contra sentença proferida nos autos
da ação civil pública . É de se salientar também
que a própria Lei nº 8.437/92 dispõe sobre o su-
cessivo pedido de suspensão, na hipótese de o
agravo interposto contra o indeferimento do pri-
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meiro pleito vir a ser desprovido . Tem-se o esta-
belecimento, na espécie, da organicidade já placita-
da pelo Plenário. O pedido de suspensão formaliza-
do perante o Tribunal de Justiça de Goiás frutificou,
e aí, não se abriu campo para a vinda a esta Corte.
É certo haver o Instituto interposto, contra a li-
minar deferida pelo Juízo, agravo de instrumen-
to, em relação ao qual se declarou a deserção,
seguindo-se, por isso mesmo, a interposição dos
recursos especial e extraordinário. Todavia, o
fato não é suficiente a dizer-se da usurpação da
competência. Para assim se concluir, há de se
levar em conta a jurisprudência da Corte defini-
dora da competência em se tratando de deman-
da cautelar que vise a imprimir efeito suspensi-
vo ao extraordinário. Enquanto não admitido o
recurso, a cautelar deve ser ajuizada na origem. ”

Por conseguinte, o reconhecimento da competência desta
Presidência está escudado em manifestações da Seção do Supe-
rior Tribunal de Justiça e do Pleno do Supremo Tribunal Federal,
das quais se extrai, nos moldes em que postas, a admissibilidade
de suspensão da decisão proferida por Desembargador Federal
Relator por provimento da Presidência, amainando a tese sempre
invocada de que, por sua natureza administrativa, a decisão presi-
dencial não poderia se superpor ao pronunciamento do Relator, de
feição propriamente judicial. Em verdade, “é de se salientar não
ser simplesmente administrativa, mas jurisdicional, a atuação da
Presidência da Corte em processo a versar sobre pedido de sus-
pensão de liminar, de segurança ou de tutela antecipada” (trecho
do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio, no Ag.Reg. no Ag.Rg.
na Petição nº 1.890-7/CE, j. em 01.08.2002, publ. em DJ de 05.
03.2004). Assim, não se trata de estabelecer uma hierarquização
de decisões, mas de observar as disposições legais que estabe-
lecem instrumento processual específico para evitar graves ofen-
sas a certos bens jurídicos. Destarte, convencido da autoridade
definida na lei, passo à análise do pedido de suspensão de liminar,
não vislumbrando impedimento na existência de decisão nos au-
tos do AGTR 62.433/PE.
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Examino, nesse sentido, a existência dos pressupostos pro-
cessuais do pedido de suspensão de liminar.

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

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

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

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

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

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

É de se ver, portanto, que a concessão de suspensão de limi-
nar, em sede de mandado de segurança, nos moldes da lei de
regência, apenas é admitida para impedir grave lesão à ordem, à



40

saúde, à segurança e à economia públicas, cabendo ao ente pú-
blico postulante a demonstração inequívoca de uma dessas situa-
ções. Destarte, trata-se de medida excepcional, de procedimento
sumário e de cognição incompleta, justificada pela seriedade das
conseqüências derivadas, no âmbito da qual não se efetua exame
de mérito em relação à lide originária, mas apenas uma aferição
da plausibilidade das razões deduzidas pelo requerente, associa-
da à verificação da possibilidade lesiva das esferas significativas
enumeradas na norma jurídica legal (ordem pública, saúde públi-
ca, segurança pública e economia pública). Em síntese, deve-se
lançar olhos ao perfazimento dos pressupostos específicos – o
fumus boni juris e o periculum in mora –, particularizados esses
requisitos, ainda mais, no instrumento, pela delimitação do univer-
so a ser considerado diante da ameaça de mácula expressiva a
ser obstada. “Essa orientação, contudo, não deixa de admitir um
exercício mínimo de deliberação do mérito, sobretudo por ser medi-
da de contracautela, vinculada aos pressupostos de plausibilidade
jurídica e do perigo da demora, que devem estar presentes para a
concessão das liminares” (trecho do voto do Ministro Edson Vidi-
gal, no AgRg na Suspensão de Liminar nº 57/DF).

Penso que as decisões judiciais concessivas das liminares
requestadas pelas empresas BRASYMPE ENERGIA S/A e COM-
PANHIA SIDERÚRGICA TUBARÃO, empresas instaladas no sul
do Estado do Espírito Santo , no sentido de suspender os efei-
tos do cancelamento dos laudos constitutivos emitidos pela In-
ventariança Extrajudicial da extinta SUDENE em favor das ora re-
queridas (007, 028, 034, 066, 0103, 0104 e 0105, todos de 2003) –
“para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de prati-
car qualquer ato tendente a restringir a manutenção do gozo do
benefício fiscal de Imposto sobre a Renda e adicionais não restituí-
veis, referidos na Lei nº 4.239/63, alterada pelo Decreto-Lei nº 1.564/
77, pela Lei nº 9.532/97 e pela Medida Provisória nº 2.199-14/2001”
– têm potência para ocasionar grave lesão à economia pública,
com mácula ao interesse público impresso na demanda, estando
configurados o fumus boni juris e o periculum in mora que autori-
zam a suspensão.

A fumaça do bom direito, percebo a partir das seguintes ra-
zões.



41

Dispõe a MP nº 2.199-14, de 24.08.2001 , com efeitos esten-
didos por força da Emenda Constitucional nº 32, de 11.09.2001
(art. 2o), que diz do benefício fiscal  gozado pelas requeridas –
com destaques nossos:

“Art. 1°. Sem prejuízo das demais normas em vi-
gor aplicáveis à matéria , a partir do ano-calendá-
rio de 2000 e até 31 de dezembro de 2013, as pes-
soas jurídicas que tenham projeto aprovado para
instalação, ampliação, modernização ou diversifica-
ção enquadrado em setores da economia consi-
derados, em ato do Poder Executivo, pr ioritários
para o desenvolvimento regional,  nas áreas de
atuação das extintas Superintendência do De-
senvolvimento do Nordeste - SUDENE  e Supe-
rintendência do Desenvolvimento da Amazônia -
SUDAM, terão direito à redução de setenta e cinco
por cento do imposto sobre a renda e adicionais não
restituíveis, calculados com base no lucro da explo-
ração.
§ 1° A fruição do benefício fiscal referido no caput
dar-se-á a partir do ano-calendário subseqüente
àquele em que o projeto de instalação, moderniza-
ção, ampliação ou diversificação entrar em opera-
ção, segundo laudo expedido pelo Ministério da
Integração Nacional , até o último dia útil do mês de
março do ano-calendário subseqüente ao do início
da fruição.
§ 2° Na hipótese de expedição de laudo constitutivo
após a data referida no § 1°, a fruição do benefício
dar-se-á a partir do ano-calendário da expedição do
laudo.
§ 3° O prazo de fruição do benefício fiscal é igual ao
período compreendido entre o ano de início de frui-
ção e 31 de dezembro de 2013, não podendo exce-
der a dez anos.
§ 4° Para os fins deste artigo, a diversificação e a
modernização total de empreendimento existente
serão consideradas implantação de nova unidade
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produtora, segundo critérios estabelecidos em re-
gulamento.
§ 5° Nas hipóteses de ampliação e de moderniza-
ção parcial do empreendimento, o benefício previs-
to neste artigo fica condicionado ao aumento da ca-
pacidade real instalada na linha de produção am-
pliada ou modernizada em, no mínimo:
I - vinte por cento, nos casos de empreendimentos
de infra-estrutura (Lei nº 9.808, de 20 de julho de
1999) ou estruturadores, nos termos e nas condi-
ções estabelecidos pelo Poder Executivo; e
II - cinqüenta por cento, nos casos dos demais em-
preendimentos prioritários.
§ 6° O disposto no caput não se aplica aos pleitos
aprovados ou protocolizados no órgão competente
e na forma da legislação anterior, até 24 de agosto
de 2000, para os quais continuará a prevalecer a
disciplina introduzida pelo caput do art. 3o da Lei nº
9.532, de 10 de dezembro de 1997.
§ 7° As pessoas jurídicas titulares de projetos de
implantação, modernização, ampliação ou diversifi-
cação protocolizados no órgão competente e na for-
ma da legislação anterior a 24 de agosto de 2000,
que venham a ser aprovados com base na discipli-
na introduzida pelo caput do art. 3o da Lei no 9.532,
de 1997, e cuja atividade se enquadre em setor eco-
nômico considerado prioritário, em ato do Poder
Executivo, poderão pleitear a redução prevista nes-
te artigo pelo prazo que remanescer para completar
o período de dez anos.
§ 8° O laudo a que se referem os §§ 1° e 2° será
expedido em conformidade com normas esta-
belecidas pelo Ministério da Integração Nacio-
nal.
§ 9° O laudo de que trata o § 1° poderá, exclusiva-
mente no ano de 2001, ser expedido até o último dia
útil do mês de outubro.”

O Decreto nº 4.213, de 26.04.2002 , de seu turno, regulamen-
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tou o que se considera como empreendimentos prioritários para
o desenvolvimento regional, para os fins da MP nº 2.199-14/
2001 (negritos acrescidos):

“Art. 1°. Este Decreto define os empreendimentos
prioritários para o desenvolvimento regional, nas
áreas de atuação da extinta Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE , para
fins dos benefícios de redução do imposto de ren-
da, inclusive de reinvestimento, de que tratam os
arts. 1°, 2° e 3° da Medida Provisória n° 2.199-14,
de 24 de agosto de 2001.
Art. 2°. São considerados prioritários para fins dos
benefícios de que trata o art. 1°, os empreendimen-
tos nos seguintes setores:
[...]
Art. 3°. O direito à redução do imposto sobre a ren-
da das pessoas jurídicas e adicionais não-restituí-
veis incidentes sobre o lucro da exploração, na área
de atuação da extinta SUDENE  será reconhecido
pela unidade da Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a
pessoa jurídica, instruído com o laudo expedido pelo
Ministério da Integração Nacional.
[...].”

A Lei nº 3.692, de 59 , que instituiu a SUDENE  – SUPERIN-
TENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, fixou
(negritos nossos):

“Art 1º. É criada a Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE), diretamente subor-
dinada ao Presidente da República, administrativa-
mente autônoma e sediada na cidade do Recife.
§ 1º Para os fins desta lei, considera-se como Nor-
deste a região abrangida pelos Estados do Mara-
nhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraí-
ba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia .
§ 2º A área de atuação da SUDENE abrange além
dos Estados referidos no parágrafo anterior, a zona
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de Minas Gerais compreendida no Polígono das
Sêcas .
[...].”

A Lei nº 4.239, de 63 , estendeu a área de abrangência da
entidade :

“Art 39. Para os fins desta lei, considera-se como
Nordeste a região abrangida pelos Estados do Ma-
ranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraí-
ba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, zona do
Estado de Minas Gerais situada no denominado ‘po-
lígono das sêcas’ e pelo Território de Fernando de
Noronha.”

E a Lei nº 9.690, de 98 , completou o núcleo  alcançado pela
SUDENE (negritos inovadores):

“Art. 1° Para os efeitos da Lei n° 3.692, de 15 de
dezembro de 1959, é o Poder Executivo autorizado
a incluir na área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, os Mu-
nicípios de Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo, Ca-
choeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Carbonita, Cha-
pada do Norte, Comercinho, Coronel Murta, Couto
Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Divisópo-
lis, Felício dos Santos, Felisburgo, Francisco Bada-
ró, Itamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinho-
nha, Joaíma, Jordânia, Malacacheta, Mata Verde,
Medina, Minas Novas, Montezuma, Novo Cruzeiro,
Padre Paraíso, Palmópolis, Pedra Azul, Rio do Pra-
do, Rio Vermelho, Rubim, Salto da Divisa, Santa
Maria do Salto, Santo Antônio Jacinto, Senador Mo-
destino Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto, Ser-
ro, Turmalina, Virgem da Lapa, da região do Vale do
Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais; e os Mu-
nicípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares,
Marilândia, Rio Bananal, São Domingos do Nor-
te, Pancas, Sooretama, Alto Rio Novo, Águia
Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Ja-
guaré, Mantenópolis, Barra de São Francisco,
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Vila Pavão, Água Doce do Norte, Nova Venécia,
São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperan-
ça, Pinheiros, Ecoporanga, Ponto Belo, Monta-
nha, Mucurici e Pedro Canário, da região norte
do Estado do Espírito Santo.”

Merece, ainda, registro, para efeito de consideração da ques-
tão em debate, a MP nº 2.156, de 24.08.2001 , que sendo reedição
de medidas provisórias anteriores (a originária foi a MP nº 2.145,
de 02.05.2001), instituiu a ADENE  – AGÊNCIA DE DESENVOLVI-
MENTO DO NORDESTE (negritos novos):

“Art. 1° O Plano de Desenvolvimento do Nordeste
será plurianual e obedecerá às diretrizes gerais da
política de desenvolvimento regional.
Art. 2° O Plano de Desenvolvimento do Nordes-
te abrange os Estados do Maranhão, Ceará,
Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambu-
co, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e as
regiões e os Municípios do Estado de Minas
Gerais de que tratam as Leis n os 1.348, de 10 de
fevereiro de 1951, 6.218, de 7 de julho de 1975, e
9.690, de 15 de julho de 1998, bem como os Mu-
nicípios de Águas Formosas, Ataléia, Bertópo-
lis, Campanário, Carlos Chagas, Catuji, Crisóli-
ta, Franciscópolis, Frei Gaspar, Fronteira dos
Vales, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Maxacalis,
Nanuque, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde
de Minas, Pavão, Pescador, Poté, Santa Helena
de Minas, Serra dos Aimorés, Setubinha, Teófilo
Otôni e Umburatiba, pertencentes ao Vale do
Mucuri, além de Santa Fé de Minas e São Ro-
mão.
[...]
Art. 11. Fica criada a Agência de Desenvolvimento
do Nordeste - ADENE, de natureza autárquica, vin-
culada ao Ministério da Integração Nacional, com o
objetivo de implementar políticas e viabilizar instru-
mentos de desenvolvimento do Nordeste.
§ 1° A ADENE tem sede e foro na cidade do Recife,
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Estado de Pernambuco.
§ 2° A área de atuação da ADENE é a definida no
art. 2° desta Medida Provisória.
[...]
Art. 15. São competências da ADENE:
I - propor e coordenar a implantação do Plano de
Desenvolvimento do Nordeste, sob supervisão do
Ministério da Integração Nacional;
II - gerir o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste;
III - aprovar projetos a serem executados no âmbito
do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste;
IV - autorizar contratação e liberar recursos do Fun-
do de Desenvolvimento do Nordeste, mediante pro-
posição do agente operador;
V - auditar e avaliar os resultados da aplicação dos
recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordes-
te;
VI - implementar estudos e pesquisas destinados à
identificação de potencialidades e vulnerabilidades
sócio-econômicas e ambientais e propor estratégias
e ações compatíveis com o espaço regional;
VII - fortalecer as estruturas produtivas da região, a
partir da mobilização do seu potencial;
VIII - promover ações voltadas ao desenvolvimento
social na região;
IX - estruturar e implementar redes de informações
em apoio às atividades produtivas;
X - promover a cooperação técnica, tecnológica e
financeira com organismos nacionais ou internacio-
nais, voltada à integração e ao desenvolvimento re-
gional;
XI - elaborar estudos de viabilidade de projetos de
integração e de desenvolvimento regional;
XII - implementar programas de capacitação geren-
cial, de formação e qualificação de recursos huma-
nos adequados ao mercado regional;
XIII - realizar estudos de ordenamento e gestão ter-
ritoriais e avaliar impactos das ações de integração
e de desenvolvimento na região, especialmente do
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ponto de vista ambiental; e
XIV - verificar a adequabilidade dos projetos à políti-
ca de desenvolvimento regional.
[...]
Art. 21. Fica extinta a Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste – SUDENE.
§ 1° Observado o disposto nos arts. 9° e 15, as com-
petências atribuídas pela legislação à SUDENE e
ao seu Conselho Deliberativo ficam transferidas para
a União.
§ 2° A União sucederá a SUDENE nos seus direitos
e obrigações.
[...].”

E, finalmente, o Decreto nº 4.985, de 2004, que regrou a atua-
ção da ADENE no tocante aos incentivos fiscais tratados na MP nº
2.199-14/2001 (destaques nossos):

“Art.3° Caberá à Agência do Desenvolvimento do
Nordeste - ADENE, em nome da União:
I - a gerência e administração  dos contratos, ajus-
tes e convênios celebrados no âmbito da extinta
Autarquia Federal SUDENE, bem como dos acer-
vos técnicos, bibliográficos, documentais, de mó-
veis e dos incentivos de redução do imposto de
renda de que trata a Medida Provisória n° 2.199-
14, de 24 de agosto de 2001 ;”

Da leitura sistemática desse quadro legislativo, depreende-se,
por evidente, a impossibilidade de equiparação das áreas da extin-
ta SUDENE e da atual ADENE, para efeito de gozo do benefício
fiscal previsto na MP nº 2.199-14/2001. A referida MP, no seu art.
1o, coloca a salvo as demais normas jurídicas regentes da maté-
ria – diga-se: também aquelas que definem o âmbito de atuação
da abolida SUDENE –, bem como identifica explicitamente os be-
neficiários do incentivo, enquanto aqueles setores da economia
considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o de-
senvolvimento regional, na área de atuação da extinta SUDENE.
Na qualificação do que se considera empreendimento prioritário,
para os fins da referida MP, adveio o Decreto nº 4.213/2002, que



48

remeteu expressamente à área de atuação da extinta SUDENE,
quando, naquela ocasião, já havia sido criada a ADENE. Destarte,
se o legislador regulamentar pretendesse a igualação de âmbitos
teria se referido à sobrevinda ADENE, e não teria feito menção
reiterativa à finada SUDENE. Realce-se, em acréscimo, que nem
todas as competências antes deferidas à SUDENE foram repas-
sadas à ADENE, de modo que não se verifica mera relação de
substitutividade, como pretendido pelas requeridas. É, portanto,
lógico, que não se confundem as áreas da SUDENE e da ADENE,
não podendo ser acolhida essa alegação de identidade para justi-
ficar o deferimento do benefício fiscal da MP nº 2.199-14/2001 a
empresas situadas ao sul do Estado do Espírito Santo, fora, pois,
da área da extinta SUDENE, segundo explícita dicção legal, sendo
nulo o laudo lançado em desconsideração ao sujeito.

De igual modo, não pode ser aceito o argumento de que a
validade dos laudos – e o conseqüente direito das empresas re-
queridas ao incentivo fiscal – estaria garantida por resposta à con-
sulta formulada à Inventariança Extrajudicial da extinta SUDENE.

Realmente, há registro de consulta ao ente “acerca da viabili-
dade de concessão do benefício de redução do Imposto de Renda
a empresas situadas na área de Espírito Santo” (fls. 289/293). A
resposta foi dada através do Memo 001/2003, em que se lê que
“[...] ao tempo em que foi extinta a SUDENE, passou a estar inse-
rido no plano de desenvolvimento regional o Estado do Espírito
Santo, como um todo [...]”, de modo que “é evidente que o intuito
do legislador não foi outro senão fazer com que os mecanismos
de incentivo ao desenvolvimento regional – dentre os quais se si-
tua a redução do imposto de renda – abrangessem também toda a
área do Espírito Santo”.

Entretanto, essa informação não tem o condão de vincular a
Administração Pública, in casu, para os efeitos pretendidos, por
dois motivos substanciais.

A primeira razão se assenta no fato de que o opinativo de fls.
289/293 sobre a consulta formulada, data de 05.10.2003, ao pas-
so que todos os laudos constitutivos foram expedidos em março
de 2003. Por conseguinte, é impossível que a resposta à consulta
tenha informado os laudos constitutivos, porquanto ela apenas veio
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a existir depois da expedição desses documentos. Em outros ter-
mos, os laudos, cancelados por ilegais, em razão de definirem
direito a benefício fiscal em favor de empresas situadas fora da
área de abrangência da antiga SUDENE, não estão sustentados
na consulta formulada, antecedendo-a.

O segundo motivo pelo qual não pode ser aceita a resposta de
fls. 289/293, para garantir a persistência da fruição do incentivo
com base nos laudos constitutivos, reside na clara impropriedade
com que foi lançada. Realmente, nela está dito (com destaques
que não são os do original):

“Oportuno registrar que a orientação pela inclusão
de todo o Estado do Espírito Santo para efeitos de
concessão da redução do Imposto de Renda foi tam-
bém corroborada pela CONSULTORIA JURÍDICA
daquele Ministério, em contato telefônico mantido
com esta Procuradoria.
Por fim, é de se observar que a própria Receita Fe-
deral, que detém a última palavra na concessão do
benefício, já se posicionou favoravelmente ao pleito
de algumas empresas situadas ao sul do Estado do
Espírito Santo, conforme também noticiado na
consulta .”

É insustentável, por insubsistente, parecer que se funda em
orientação afirmada como recebida através de contato telefônico,
sem que seja possível verificar os termos em que prestada e a
autoridade que por ela responde, bem como que procura susten-
táculo em informações fornecidas pelo próprio consulente, acerca
da atuação da Receita Federal, decorrente essa, é bem provável,
dos laudos constitutivos emitidos anteriormente à consulta. Con-
seguintemente, descaracteriza-se a força atribuída pelas requeri-
das ao opinativo derivado da consulta.

Ademais, é preciso consignar que não se desconhecem os
precedentes sobre a inadmissibilidade de revogação de isenção
na modalidade onerosa. Nesse sentido, quadra transcrever:

“REsp 553.093 / PE ; RECURSO ESPECIAL 2003/
0115215-8. Relator(a) Ministro JOSÉ DELGADO
(1105). Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA. Data
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do Julgamento 21/10/2003. Data da Publicação/Fon-
te DJ 19.12.2003, p. 366.
Ementa
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SU-
DENE. INCENTIVO FISCAL. LEI Nº 4.239/1963. DL
Nº 1.598/1977. EXCLUSÃO DOS RESULTADOS
NÃO OPERACIONAIS NO CÁLCULO DO LUCRO
DA EXPLORAÇÃO. ISENÇÃO ONEROSA E COM
PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. NORMA SU-
PERVENIENTE DESFAVORÁVEL AO CONTRI-
BUINTE. INAPLICABILIDADE. ART. 178, DO CTN.
SÚMULA Nº 544/STF. PRECEDENTES.
1. Recurso especial interposto contra v. acórdão que
asseverou que a ‘isenção concedida, sob condição
e por prazo certo, não pode ser restringida por nor-
ma superveniente, desfavorável ao contribuinte’.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica e remansosa no sentido de que: - ‘A teor do
que reza o art. 178 do CTN, as isenções onerosas e
com prazo certo e determinado não podem ser re-
vogadas ou modificadas por lei, como decorrência
do princípio maior da Constituição Federal, de que a
lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurí-
dico perfeito e coisa julgada’. (REsp nº 433.819/MG,
DJ de 23/09/2002, Rel. Min. LUIZ FUX) - ‘A isenção,
quando concedida por prazo certo e sob condição
onerosa, não pode ser revogada’. (REsp nº 198.331/
SC, DJ de 17/05/1999, Rel. Min. GARCIA VIEIRA) -
‘“Isenções tributárias concedidas sob condição one-
rosa não podem ser livremente suprimidas”. (Sú-
mula 544/STF). A lei não pode, a qualquer tempo,
revogar ou modificar a isenção concedida por prazo
certo ou sob determinadas condições - art. 178 do
CTN’. (REsp nº 74.092/PE, DJ de 04/03/1996, Rel.
Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS) - ‘Assim
como o Estado pode tributar, também pode revogar
as isenções. A isenção, interpretada restritivamen-
te, adstrita à determinada finalidade de política-fis-
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cal, submete-se à regra geral da revogabilidade,
salvo quando estabelecida por prazo certo ou im-
pondo específica condição onerosa satisfeita pelo
contribuinte, quando se impõe o respeito ao cumpri-
mento dessas cláusulas. A revogação tem aplica-
ção imediata’. (REsp nº 11.847/AM, DJ de 08/11/
1993, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA)
3. Recurso não provido.”

Contudo, é de se ver que tais precedentes não se aplicam ao
caso em comento, haja vista que não se está tratando, propria-
mente, de revogação de isenção onerosa, mas sim de invalidação
de laudos constitutivos emitidos em descompasso com as deter-
minações legais, sendo esses documentos nulos por beneficia-
rem empresas não abrangidas pela área de atuação da extinta
SUDENE, de sorte que não deverão mais produzir os correspon-
dentes efeitos (a isenção será alcançada, não porque tenha sido
revogada, mas porque sustentada em ato administrativo nulo). Celso
Antônio Bandeira de Mello destaca, sobre essa relação entre ato e
efeito1:

“Com efeito, já se disse que, em Direito, ato admi-
nistrativo significa uma fonte, u’a matriz de efeitos
jurídicos. Esta fonte que é o ato não se confunde
com os efeitos dele nascidos. São coisas distintas
o produtor (ato) e o produzido (efeitos). Quando se
ataca um ato ineficaz, seja ele ato abstrato ou con-
creto, os efeitos previstos ainda não eclodiram. Es-
tão contidos, porque só devem irromper no futuro.
Logo, ainda não há efeitos a serem atacados. O que
se quer é suprimir esta virtualidade de produção
suposta no ato. Então, o que se fulmina é o ato. Eli-
mina-se aquela fonte da qual dependia o surgimen-
to de efeitos.
Diversa é a situação relativa aos atos eficazes.
[...]

1 Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18a ed.
rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 429/430.
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Nestes casos a invalidação surge para cumprir um
duplo objetivo: impedir que a fonte produtora de efei-
tos (o ato) continue a gerar novas relações e supri-
mir as já nascidas. Portanto, ataca cumulativamen-
te o ato e os efeitos, inclusive os já ocorridos.
[...]
Nestes casos [atos eficazes concretos], a invalida-
ção quer eliminar – e com freqüência retroativamente
o que ainda existe: a relação jurídica. Do ato não há
mais cuidar, pois desapareceu com sua aplicação
concreta, isto é, única.”

Não impede o reconhecimento da nulidade do ato, com a ces-
sação dos seus efeitos, o fato de as empresas estarem agindo,
segundo alegam, de boa-fé, na medida em que é dever do admi-
nistrador público suprimir os atos produzidos em desconformida-
de com a ordem jurídica, com mácula ao interesse público, insus-
cetíveis de reedição corrigida.

Sublinhe-se, em atenção ao magistério de Celso Antônio Ban-
deira de Mello, que “as asserções feitas estribam-se nos seguin-
tes fundamentos. Dado o princípio da legalidade, fundamentalíssi-
mo para o Direito Administrativo, a Administração não pode convi-
ver com relações jurídicas formadas ilicitamente. Donde, é dever
seu recompor a legalidade ferida. Ora, tanto se recompõe a legali-
dade fulminando um ato viciado, quanto convalidando-o”2. Segue o
doutrinador, que “não é repugnante ao Direito Administrativo a hi-
pótese de convalescimento dos atos inválidos”, mas a convalida-
ção, fundada nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, en-
quanto “suprimento da invalidade de um ato com efeitos retroati-
vos”, apenas pode se dar quando “o ato possa ser produzido vali-
damente no presente”3. Não é o caso. As empresas requeridas
não atendem ao pressuposto de localização geográfica à expedi-

2 Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18a ed.
rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 442.

3 Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18a ed.
rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 439/440.
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ção dos laudos constitutivos do direito ao benefício fiscal da MP nº
2.199-14/2001, de modo que a repetição do ato não extirparia a
ilegalidade de sua expedição. Assim, configurado está o ato nulo,
“em que é racionalmente impossível a convalidação, pois, se o
mesmo conteúdo (é dizer, o mesmo ato) fosse novamente produ-
zido, seria reproduzida a invalidade anterior”4.

Outrossim, e para concluir, é de se dizer que não houve qual-
quer violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
porquanto o cancelamento dos laudos constitutivos reputados ile-
gais foi devidamente comunicado às empresas, que tiveram a opor-
tunidade de recorrer da decisão administrativa.

O perigo de demora, de outro lado, é manifesto, haja vista que
as empresas estão gozando benefício fiscal indevido, deixando de
recolher aos cofres públicos valores expressivos, indispensáveis
à prestação dos serviços inerentes ao Estado, com prejuízos ime-
diatos aos cofres e às finalidades públicas e com negação a um
dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (re-
dução das desigualdades regionais), consoante o inciso III do art.
3o da CF/88.

Com essas considerações, defiro o pedido de suspensão das
liminares concedidas nos autos dos Processos nºs 2005.83.
00.006879-0 (3a Vara Federal/PE) e 2005.83.00.007247-1 (7a Vara
Federal/PE).

P.I.

Recife, 13 de outubro de 2005.

JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI

Presidente

4 Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18a ed.
rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 444.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 52.498-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA

Agravante: TREBIANO COM/ LTDA.
Agravada: FAZENDA NACIONAL
Parte Ré: SUPERMERCADO SÃO JOSÉ LTDA.
Advs./Procs.: DRS. RUBÉLIO LYRA LINS BAHIA E OUTRO

(AGRTE.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FIS-
CAL. DECISÃO AGRAVADA ENTENDENDO
PELA INEFICÁCIA, EM RELAÇÃO À FAZENDA
NACIONAL, DAS ARREMATAÇÕES REALIZA-
DAS PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL AO FUN-
DAMENTO DE QUE TAIS ARREMATAÇÕES
APRESENTAM INDÍCIOS DE ILEGALIDADES.
CONSTATAÇÃO DAS ILEGALIDADES. NULIDA-
DE DAS ARREMATAÇÕES PROCEDIDAS PE-
RANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
- Cuida a hipótese de agravo de instrumento in-
terposto contra a decisão singular que concluiu
por considerar ineficazes as arrematações de
quatro imóveis levadas a efeito na Justiça Esta-
dual, a despeito de referidos imóveis encontra-
rem-se penhorados na Justiça Federal antes da
efetivação da praça, ao fundamento de que os
leilões realizados apresentam indícios de ilegali-
dade, quais sejam: a) ausência de preferência do
crédito tributário, violação ao art. 186 do CTN; b)
arrematação por preço vil; c) alienação de qua-
tro bens avaliados no valor R$ 1.929.000,00 para
satisfação de dívida de credor privado no mon-
tante de R$ 173.804,03; d) ausência de intimação
da Fazenda Nacional para execer seu privilégio,
haja vista ter a mesma efetivado o registro da
penhora incidente sobre tais bens em data ante-
rior à da arrematação.
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- Na hipótese presente, resta inquestionável a
ocorrência de ilegalidades perpetradas contra o
crédito tributário, haja vista que os imóveis arre-
matados em 17 de maio de 1999, na Justiça Es-
tadual, foram também penhorados pela Fazen-
da Nacional em 26 de fevereiro de 1999, penho-
ras estas devidamente registradas em 31 de
março de 1999, o que por si só impossibilitaria a
alienação de referidos imóveis, sob pena de ofen-
sa ao § 1º do art. 53 da Lei nº 8.212/91, o qual
impõe a automática indisponibilidade dos bens
constritos para garantia do crédito público, res-
tando, por conseqüência, nula a arrematação efe-
tuada na Justiça Estadual em detrimento do pri-
vilégio do crédito fiscal.
- Outro fato a justificar seja declarada a anula-
ção da arrematação, diz respeito ao prejuízo per-
petrado contra o crédito tributário, na medida em
que  referidos bens foram arrematados na Justi-
ça Estadual por valor bem inferior ao da avalia-
ção, como se constata pelo imóvel avaliado no
valor de R$ 1.800.000,00 e arrematado pelo agra-
vante no valor R$ 650.000,00.
- Some-se, ainda, que inobstante se objetive em
tal execução o recebimento por parte de Mysis
Comércio de Calçados Ltda. do montante de R$
173.804,03, fora efetivada a alienação através da
referida praça de todos os imóveis penhorados
em tal execução, avaliados na Justiça Estadual,
em 31 de março de 1999, no montante de R$
1.310.000,00 e na Justiça Federal, em 26 de feve-
reiro de 1999, no valor R$ 1.929.000,00. Referi-
dos imóveis foram reavaliados na Justiça Fede-
ral, em 28 de outubro de 2003, dos autos da exe-
cução fiscal, chegando ao montante de R$
4.175.000,00, infringindo assim o disposto esta-
belecido no art. 692 do CPC, bem como do seu
parágrafo único.
- Restando identificado no presente agravo de
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instrumento que Trebiano Comércio Ltda., ora
agravante, assim como Mysis Comércio de Cal-
çados Ltda., ajuizaram execução forçada contra
o Supermercado São José Ltda., executado na
Execução Fiscal, onde reside o despacho ora
agravado e, tendo os referidos credores arrema-
tado os imóveis na execução forçada que teve
curso na Justiça Estadual, é de constatar-se que
o fruto de tal arrematação serviu tão-somente
para quitação de débito de credores privados em
detrimento do privilégio estabelecido para o cré-
dito público, inobstante tenha sido efetivada a
penhora de referidos bens a requerimento da Fa-
zenda Nacional em data anterior à da arrema-
tação, procedida na Justiça Estadual.
- Cumpre ainda destacar que tendo sido regis-
trados os arrestos dos imóveis, objeto das pos-
teriores arrematações procedidas na Justiça
Estadual, em favor da Fazenda Nacional e con-
vertidos em penhora e, cujo efeito tem por finali-
dade criar em relação ao credor uma preferên-
cia sobre tais bens, preferência esta advinda da
legislação tributária, equivale a mesma a um ver-
dadeiro direito real sobre os bens penhorados,
autorizando a aplicação do art. 619 do CPC.
- Restando identificado que os bens levados à
praça na execução forçada nº 309/99, que teve
curso na Justiça Estadual, foram arrestados e
penhorados pela Fazenda Nacional, em data an-
terior à da arrematação, imprescindível se apre-
sentava a necessidade de intimação da Fazenda
Nacional, para que acompanhasse o processo e
nele pudesse fazer valer seus interesses. Ausen-
te tal intimação como ocorreu in casu , é de de-
clarar-se a ineficácia da arrematação levada a
efeito na Justiça Estadual em relação à Fazenda
Nacional, obstada que fora de exercer seu direi-
to de preferência, estabelecido no Código Tribu-
tário.
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- Não se desconhece, por outro lado, a aplicabi-
lidade do art. 694 do CPC que estabelece que
assinado o auto de arrematação pelo Juiz, pelo
escrivão e pelo arrematante, a arrematação con-
siderar-se-á perfeita, acabada e irretratável, por
dar referido auto de arrematação, caráter de
definitividade à praça, também não se desconhe-
ce que, encontrando-se a arrematação eivada de
ilegalidades, como ocorre na hipótese dos pre-
sentes autos, poderá a mesma ser desfeita, por
vício de nulidade, inciso I,  parágrafo único do
mesmo citado artigo.
- É pacífico o entendimento jurisprudencial quan-
to à possibilidade de, em havendo constatação
de ilegalidades na arrematação, declarar de ofí-
cio ou  requerimento da parte a nulidade da arre-
matação e, por conseqüência, determinar o seu
desfazimento.
- Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento ao agravo de
instrumento, 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, 3 de maio de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FERREIRA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA:

Cuida-se de agravo de instrumento contra despacho da lavra
do MM. Juiz Federal Janílson Bezerra de Siqueira, da 6ª Vara da
Seção Judiciária/RN, que, na Ação de Execução Fiscal nº 98.000
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7649-2 e apensos, declarou ineficazes as arrematações em rela-
ção à Fazenda Nacional, levadas a efeito em execuções forçadas
processadas perante a Justiça Estadual, realizadas sem a obser-
vação ao privilégio estabelecido por lei para o crédito tributário, bem
como a constatação de que os bens foram arrematados por preço
vil. Insurge-se o arrematante, ora agravante, contra referido des-
pacho, pugnando pela eficácia das arrematações. Formado o agra-
vo e intimada a agravada nos termos do art. 527, III, do CPC, apre-
sentou suas contra-razões.

É o relatório.

VOTO

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

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despa-
cho proferido nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 98.000
7649-2 e apensos, onde o MM. Juiz singular em atendendo reque-
rimento da agravada no sentido de ser assegurada a prevalência
do crédito público em detrimento dos credores privados, pleiteou
seja declarada a ineficácia das arrematações “levadas a efeito em
execuções forçadas processadas perante a Justiça Estadual, rea-
lizadas sem a observação ao privilégio estabelecido por lei para o
crédito tributário.”

O MM. Juiz singular em analisando o pedido postulado pela
Fazenda Nacional relata que a mesma alegou que foram arresta-
dos quatro imóveis pertencentes ao Supermercado São José (exe-
cutado), tendo o referido arresto sido registrado no Sexto Ofício de
Notas, em 30 de março de 1999, ocasião em que se constatou a
existência de outros arrestos nos mesmos bens do executado,
“registrados em nome dos exeqüentes Mysis Comércio de Calça-
dos Ltda. (Execução forçada, proc. nº 309/99), Herculano Antônio
de Albuquerque Azevedo e Zoea Comércio Ltda.”

Relata ainda tal despacho que o executado – Supermercado
São José – deixou transcorrer in albis o prazo para pagar a dívida
e para a apresentação de embargos do devedor, sendo referidos
arrestos convertidos automaticamente em penhora e que, dos qua-
tro imóveis penhorados pela Fazenda Nacional, três foram arre-
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matados na execução forçada pela quantia de R$ 38.500,00 pe-
rante a Justiça Estadual, a requerimento de Mysis Comércio Ltda.,
inobstante terem sido avaliados em R$ 129.000,00, sendo que o
quarto imóvel, localizado na Av. Engenheiro Roberto Freire, nº 1809,
no bairro de Capim Macio, na cidade de Natal – RN, foi arrematado
por Trebiano Comércio Ltda. em 17/05/1999 e que, tendo havido
solicitação ao Juiz prolator do despacho ora agravado, no sentido
de o Juiz de Direito da Central de Avaliação e Arrematação da Co-
marca de Natal informar acerca do produto das arrematações, bem
assim que o valor respectivo fosse depositado em conta judicial,
em face da existência de crédito privilegiado, tendo o Juiz de Direi-
to referido deixado de atender ao requerimento à vista de decisão
proferida no sentido de que “a Fazenda Nacional não pode intervir
em execução em que é estranha, para receber o que pretende
ser-lhe devido.”

O MM. Juiz Singular ao deferir o pleito da Fazenda Nacional o
fez sob o fundamento de que os leilões realizados na execução
forçada, que tiveram curso na Justiça Estadual, apresentam indí-
cios de ilegalidade, haja vista que os imóveis penhorados foram
arrematados por valor bem inferior à avaliação efetivada pela Jus-
tiça Federal, como se pode constatar pelo imóvel avaliado no valor
de R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) e arrema-
tado por R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais). Para
aquele Magistrado, outro fato a justificar a declaração de ineficácia
da arrematação diz respeito à existência de informação no pro-
cesso de que Mysis ComércioLtda. seria credora da referida exe-
cução ajuizada na Justiça Estadual no montante de R$ 173.804,03
(cento e setenta e três mil, oitocentos e quatro reais e três centa-
vos), pelo que seria suficiente para quitar a dívida somente a alie-
nação de um imóvel, resultando, assim, desnecessária a penhora
em hasta pública dos outros três bens levados à praça.

Neste sentido, considerando tratar-se de crédito privilegiado
e, em face de terem os arrestos sido registrados em favor da Fa-
zenda Nacional e posteriormente convertidos em penhora, enten-
deu configurar-se tal penhora em um verdadeiro direito real, ou
seja, uma verdadeira garantia pignoratícia a autorizar, pois, a apli-
cação do art. 619 do CPC, que prevê a necessidade de intimação
do credor pignoratício, hipotecário e anticrético, quando houver alie-
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nação do bem, sob pena de ineficácia da referida alienação. Cons-
tatando que a Fazenda Nacional não fora intimada da realização
da hasta pública ocorrida no Juízo Estadual, tal fato “por si só,
configura motivo suficiente para ensejar a declaração de ineficácia
das arrematações”. Entendeu aquele Magistrado, em aplicando li-
ções de Theodoro Júnior, que a falta de intimação do credor pigno-
ratício não gera a “nulidade da alienação, nem prejudica o direito
real existente”, apenas será ineficaz em relação ao referido credor,
ou seja, “o arrematante adquirirá o domínio, o bem continuará su-
jeito a ser executado pelo credor hipotecário ou pignoratício para
satisfação do seu crédito, porque contra ele a arrematação apre-
sentar-se-á inoperante, não obstante válida entre o executado e o
arrematante.”

Ante tais fundamentos, declarou aquele magistrado ineficazes
as arrematações levadas a efeito na Execução Forçada nº 309/99,
ajuizada na Justiça Estadual, em relação à Fazenda Nacional, de-
terminando assim que os imóveis arrematados fossem mantidos
como garantia na execução fiscal a que diz respeito o despacho
ora agravado. Ao final, determinou seja expedido mandado de cons-
tatação e reavaliação dos imóveis penhorados, intimação do Cu-
rador especial à lide para assumir o encargo, uma vez que o exe-
cutado é revel, citado por edital. Determinou, ainda, a expedição
de ofícios à 5ª Vara Cível e à Central de Avaliação e Arrematação,
ambas da Comarca de Natal, no sentido de informar acerca do
saldo remanescente das arrematações procedidas na Execução
Forçada de nº 309/99.

Insurge-se a agravante contra referido despacho aduzindo em
síntese:

a) que tramitou perante a 5ª Vara da Comarca de Natal/RN,
Medida Cautelar de Arresto interposta por Mysis Comércio de Cal-
çados Ltda. contra o Supermercado São José Ltda., onde restou
deferido o arresto de quatro imóveis, dentre eles “um terreno pró-
prio constituído pelos lotes nºs 106, 107, 109, 111, 113 e 105, com
uma superfície de  5.000 m², no bairro de Capim Macio, objeto da
Matrícula nº 38.026, Registro Imobiliário da 2ª Zona desta Capital,
hoje Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, 7º Ofício de Notas”, limi-
nar esta datada 09.10.1998;
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b) que no mês de outubro de 1998 foi ajuizada ação de execu-
ção forçada, tendo sido regularmente intimado o represente legal
do Supermercado São José Ltda. para pagamento da dívida. Ante
a ausência do referido pagamento, foi efetivado pelo Oficial Justiça
em 04 de dezembro de 1998 a penhora sobre os bens arrestados;

c) que inobstante tenha o Supermercado São José Ltda. cons-
tituído advogado, o mesmo não interpôs embargos à execução,
sendo referidos bens avaliados e determinada a alienação judicial,
com a publicação do Edital de Praça, em 20 de abril de 1999, com
leilões marcados para os dias 05 e 17 de maio de 1999;

d) que não tendo havido licitante no 1º leilão, e lavrado o auto
de leilão negativo, o imóvel descrito na letra d do Edital foi arrema-
tado pelo ora agravante, pelo valor de R$ 650.000,00, conforme
consta do auto de arrematação;

e) que o INSS, em 24 de abril de 1999, atravessou petição nos
autos da ação de execução forçada que tramitou perante a 5ª Vara
da Comarca de Natal/RN informando que ajuizou na 5ª Vara Fede-
ral execução fiscal contra o Supermercado São José Ltda. (Proc.
nº 99.0000309-9), objetivando a cobrança da quantia de R$
491.029,18, ao final, requereu em tal petição “Com base nesses
permissivos legais, é a presente para comunicar a Vossa Exce-
lência da existência de crédito da fazenda pública, preferencial-
mente ao do exeqüente, de forma que o numerário que for arreca-
dado quando da alienação do patrimônio do devedor, por ele redi-
mido, seja retido em valor suficiente à liquidação do débito inscrito
em dívida ativa, conforme certidão”;

f) que o pleito do INSS restou indeferido, por sentença da lavra
do MM. Juiz de Direito da Central de Avaliação de Arrematação,
tendo referida sentença transitada em julgado e, após a efetivação
do depósito do preço da arrematação teve expedida a seu favor a
carta de arrematação;

g) que a Fazenda Nacional “nunca comunicou ao MM. Juiz de
Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN ser possuidora
de qualquer crédito tributário do executado Supermercado São José
Ltda.”, tendo referida comunicação sido efetivada tão-somente por
parte do INSS em petição datada de 29.04.1999, pleito este indefe-
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rido pelo mesmo Juiz, onde se houve: “Não é lícito à Fazenda sim-
plesmente intervir em processo de execução a que é estranha para,
sem mais, receber o que pretende ser-lhe devido. Haverá de ajui-
zar a execução e, recaindo a penhora sobre bem já penhorado,
oportunamente exercerá seu direito de preferência...”;

h) que a agravante ao requerer o arresto dos imóveis perten-
centes ao Supermercado São José “inexistia, no Registro Imobi-
liário, qualquer arresto ou penhora levada a efeito pela Fazenda
Nacional, conforme se constata pela Certidões expedidas pelo
Registro Imobiliário do 6º Ofício de Notas da cidade de Natal/RN,
tendo a mesma Fazenda Nacional só efetivado o arresto dos imó-
veis em 22 de fevereiro de 1999, ou seja, mais de quatro meses e
quinze dias depois de realizado pela Justiça Estadual;

i) que “nenhuma diligência foi tomada quando da publicação
do Edital de Praça, no ‘Diário Oficial do Estado’ e, para melhor
conhecimento de todos, no jornal ‘A Tribuna do Norte’, quando é
elementar a obrigação de todo profissional do direito ler, diariamente,
a matéria dedicada ao Poder Judiciário?”, neste sentido, tinha a
Fazenda Nacional a obrigação de levar ao conhecimento do Juízo
da 5ª Vara da cidade de Natal o posterior arresto efetivado pela
mesma, bem como requerer a preferência de seu crédito tributá-
rio, “cabia-lhe, e tão-somente, o mais simples e singelo dos proce-
dimentos: peticionar ao Juízo da primeira penhora, ou requerer ao
Juiz da execução fiscal para oficiar ao da primeira penhora sobre a
existência do segundo e posterior arresto, pedindo reserva, ape-
nas reserva, do valor de seu crédito”;

j) que “constitui efeito natural da arrematação, após a assina-
tura do respectivo auto, a transferência do domínio e da posse, em
prol do licitante vencedor”, prevendo o art. 694 do CPC que assi-
nado o auto pelo Juiz, a arrematação considerar-se-á perfeita, aca-
bada e irretratável, não mais pertencendo a propriedade ao deve-
dor, somente podendo ser declarada a nulidade da arrematação,
nos próprios autos, até a expedição da carta de arrematação;

k) que a arrematação somente pode ser desfeita, nas hipóte-
ses previstas no parágrafo único do art. 694 do CPC, “sucede que,
na hipótese aqui enfocada, a Carta foi assinada, e contra ela não
houve qualquer insurgência através de embargos à arrematação a
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respeito de vícios que poderiam ter maculado a alienação judicial.
Nem mesmo o Juiz detectou qualquer eiva, tanto é que deu aval à
referida alienação, assinado o auto, mandando expedir a Carta”;

l) que não prospera a alegação de que o bem foi arrematado
por preço vil, haja vista que foi avaliado no valor de R$ 1.200.000,00,
no início de 1999, e só foi arrematado em 2ª praça pelo valor de R$
650.000,00, “correspondendo a mais de 50% de sua avaliação”,
ademais, não poderia ser ventilada tal matéria depois da assinatu-
ra da carta, “por se tratar de matéria preclusa, não havendo como
anular a arrematação, sob esse fundamento, depois de ultrapas-
sados todos os trâmites legais;

m) que o INSS e Fazenda Nacional não pleitearam o ingresso
na execução que tramitou perante a Justiça Estadual, “com vistas
a provar a anterioridade de suas penhoras ou o privilégio de seus
créditos, e, assim, poderem participar do produto da arrematação;

n) que inobstante, seja o imóvel arrematado objeto de constri-
ção de penhoras em outras execuções, deverá prevalecer a pri-
meira arrematação efetivada;

o) que o registro da carta de arrematação, diferentemente do
que entendeu o MM. Juiz , “serve, tão-somente, para que o ato se
torne público, e possa ser oponível contra terceiros, porque como
demonstrado acima, arrematação não é mera compra e venda,
mas uma expropriação por parte do Estado-Juiz”, ante tal entendi-
mento não poderia o Titular do 6º Ofício de Notas negar registro à
carta de arrematação, sob o pretexto de existirem outras penho-
ras incidentes sobre o imóvel;

p) que a decisão agravada “fere a regra de irretratabilidade e
irrevogabilidade, e o direito da agravante, como arrematante, de
usar e dispor livremente do bem que lhe pertence, que já lhe fora
transferido não por um particular, mas pelo próprio Estado-Juiz;

A fim de constatar ou não a ocorrência das ilegalidades apon-
tadas pela Fazenda Nacional e acolhidas pelo Juiz prolator da de-
cisão agravada, determinei a subida dos autos da Execução Fis-
cal, bem como trouxesse o agravante certidão verbum ad verbum
da medida cautelar de arresto e da execução forçada que tiveram
curso na Comarca de Natal/RN.
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Em analisando os autos da Execução Fiscal 98.0007649-2,
onde reside o despacho agravado, é de observar-se que a mesma
foi ajuizada pela Fazenda Nacional contra o Supermercado São
José Ltda. em 17 de novembro de 1998, objetivando o recebimen-
to do montante de R$ 11.369.686,64.

Determinada a citação, fls. 39, e tendo a mesma deixado de
efetivar o pagamento da dívida, fora efetivado em 26 de fevereiro
de 1999 o arresto de quatro imóveis, dentre eles o imóvel registra-
do no 6º Oficio de Notas, matrícula 38.026, Registro Geral – Livro
02, medindo 5.000,00 m², situado na Av. Engenheiro Roberto Freire
1809, Capim Macio – Natal e avaliado no valor de R$ 1.800.000,00,
os demais imóveis, no caso dois prédios comerciais contíguos,
avaliados em R$ 100.000,00, um prédio situado na Rua Francisco
Ferreira, no valor de R$ 17.000,00, e último prédio situado na Rua
Dr. Mário Negócio nº 1883, avaliado no valor de R$ 12.000,00.

Consta do auto de arresto, fls. 41/42, que os referidos imóveis
encontram-se penhorados pela 5ª e 6ª Vara Cível da Comarca de
Natal/RN.

Às fls. 46, a Oficiala do 2º Cartório de Registro de Imóveis de
Natal/RN, em 31 de março de 1999, comunica através do Ofício nº
63/99, que procedeu aos registros das penhoras incidentes sobre
os imóveis de propriedade da empresa Supermercado São José
Ltda., em garantia à Execução nº 98.7649-2, ajuizada pela Fazen-
da Nacional. Informa, ainda, que referidos imóveis encontram-se
arrestados a Mysis Comércio de Calçados Ltda., Herculano Anto-
nio de Albuquerque Azevedo e Zoea Comércio Ltda.

Efetivamente, constata-se dos documentos acostados à exor-
dial do presente agravo de instrumento, que fora interposta por
Mysis Comércio de Calçados Ltda., em outubro de 1998, Ação Cau-
telar de Arresto nº 6.722/98 contra o Supermercado São José, pe-
rante a 5ª Vara Cível da Comarca de Natal, objetivando garantir a
dívida de R$ 173.804,03, decorrente da emissão de cheque em
relativo valor, cheque este devolvido em razão do “Motivo 21”, ou
seja, contra-ordem (ou revogação) ou oposição (sustação) ao pa-
gamento, fls. 45/48. Por força da referida liminar foram arrestados
os seguintes bens, fls. 49:
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I – o domínio útil de um terreno foreiro do Patrimônio Municipal
de Natal, designado por lote 01, situado na Av. Bernardo Vieira,
lado ímpar, esquina com a Rua Projetada, no Bairro do Alecrim,
objeto da Matrícula nº 37.258, Registro de Imóveis da 2ª Zona des-
ta Capital;

II – o domínio útil de um terreno foreiro do patrimônio municipal
de Natal, situado na Rua Francisco Pereira, objeto da matrícula nº
47.347 do Registro Imobiliário da Segunda Zona da Comarca de
Natal;

III – o imóvel residencial nº 18.883, situado na Rua Presidente
Mascarenhas, bairro das Quintas, bem como domínio útil do terre-
no onde se encontra o mesmo encravado, objeto da matrícula nº
18.105 do Registro Imobiliário da Segunda Zona da Comarca de
Natal;

IV – um terreno próprio construído pelos lotes nº 105, 106,
107,109,111 e 113, com uma superfície de 5.000 m2, no bairro de
Capim Macio, objeto da matrícula nº 38.026, do Registro Imobiliá-
rio da Segunda Zona da Comarca de Natal;

Informa o ora agravante que a execução forçada objetivando o
recebimento do valor de R$ 173.804,03 foi ajuizada em 29 de outu-
bro de 1998, tendo os bens supra referidos sido penhorados pe-
rante a 5ª Vara Cível da Comarca de Natal, em 04 de dezembro de
1998, fls. 54.

Efetivada a citação da devedora, Supermercado São José
Ltda., nos autos da ação de execução forçada em trâmite na 5ª
Vara Cível da Comarca de Natal, deixou a mesma de interpor em-
bargos do devedor, conforme se constata da certidão de fls. 54 v.
Em face da ausência de interposição dos referidos embargos, os
autos da Execução Forçada supra referida foram remetidos ao
Juiz da Central de Avaliação e Leilão por força de despacho prola-
tado por Juiz de Direito daquela Comarca, fls. 54 v. O referido pro-
cesso foi distribuído ao Sexto Cartório Cível da Comarca de Natal,
tombado sob o nº 309/99, onde referidos bens restaram avaliados,
em 31 de março de 1999, nos seguintes valores a seguir transcri-
tos, conforme se observa às fls. 57:
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Publicado o Edital de Praça em 20 de abril de 1999, fls. 54/62
do presente agravo, e designados os leilões para os dias 05 e 17
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de maio de 1999, sem que conste do referido edital qualquer refe-
rência de que os bens levados a praça foram também penhorados
em 26 de fevereiro de 1999, na execução fiscal onde reside o des-
pacho ora agravado, foram os bens, após efetivação de auto de
leilão negativo, arrematados em segunda praça os de matrícula nº
37.258, 47.347 e 18.105 por Mysis Comércio de Calçados Ltda.,
credora da Execução Forçada nº 309/99, fls. 56 dos autos da exe-
cução fiscal. O último imóvel de matrícula nº 38.026, avaliado na
Justiça Federal em 26 de fevereiro de 1999 por R$ 1.800.000,00 e
na Justiça Estadual por R$ 1.200.00,00, em 31 de março de 1999,
foi arrematado, em 17 de maio de 1999, por Trebiano Comércio
Ltda., ora agravante, por R$ 650.000,00, conforme consta do auto
de arrematação de fls. 64 do agravo de instrumento.

Inobstante não seja o INSS parte no presente agravo de instru-
mento, é de observar-se que o agravante, como forma de compro-
var que a Fazenda Nacional não requereu a preferência de seu
crédito tributário, mas sim, o INSS, fez juntar aos autos do presen-
te agravo cópia da petição, datada de 20 de abril de 1999, onde o
mesmo INSS, ao argumento de que o Supermercado São José é
devedor da quantia de R$ 491.029,18, e que ajuizou a execução
fiscal, e em face do privilégio estabelecido pelo art. 186 do CTN,
postulou “que o numerário que foi arrecadado quando da aliena-
ção do patrimônio do devedor, ou por ele redimido, seja retido em
valor suficiente à liquidação do débito inscrito na dívida ativa.”

Às fls. 67/72, Mysis Comércio de Calçados Ltda., Trebiano
Comércio Ltda. (agravante/arrematante) e Zoea Comércio Ltda.,
em 18 de maio de 1999, um dia após a  efetivação da arremata-
ção, ao argumento de que são credoras do Supermercado São
José Ltda. – executado nos autos da Execução Fiscal – e que
ajuizaram execuções perante a 1ª Vara Cível e a 6ª Vara Cível da
Comarca de Natal, as duas últimas empresas – Trebiano Comér-
cio Ltda. (agravante/arrematante) e Zoea Comércio Ltda. – fazen-
do juntar auto de penhora, requereram em 05 de maio de 1999 a
preferência pela distribuição do valor  apurado na praça que teria
data marcada para o mesmo dia de 05 de maio de 1999, embasa-
da em tais fundamentos apresentam impugnação ao pedido pos-
tulado pelo INSS, requerendo ao final seu indeferimento.
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Consta, às fls. 73 do presente agravo, sentença datada de 05
de outubro de 1999, da lavra do MM. Juiz de Direito da Central de
Avaliação e Arrematação da Comarca de Natal, onde o mesmo ao
argumento de que não restou comprovado nos autos “a incidência
de penhora sobre os imóveis descritos no auto de penhora” deixou
de acolher o pedido formulado pelo INSS, homologando assim os
autos de arrematação. Determinou em seguida a expedição da
Carta de Arrematação.

 No tocante ao privilégio do Crédito Tributário, preceitua o Có-
digo Tributário, art. 184, in verbis:

“Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais
sobre determinados bens, que sejam previstos em
lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a
totalidade dos bens e das rendas, de qualquer ori-
gem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou
sua massa falida, inclusive os gravados por ônus
real ou cláusula de inalienabilidade ou impenho-
rabilidade, seja qual for a data da constituição
do ônus ou da cláusula,  excetuados unicamente
os bens e rendas que a lei declare absolutamente
impenhoráveis.” (Destaquei).

No mesmo sentido, os arts. 10 e 30, da Lei nº 6.830/80, assim
estabelecem:

“Art. 10. Não ocorrendo o pagamento, nem a garan-
tia da execução de que trata o art. 9º, a penhora po-
derá recair em qualquer bem do executado, exceto
os que a lei declara absolutamente impenhoráveis.”

“Art. 30. Sem prejuízo dos privilégios especiais so-
bre determinados bens, que sejam previstos em lei,
responde pelo pagamento da dívida ativa da Fazen-
da Pública a totalidade dos bens e das rendas, de
qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu
espólio ou a massa, inclusive os gravados por ônus
real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabi-
lidade, seja qual for a data da constituição do ônus
ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e
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rendas que a lei declara absolutamente impenhorá-
veis.”

 Zelmo Denari, in Comentários ao Código Tributário Nacional,
Editora Saraiva, volume 2, em comentando o art. 184, do CTN,
doutrina:

“Assim sendo, os ônus reais que gravam bens imó-
veis (hipoteca) ou máquinas (penhor), bem como
as cláusulas  que disponham sobre a inalienabilida-
de ou impenhorabilidade de determinados bens são
oponíveis à Fazenda Pública, quando tenham sido
pactuadas e instituídas antes da efetiva consti-
tuição do crédito tributário”. Isto significa que
os referidos ônus e cláusulas somente reputam-
se ineficazes quando pactuados após os indigi-
tados provimentos administrativos ”. (Destaquei).

Merece ainda destaque os comentários do Doutrinador Ricar-
do Abdul Nour, na mesma obra acima citada:

“Em retorno ao predisposto no art. 184 do CTN, caso
não fosse a vontade da lei, basta uma cláusula de
inalienabilidade ou impenhorabilidade para que um
determinado bem imóvel do sujeito passivo, deve-
dor da Fazenda, não respondesse pelo crédito tri-
butário constituído. O que, por certo, restaria em
sérios prejuízos para o Poder Público, cujo in-
teresse deve prevalecer sobre o interesse pri-
vado ”. (Destaquei).

Ainda como forma de garantir o privilégio do Crédito Tributário
em detrimento dos credores privados, em face da supremacia do
interesse público, estabelece o art. 53, § 1º, da Lei 8.212/91, verbis:

“Art. 53. Na execução judicial da dívida ativa da União,
suas autarquias e fundações públicas, será faculta-
do ao exeqüente indicar bens à penhora, a qual será
efetivada concomitantemente com a citação inicial
do devedor.
§ 1° Os bens penhorados nos termos deste artigo
ficam desde logo indisponíveis.”
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Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil,
36ª edição, volume II, pág. 196, no tocante à aplicação do art. 53, §
1º, da Lei 8.212/91 assim se houve:

“O fato de um bem já estar penhorado em outro pro-
cesso não impede sua sucessiva constrição em
novas execuções. Resolve-se o problema por meio
do concurso de preferências (art. 711). Quando,
porém, a penhora tiver acontecido em execução fis-
cal movida pela União, suas autarquias e fundações,
a Lei nº 8.212, de 24.07.1991, art. 53, § 1º impõe
automática indisponibilidade  dos bens constri-
tos. Como a penhora pressupõe disponibilida-
de dos bens a serem afetados torna-se impe-
nhorável, por outros credores, o objeto da pe-
nhora efetuada em executivo fiscal intentado
pela União e suas autarquias e fundações pú-
blicas... Em suma: a penhora da Fazenda Públi-
ca Federal acarreta indisponibilidade e conse-
qüentemente impenhorabilidade sucessiva por
outros credores, porquanto bem indisponível é
o mesmo que inalienável (CPC, art. 649,I) ”. (Des-
taquei).

Quanto à preferência do crédito tributário, estabelece ainda o
CTN nos arts. 186 e 187 que:

“Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer
outro, seja qual for a natureza ou o tempo da
constituição deste, ressalvados os créditos decor-
rentes da legislação do trabalho”. (Destaquei).

“Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não
é sujeita a concurso de credores ou habilitação em
falência, concordata, inventário ou arrolamento.”

Em comentando os artigos supratranscritos, Zelmo Denari, in
Comentários ao Código Tributário Nacional, Editora Saraiva, volu-
me 2, assim se houve:

“O dispositivo assegura a preferência do crédito tri-
butário sobre os créditos de natureza civil ou co-
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mercial consolidados em qualquer tempo, reafirman-
do, assim, o princípio da prevalência do interesse
público sobre o interesse privado.”

Da análise fática dos autos, resta inquestionável a ocorrência
de ilegalidades perpetradas na execução forçada nº 309/99, que
teve curso na Justiça Estadual, ilegalidades estas que ocasiona-
ram irreparável lesão ao privilégio estabelecido ao crédito público,
a autorizar, pois, a declaração da nulidade da arrematação, na
medida em que, inobstante tenham sido os bens penhorados na
Justiça Estadual, a requerimento de Mysis Comércio de Calçados
Ltda., em 04 de dezembro de 1998, foram referidos bens também
penhorados pela Fazenda Nacional em 26 de fevereiro de 1999,
penhora esta devidamente registrada, para garantir o recebimento
do crédito público no valor de R$ 11.369.686,64, que por si só im-
possibilitaria a arrematação procedida naquela Justiça Estadual,
levada a efeito em 17 de maio de 1999, vez que, por força do artigo
53, § 1º, da Lei 8.212/91, os bens constritos em execução ajuizada
pela Fazenda Pública e como forma de sobrepujar o interesse
público ao interesse privado, passam a ser gravados com cláusu-
la de indisponibilidade, evitando assim a alienação de referidos bens
a ser efetivada por credores privados, independentemente da data
da constrição.

Sobre o tema, registre-se, por oportuno, o entendimento da
jurisprudência, a qual se houve nos seguintes termos, in verbis;

“Agravo de Instrumento - Execução fiscal - Decisão
que tornou sem efeito o mandado de registro de pe-
nhora em razão de recusa do oficial de registro de
imóvel em cumpri-lo (artigo 53, § 1º, da Lei nº 8.212/
91) - Existência de penhora sobre o mesmo bem,
em execuções promovidas pelo INSS e União - In-
disponibilidade dos bens - Recurso não provido. A
existência de indisponibilidade imposta por lei
é suficiente para impedir o registro do manda-
do em questão. Cuida-se de uma forma especial
de inalienabilidade e impenhorabilidade, ela não
é só restritiva de direito do titular do domínio
do imóvel, mas também, impeditiva do acesso
de qualquer pretensão registrária do título de
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disposição ou oneração.  Não há falar-se na in-
constitucionalidade do aludido artigo 53, § 1º, da Lei
Federal nº 8.212/91, assim como não é inconstitu-
cional o artigo 187 do Código Tributário Nacional. O
concurso de preferência, entre pessoas jurídicas pú-
blicas, não viola o artigo 19, III, da Constituição da
República de 1988. (Agravo de Instrumento n°
261.225-5 - Penápolis - 4ª Câmara de Direito Públi-
co - Relator: Viana Santos - 26.09.02 - v.u.)”. (Des-
taquei).

Outro fato a justificar seja declarada a anulação da arremata-
ção diz respeito ao prejuízo perpetrado contra o crédito tributário,
na medida em que  referidos bens foram arrematados na Justiça
Estadual por valor bem inferior ao da avaliação, como se constata
pelo imóvel avaliado no valor de R$ 1.800.000,00 (hum milhão e
oitocentos mil reais) e arrematado pelo agravante no valor R$
650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais).

Some-se, ainda, que inobstante se objetive em tal execu-
ção o recebimento por parte de Mysis Comércio de Calçados
Ltda. do montante de R$ 173.804,03, fora efetivada a aliena-
ção através da referida praça de todos os imóveis penhora-
dos em tal execução, avaliados na Justiça Estadual em 31 de
março de 1999, no montante de R$ 1.310.000,00 (hum milhão,
trezentos e dez mil reais) e na Justiça Federal em 26 de feve-
reiro de 1999, no valor R$ 1.929.000,00 (hum milhão, nove-
centos e vinte e nove mil reais). Referidos imóveis foram rea-
valiados na Justiça Federal, em 28 de outubro de 2003, fls.
131/132, dos autos da execução fiscal, chegando ao montan-
te de R$ 4.175.000,00 (quatro milhões, cento e setenta e cin-
co mil reais),  infringindo assim o disposto estabelecido no art. 692
do CPC, bem como do seu parágrafo único, que cuida do princípio
do resultado, onde textualmente se lê:

“Art. 692. Não será aceito lanço que, em segunda
praça ou leilão, ofereça preço vil.
Parágrafo único. Será suspensa a arrematação logo
que o produto da alienação dos bens bastar para o
pagamento do credor.”
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Sobre a matéria, princípio do resultado, Araken de Assis, in
Manual do Processo de Execução, 4ª edição, págs. 99/100, assim
doutrina:

“Paralelamente, o princípio do resultado, que sinteti-
za várias tendências convergentes, tutela ao exe-
cutado. Nenhum ato inútil, a exemplo da penhora de
bens de valor insignificante e incapazes de satisfa-
zer o crédito (art. 659, § 2º), poderá ser consuma-
do. Fiel à progressiva adequação do débito à res-
ponsabilidade do executado, a execução é hoje par-
cial, ou seja, limita-se ao necessário e suficiente para
solver a dívida. Por isso, o art. 692, parágrafo único,
já no ápice da fase expropriativa, prevê a suspen-
são (rectius: interrupção) da alienação no momento
em que o produto da venda dos bens satisfazer o
crédito. Estatuindo que a execução é econômica,
evitando maiores sacrifícios ao devedor que os exi-
gidos pelo resultado, o art. 620 enuncia princípio que
governa a intimidade dos meios executórios.”

No tocante à possibilidade de declaração da nulidade da arre-
matação por preço vil, de ofício ou a requerimento do credor, as-
sim se houve a jurisprudência, in verbis:

“Alienação a preço vil. A nulidade da arrematação
pode ser declarada de ofício pelo juízo ou a requeri-
mento do interessado, por simples petição, nos pró-
prios autos da execução, dispensada a oposição dos
embargos à arrematação. (STJ-RJ 260/64). No
mesmo sentido: RT 766/331, Lex-JTA 162/22.”
(Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, 36ª
edição, nota 4, pág. 790).

“Segundo o critério adotado para as execuções fis-
cais pelo revogado Dec. Lei 960/38, art. 37, preço vil
é o inferior à avaliação, menos 40%, isto é, o inferior
a 60% do valor real do bem. Esse critério tem sido
aplicado em alguns acórdãos (RJTJESP 96/50, 109/
100, neste acórdão, com um erro de cálculo, 120/
25).”
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(Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, 36ª
edição, nota 2, pág. 790)

Observe-se ainda que os arrematantes Mysis Comércio de
Calçados Ltda. e Trebiano Comércio Ltda., ora agravante, confor-
me se constata às fls. 67/72, eram credores do Supermercado
São José Ltda., este último credor, não nos autos da execução
forçada nº 309/99, onde ocorreu a arrematação dos imóveis tam-
bém penhorados pela Fazenda Nacional, mas sim em outra exe-
cução forçada ajuizada perante a 1ª e 6ª Vara de Comarca de Na-
tal. Diante de tal constatação, percebe-se, portanto, que o fruto da
arrematação procedida na Justiça Estadual serviu para quitação
de débito de credores privados em detrimento do privilégio estabe-
lecido para o crédito público, inobstante tenha sido efetivada a pe-
nhora de referidos bens a requerimento da Fazenda Nacional em
data anterior à arrematação, procedida na Justiça Estadual.

É importante registrar que apesar do ora agravante, Trebiano
Comércio Ltda., assim como Mysis Comércio de Calçados Ltda.
exeqüente na execução forçada nº 309/99, todos arrematantes,
pugnarem, às fls. 67/72 do presente agravo, pelo indeferimento do
pleito do INSS de reserva de numerário suficiente para quitação do
seu crédito no montante de R$ 491.029,18, crédito este inscrito
em dívida ativa e com execução fiscal já ajuizada, ao fundamento
de que em 05 de maio de 1999, ou seja, na data prevista para
realização da 1ª praça “solicitaram preferência pela distribui-
ção do valor apurado em alienação cujo edital já havia desig-
nado os dias 05.05.1999, para a primeira praça, e 17.05.1999,
para a segunda praça ”. (Destaquei). Ressalte-se que o pedido
do INSS restou indeferido em 05 de outubro de 1999, inobstante
tenha sido postulado em 20 de abril de 1999, ou seja, antes de
efetivadas as arrematações.

Registre-se que após o indeferimento do pleito do INSS, em
05 de outubro de 1999, fora expedida a Carta de Arrematação em
18 de outubro de 1999, a favor de Mysis Comércio de Calçados
Ltda. em relação aos bens objeto das matrículas nºs 19.105, 37.258
e 47.347, tendo referida Carta de Arrematação sido registrada em
28 de fevereiro de 2000, conforme se constata às fls. 56 da Execu-
ção Fiscal, onde reside a decisão ora agravada. Quanto ao imóvel
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arrematado por Trebiano Comércio Ltda., no valor de R$
650.000,00, ou seja, o de matrícula nº 38.026 a referida Carta de
Arrematação só foi expedida em 25 de junho de 2002, porém, não
foi a mesma devidamente registrada, fls. 64 dos autos da execu-
ção fiscal.

Cumpre ainda destacar, como bem observou o MM. Juiz pro-
lator do despacho agravado que tendo sido registrados os arres-
tos dos imóveis, objeto de posteriores arrematações procedidas
na Justiça Estadual, em favor da Fazenda Nacional e convertidos
em penhora, cujo efeito tem por finalidade criar em relação ao cre-
dor uma preferência sobre tais bens, preferência esta advinda da
legislação tributária, equivale a mesma a um verdadeiro direito real
sobre os bens penhorados. Ante tais fundamentos, em aplicando
lições de Humberto Theodoro Júnior, no sentido de que “nasce
para o exeqüente, assim, uma verdadeira garantia pignoratícia, si-
milar ao penhor convencional ou legal”, entendeu aquele Magistra-
do por aplicar o disposto no art. 619 do CPC, que estabelece:

“Art. 619. A alienação do bem aforado ou gravado
por penhor, hipoteca, anticrese ou usufruto será ine-
ficaz em relação ao senhorio direto, ou ao credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, ou usufrutuário,
que não houver sido intimado.”

Restando identificado que os bens lavados à praça na execu-
ção forçada nº 309/99, que teve curso na Justiça Estadual, foram
arrestados e penhorados pela Fazenda Nacional, em data anterior
à arrematação, imprescindível se apresentava a necessidade de
intimação da Fazenda Nacional, para que acompanhasse o pro-
cesso e nele pudesse fazer valer seus interesses. Ausente tal inti-
mação como ocorreu in casu, é de declarar-se a ineficácia da ar-
rematação levada a efeito na Justiça Estadual em relação à Fa-
zenda Nacional, obstada que fora de exercer seu direito de prefe-
rência, estabelecido no Código Tributário.

Merecem destaque as lições de Tiori Albino Zavascki, in Co-
mentários ao Código de Processo Civil, volume 8, Do Processo
de Execução, em comentando o art. 619 do CPC, onde se lê:

“Significa que o direito de preferência mantém inde-
lével e, se exercido, importará a anulação da arre-
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matação , restando ao arrematante a pretensão de
reclamar de volta o que pagou. Nestes casos, por-
tanto, a ineficácia representa, na prática, situação
idêntica à anulabilidade.”

Não se desconhece, por outro lado, a aplicabilidade do art.
694 do CPC que estabelece que assinado auto de arrematação
pelo Juiz, pelo escrivão e pelo arrematante, a arrematação consi-
derar-se-á perfeita, acabada e irretratável, por dar referido auto de
arrematação, caráter de definitividade à praça e ao leilão, também
não se desconhece que se encontrando a arrematação eivada de
ilegalidades, como ocorre na hipótese dos presente autos, pode-
rá a mesma ser desfeita, por vício de nulidade, inciso I,  pará-
grafo único do mesmo citado artigo.

Araken de Assis, in Comentários ao Código de Processo Civil,
volume 9, Do Processo de Execução, em comentando especifica-
mente o art. 694 e seu parágrafo único, do CPC, preleciona que a
palavra dissolução utilizada no texto legal, inobstante sirva para
catalogar casos heterônomos, por exemplo o estabelecido no inci-
so II, que prevê a hipótese de desfazimento da arrematação quan-
do não for pago o preço ou não for  prestada a caução, bem como
para a hipótese  prevista no inciso I, que cuida de vício de nulidade,
é tanto que na primeira hipótese enseja a dissolução do negócio,
enquanto na segunda dá margem à invalidação da arrematação,
“aquele é fato superveniente ao negócio; este, ao invés, contem-
porâneo à sua formação.

Por pertinente à matéria em discussão, merecem registro os
comentários efetuados por Araken de Assis, na mesma obra aci-
ma citada, especificamente ao inciso I do parágrafo único do art.
694, que textualmente doutrina:

“A invalidade tanto pode ser substantiva, concernente
ao negócio em si (p. ex., em virtude de dolo; licitante
incapaz), quanto processual, verificada no curso do
procedimento in executivis (p. ex., a omissão do
edital quanto às qualidades da coisa, a falta de in-
timação do devedor, do seu cônjuge e assim por
diante)...
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Legitimam-se a postular a decretação da nulida-
de da arrematação, a qualquer tempo e, se for o
caso, mediante simples petição do adquirente –
ostenta interesse de que título não seja objeto
de futuras controvérsias –, o executado, não
dando causa à nulidade, o exeqüente ou credor
concorrente (infra, 116.2)”. (Destaquei).

Destaco, ainda, lições do citado doutrinador onde o mesmo
analisa os efeitos do desfazimento da arrematação por força da
aplicação do parágrafo único do art. 694 do CPC, onde textual-
mente se lê:

“Efeitos do desfazimento – O desfazimento da arre-
matação implica o retorno estado prístino. Material-
mente, as causas de dissolução do negócio, esmiu-
çadas linhas antes (retro, 116.6), apresentam efeito
comum de conduzir os figurantes, nos negócios ju-
rídicos em geral, ao estado anterior à formação do
vínculo.”

É inquestionável, diante da constatação das ilegalidades aci-
ma apontadas, a possibilidade do Juiz poder declarar de ofício a
nulidade da arrematação e, por conseqüência, determinar o seu
desfazimento. Neste sentido assim se houve a jurisprudência:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPE-
CIAL. SÚMULA N° 283/STF. EXECUÇÃO FISCAL.
ARREMATAÇÃO. NULIDADE. DUPLO LEILÃO.
1. Encontrando-se o acórdão recorrido apoiado em
mais de um fundamento suficiente para mantê-lo, a
falta de impugnação de um deles atrai a incidência
da Súmula n° 283 da Suprema Corte.
2. ‘Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no
primeiro não houver lanço superior à avaliação’ (Sú-
mula n° 128/STJ)
3. O desfazimento da arrematação por vício de nuli-
dade pode ser declarado de ofício pelo Juiz ou a re-
querimento da parte interessada, nos próprios au-
tos da execução.
4. Recurso especial não-conhecido.”
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(STJ. REsp nº 13.091, Min. João Otávio de Noro-
nha, 2ª Turma, data do julgamento 28.02.2005).

Diante da constatação das ilegalidades perpetradas, seja pe-
los arrematantes, seja pelo executado, no caso o Supermercado
São José Ltda., nos autos da execução forçada nº 309/99, bem
como da irreparabilidade e acerto da decisão recorrida, nego pro-
vimento ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 59.878-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO NU-
NES MAIA FILHO

Agravante: VIAÇÃO BONS AMIGOS LTDA.
Agravada: FAZENDA NACIONAL
Advs./Procs.: DRS. MARCUS DE PAULA PESSOA E OUTROS

(AGRTE.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO DOS BENS VINCULADOS AO
PAES/REFIS II. LEI 10.684/03. PAGAMENTO DAS
PARCELAS EM DIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBI-
LIDADE DO CRÉDITO (ART. 151, VI, DO CTN).
INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO FISCO, JÁ QUE
O DEVEDOR RESPONDERÁ COM A TOTALIDA-
DE DOS SEUS BENS ATUAIS E FUTUROS PELA
DÍVIDA CONSOLIDADA, EM CASO DE SUA EXE-
CUÇÃO FORÇADA (ART. 591 DO CPC).
- Estando suspensa a execução fiscal, em razão
de os créditos tributários terem sido devidamen-
te inscritos no PAES/REFIS II (Lei 10.684/03), com
a conseqüente suspensão da sua exigibilidade e
em dia o pagamento das respectivas parcelas,
não causa lesão ao Fisco a substituição da ga-
rantia antes ofertada, tendo em vista que o deve-
dor responde com todos os seus bens, atuais e
futuros, pela satisfação do direito do credor (art.
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591 do CPC).
- A liberação dos bens anteriormente vinculados
à garantia (veículos) se condiciona ao prévio re-
gistro do bem agora ofertado (imóvel), mas sem
prejuízo da constricção de outros, tantos quantos
bastarem à penhora, quaisquer que sejam e onde
quer que se encontrem, em caso de eventual
execução forçada da dívida tributária, como por
impontualidade no pagamento das parcelas.
- O sistema PAES/REFIS II é mecanismo de recu-
peração de créditos, de sorte que as suas regras
devem ser interpretadas em função dessa finali-
dade, daí descaber a adoção de práticas
garantísticas que importem em obstáculos ou em
paralisação das atividades normais da empresa
que a ele aderiu, lhe impondo ônus excessivos e
sem proveito fiscal algum.
- Agravo a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGTR 59.878-
CE, em que são partes as acima mencionadas, acordam os De-
sembargadores Federais da Segunda Turma do TRF da 5ª Re-
gião, por unanimidade, em acolher o presente agravo de instru-
mento, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas cons-
tantes dos autos, que ficam fazendo parte do presente julgado.

Recife, 28 de junho de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO NUNES MAIA FI-
LHO - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Viação
Bons Amigos Ltda. contra decisão prolatada pelo eminente Juiz
Federal da 9a Vara da SJ/CE, Dr. José Vidal Silva Neto, que indefe-
riu o pedido formulado pela parte executada, ora agravante, de subs-
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tituição de penhora sobre veículos por bem imóvel, por entender
que quando não tratar a substituição por dinheiro ou por fiança
bancária, é imprescindível a concordância expressa do exeqüen-
te, bem como que a situação de adimplência do executado no par-
celamento não permitiria a substituição dos bens penhorados por
outro igualmente apto a assegurar plenamente a execução fiscal,
o que não seria o caso. Afirmou, ainda, que o bem indicado não
garante sequer a integralidade do débito fiscal, conforme docu-
mentos acostados aos autos pela Fazenda Nacional, às fls. 113/
120 do Processo 2000.81.027950-6.

2. Aduz a agravante que: (a) a dificuldade da arrematação em
futura praça poderia ser anulada se o imóvel fosse desmembrado
em pequenos lotes ou servir de solução para o crônico problema
do Governo Federal de falta de terras produtivas para o implemen-
to da reforma agrária; (b) os imóveis encontram-se na ordem de
preferência do art. 11 da LEF, sobrepostamente aos veículos; (c)
não há problemas do bem imóvel oferecido em substituição situar-
se em foro diverso da execução, pois a União Federal está pre-
sente em todos os Estados da Federação, possuindo legitimidade
e capacidade para acompanhar as avaliações, perícias, inspeções
judiciais e demais atos necessários para lavratura do termo de
penhora, caso sejam necessárias; (d) todas as execuções fiscais
contra a ora agravante estão suspensas, em virtude da sua ade-
são ao PAES (REFIS II), não havendo previsão de realização de
hasta pública; (e) a substituição dos bens é imprescindível para a
renovação da frota de veículo, conforme a legislação municipal de
Fortaleza-CE, sob pena de perder a concessão das linhas de trans-
porte urbano de passageiros.

3. Às contra-razões, alega a agravada que: (a) os advogados
que representam a parte não demonstraram claramente que os
subscritores das procurações que lhes foram outorgadas (fls. 20
e 49) possuíam poderes para tanto, uma vez que a cópia do con-
trato social (fls. 52/54) não tem qualquer especificação quanto à
gerência da agravante; (b) não foi indicado o nome e endereço
completo do advogado da agravada; (c) os bens oferecidos em
substituição não constituem uma das hipóteses previstas no inci-
so I do art. 15 da LEF, além de possuir liquidez inferior aos veículos
penhorados, por ser de difícil alienação, situado em foro diverso e
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cuja avaliação teria sido realizada por peritos contratados pela pró-
pria executada; (d) a agravante pode renovar sua frota, cabendo à
agravante oferecer em substituição os novos veículos.

4. Negado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao re-
curso (fls. 170), a agravante interpôs agravo regimental, que foi
denegado pela douta Segunda Turma (fls. 198/204).

5. É este o brevíssimo relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO (Relator):

1. Preliminarmente, a Fazenda Nacional alega deficiência no
instrumento procuratório dos advogados da agravante, bem como
a não indicação do nome e endereço dos advogados da agravada,
o que acarretaria o não conhecimento do recurso.

2. Compulsando os autos, verifico que, às fls. 2, a agravante
informa o nome e o endereço do advogado da agravada (Procura-
dor da Fazenda Nacional Seridião Correia Montenegro, Rua Barão
de Aracati, 909, 7° andar, Aldeota, Fortaleza-CE), daí ser aleatória
a alegação de tal omissão.

3. Por outro lado, a procuração do advogado da agravante foi
juntada aos autos, às fls. 49/54, razão pela qual entendo incabíveis
as preliminares suscitadas.

4. Passo, assim, ao exame do mérito.

5. A escolha dos bens para penhora na execução fiscal é uma
faculdade do devedor, segundo se extrai da leitura dos dispositivos
da LEF:

“Art. 8° - O executado será citado para, no prazo de
5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa
de mora e encargos indicados na Certidão de Dívi-
da Ativa, ou garantir a execução,  observadas as
seguintes normas:
(...).
Art. 9° - Em garantia da execução, pelo valor da dívi-
da, juros e multa de mora e encargos indicados na
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Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
(...);
III – nomear bens à penhora,  observada a ordem
do artigo 11;
IV – indicar à penhora  bens oferecidos por tercei-
ros e aceitos pela Fazenda Pública.”

6. Portanto, quando a penhora é de iniciativa do devedor, esse
é quem escolhe os bens destinados a garantir o juízo, independen-
temente da aceitação pela Fazenda Pública, salvo quando o bem
nomeado é de terceiro, conforme se depreende da leitura do art.
9° e de seus incisos, quando passa a ser necessária a anuência
daquela quanto ao bem indicado à penhora.

7. Em uma análise superficial, entendi que sempre que o bem
indicado fosse de terceiro, a concordância expressa da Fazenda
Pública seria condição para a penhora do mesmo.

8. Ocorre que esse entendimento poderia levar ao absurdo da
parte exeqüente recusar-se, sem qualquer motivo plausível, a acei-
tar o bem indicado à penhora pela executada, quando esse bem
fosse de propriedade de terceiro, o que não poderia ser admitido
dentro do sistema jurídico pátrio, que procura assegurar o paga-
mento do crédito do exeqüente, sem constringir demasiadamente
o patrimônio jurídico do executado.

9. Assim, em uma análise mais aprofundada da matéria, ob-
servo que a recusa da Fazenda Pública, ainda quando se trate de
substituição da penhora por bens de terceiros, deve ser motiva-
da, razoável  e plausível,  sob pena de se onerar o devedor exa-
cerbadamente e sem razão.

10. No presente caso, a Fazenda Nacional recusa a substitui-
ção dos veículos penhorados pelo bem imóvel indicado, alegando
que o mesmo é de difícil alienação, já que localizado no interior do
Piauí e de valor elevado.

11. Ora, tais motivos, data venia, não são suficientes para im-
pedir a penhora de tais bens. Primeiro porque não se está tratando
da execução do bem, mas do seu oferecimento como garantia,
que visa tão-somente a estabelecer o direito de preferência do cre-
dor em face do bem penhorado (art. 612 do CPC); e assim é por-
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que o crédito fiscal acha-se parcelado e os pagamentos em dia
(fls. 210/211).

12. Em segundo lugar, a dimensão do imóvel, por si só, não
impossibilita sua arrematação, porquanto o Juiz, a requerimento
do devedor, poderá ordenar a alienação judicial de parte dele, des-
de que suficiente para pagar ao credor (art. 702 do CPC).

13. Em terceiro lugar, se o bem for de difícil arrematação, quan-
do do momento da sua alienação mediante hasta pública, poderá
ser substituído por outro,  inclusive pelos veículos atualmente
penhorados ou os novos que porventura a empresa venha a ad-
quiri-los, eis que o devedor responde com a totalidade dos seus
bens atuais e futuros até a o montante da dívida  (art. 591 do
CPC).

14. Em quarto lugar, importa destacar que a Fazenda Nacio-
nal possui atuação em todo o território nacional, de tal sorte que o
fato do bem imóvel situar-se em outra localidade não inviabiliza a
sua alienação, na medida em que aquela autoridade fazendária
poderá requisitar seus recursos humanos e materiais próximos à
localidade do imóvel para dar início à hasta pública, se for o caso,
já que, nesse momento, o crédito está com a sua exigibilidade
suspensa, em face do parcelamento, como se disse.

15. Não se olvida que a penhora sobre os veículos pode ser
mais benéfica à exeqüente, se comparada à penhora sobre o bem
móvel. Contudo, não se pode perder de vista que a execução judi-
cial deve ser feita pela forma menos onerosa ao devedor, quando
o credor dispuser de mais de um meio para realizá-la (art. 620 do
CPC). E esse é exatamente o caso, pois existem dois bens que
podem ser dados em garantia: veículos ou bem imóvel, sendo o
segundo, inclusive, preferencial ao primeiro (art. 11, IV e VI, da LEF),
essa ordem de preferência é relevante, segundo entendimento da
Jurisprudência:

“PENHORA. ORDEM. LEI Nº 6.830/80. SUBSTITUI-
ÇÃO. FATURAMENTO DA EMPRESA.
O bem oferecido à penhora pode ser substituído,
obedecida a ordem estabelecida no art. 11 da Lei n°
6.830/80, mas não poderá recair a penhora sobre o
faturamento da empresa.
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Recurso improvido”. (REsp. 189.651-SP, Rel. Min.
Garcia Vieira, DJU 08.03.99, p. 140).

16. Deste modo, havendo uma possível incompatibilidade de
interesses, deve-se adotar a ponderação de valores, questionan-
do-se qual deles deve ser privilegiado em detrimento do outro. Evi-
dentemente que a resposta somente pode ser uma: é menos pre-
judicial à Fazenda Pública que a penhora sobre os veículos seja
substituída por bens imóveis do que se manter para o particular a
constrição sobre a frota de ônibus que precisa ser renovada, a
teor da Lei Municipal 7.163, de 30 de junho de 1992 (fls. 163/164).

17.  Ademais, importa destacar que, de início, entendi que, sendo
de terceiro o bem imóvel, seria imprescindível a concordância da
Fazenda Nacional. Todavia, além da recusa dessa não poder ser
absoluta, como já exposto anteriormente, percebe-se que os pro-
prietários do bem imóvel autorizaram a sua penhora, mediante ins-
trumento público de procuração outorgada à Viação Bons Amigos
Ltda., que passou a ter poderes para transmitir seu domínio, direi-
to, ação e posse, responder pela evicção de direito, liquidar dívi-
das hipotecárias e tributos federais junto ao INSS-Instituto Nacio-
nal da Seguridade Social e Receita Federal incidente sobre a man-
datária/outorgada, ajustar o preço da venda, da cessão, ou o valor
da hipoteca, receber, passar recibo e dar quitação total e irrevogá-
vel do preço ou valor (...). (fls. 165 e verso).

18. Por fim, destaque-se, mais uma vez, que o processo de
execução encontra-se suspenso, em virtude da adesão da em-
presa devedora ao PAES (REFIS II), cuja conta encontra-se ativa
e em dia.  Assim, embora esse fato não acarrete a desconstituição
da penhora, é dado que deve ser considerado para se proceder à
sua substituição, eis que o contribuinte não pode ser demasiada-
mente onerado. Neste sentido, já se manifestaram os Tribunais do
País:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. SUBS-
TITUIÇÃO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. ART.
15, I, DA LEI Nº 6.830/80.
1. A recorrida ingressou regularmente no REFIS e
fez sua opção pelo arrolamento de bens patrimo-
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niais. A manutenção da penhora estaria garantindo
duplamente a mesma dívida. Nada impede, dessa
forma, seja desconstituída ou substituída (se assim
for requerida) a penhora sobre bem indicado anteri-
ormente, uma vez cumpridas regularmente as obri-
gações relativas ao Programa.
2. O contribuinte, ao aderir ao REFIS, pretende cor-
rigir a sua situação fiscal, não podendo ser penali-
zado por um benefício que foi instituído com o intuito
de regularização.
3. In casu, não há vedação, em se pretender seja
deslocada a penhora para outro bem do patrimônio
do executado, seja a pedido deste ou da Fazenda
Pública. Em qualquer das hipóteses, a questão de-
verá ser analisada à luz das regras gerais do pro-
cesso civil. Assim, há sempre de ser atendido o
pleito do devedor com base no art. 15, I, da Lei
nº 6.830, o qual encerra direito subjetivo.
4. Recurso não provido”. (STJ, REsp. 529.059-SC,
Rel. Min. José Delgado, DJU 13.10.03, p. 281).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO POR
CRÉDITO JUNTO À SECRETARIA DO TESOURO
NACIONAL. OPÇÃO PELO REFIS.
I – O REFIS é uma solução encontrada pelo Gover-
no Federal para reaver dívidas resultantes da falta
de liquidez das empresas, ocasionada pela reces-
são e desvalorização do Real, constituindo uma
possibilidade efetiva do Poder Público receber im-
postos e contribuições devidas.
II – A opção da agravante pelo REFIS, para poder
saldar parceladamente a dívida, foi regularmente
formalizada, recepcionada e confirmada no prazo
legal e inclui todas as suas dívidas fiscais, inclusive
aquela em questão.
III – Não faz sentido o prosseguimento da execução
fiscal, uma vez que a dívida vem sendo paga, tal
como acordada entre a Fazenda Nacional e a agra-
vante.
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IV – Agravo de instrumento provido”. (TRF 2a R., AG
71.377-RJ, Rel. Des. Federal Carreira Alvim, DJU
24.09.03, p. 221).

19. Em síntese, estando suspensa a execução fiscal, em ra-
zão de os créditos tributários terem sido devidamente inscritos no
PAES/REFIS II (Lei 10.684/03), com a conseqüente suspensão da
sua exigibilidade e em dia o pagamento das respectivas parce-
las,  não causa lesão ao Fisco a substituição da garantia antes
ofertada, tendo em vista que o devedor responde com todos os
seus bens, atuais e futuros, pela satisfação do direito do credor
(art. 591 do CPC); ademais, registro que a liberação dos bens an-
teriormente vinculados à garantia (veículos) se condiciona ao pré-
vio registro do bem agora ofertado (imóvel), mas sem prejuízo da
constricção de outros, tantos quantos bastarem à penhora, quais-
quer que sejam e onde quer que se encontrem, em caso de even-
tual execução forçada da dívida tributária, como por impontualida-
de no pagamento das parcelas.

20. Por último, reitero que o sistema PAES/REFIS II é meca-
nismo de recuperação de créditos, de sorte que as suas regras
devem ser interpretadas em função dessa finalidade, daí desca-
ber a adoção de práticas garantísticas que importem em obstácu-
los ou em paralisação das atividades normais da empresa que a
ele aderiu, lhe impondo ônus excessivos e sem proveito fiscal al-
gum.

21. Diante do exposto, tendo em vista que os bens dados em
garantia à execução (veículos) devem ser substituídos pelo bem
imóvel indicado pela ora agravante, voto pelo provimento do agra-
vo de instrumento.

22. É como voto, eminentes Pares.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N°  61.138-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA
DE ALMEIDA FILHO

Agravante: TRIUNFO AGROINDUSTRIAL S/A.
Agravada: FAZENDA NACIONAL
Advs./Procs.: DRS. MARIA FERNANDA QUINTELA BRANDÃO VI-

LELA E OUTROS (AGRTE.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LITISPEN-
DÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO IDÊN-
TICO AOS DA AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PEDIDO
DE SUSPENSÃO À VISTA DE COMPENSAÇÃO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUSAS PRE-
VISTAS EM NUMERUS CLAUSUS. CTN, ART.
151. COMPENSAÇÃO: MODALIDADE DE EXTIN-
ÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE PRESSU-
PÕE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS.
CTN, ART. 156, II, C/C ART. 170. HIPÓTESE NÃO
CONFIGURADA. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO
CTN. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
AGRAVO IINOMINADO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes
as acima mencionadas, acordam os Desembargadores Federais
da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por
unanimidade, julgar prejudicado o agravo inominado e, por maio-
ria, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do
voto do Relator e do que consta nas notas taquigráficas que inte-
gram o presente julgado.

Recife, 11 de outubro 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA DE ALMEI-
DA FILHO - Relator
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RELATÓRIO

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

Triunfo Agroindustrial S/A, pessoa jurídica devidamente qualifi-
cada nos autos, agrava de decisão da lavra do Juiz Federal Subs-
tituto da 2ª Vara em Alagoas, que indeferiu o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela que requerera, nos autos do processo nº
2005.80.00.001297-2, em face da União (Fazenda Nacional).

Postula que seja reformada a r. decisão, com pedido de provi-
mento liminar, para o fim de suspender a exigibilidade de débitos,
objeto de pedido de compensação, alegando ter direito à obtenção
dos Documentos Comprobatórios de Compensação vinculados
ao crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados -
IPI, em face da dicção dos artigos 1º e 2º da Lei nº 9.363/96 e de
precedentes jurisprudenciais.

Outrossim, alega perigo de dano irreparável ou de difícil repa-
ração, considerando a iminência do cancelamento dos Documen-
tos Comprobatórios de Compensação - DCC’s, vinculados ao res-
pectivo pedido de ressarcimento.

Aduz também ser inaplicável à hipótese o artigo 170-A do Có-
digo Tributário Nacional, pois visa apenas à suspensão da exigibi-
lidade dos créditos tributários.

Decisão indeferitória da tutela liminar (fls. 260-261).

Agravo inominado mediante o qual a agravante reafirma os
fundamentos já esposados (fls. 263-276).

Em contra-razões, a agravada alega: a) litispendência com o
Mandado de Segurança nº 2000.80.00.006894-3, extinto sem jul-
gamento de mérito, em face da inadequação da via eleita, penden-
do de julgamento de recurso especial; b) prescrição de que trata o
artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32; c) impossibilidade de com-
pensação via liminar, em virtude do artigo 170-A do CTN; d) que é
imprescindível o pressuposto de se ser contribuinte do PIS e da
COFINS para fruir do crédito presumido do IPI; e) impossibilidade
de reconhecimento de crédito incentivado; f) inexistência de com-
provação de regularidade da agravante perante a seguridade so-
cial, nos termos do artigo 60 da Lei nº 9.069/95; e g) inexistência
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de previsão legal para correção monetária de créditos escriturais,
como é o caso do IPI, incentivados ou não; correção monetária é
só para os casos de compensação ou restituição de indébito tribu-
tário.

É o relatório.

VOTO

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

Ab initio, afasto a preliminar de litispendência argüida.

A agravada alega a litispendência, mas não acosta, sequer,
cópia da inicial da ação de segurança com a qual vislumbra identi-
dade de causa ainda em curso.

Quanto à prescrição qüinqüenal dos alegados créditos, é de
se afastá-la.

Aplica-se aos incentivos fiscais as mesmas disposições con-
cernentes à restituição de tributo pago indevidamente.

A prescrição da ação de restituição ocorre, ex vi legis, após o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção
do crédito tributário, na hipótese de pagamento espontâneo de tri-
buto indevido ou maior que o devido (CTN, artigo 168).

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, no en-
tanto, tal prazo começa a fluir da homologação, sendo o prazo
desta de 5 (cinco) anos, quando a lei não fixa expressamente pra-
zo à homologação, ou seja, nesta última hipótese, conta-se o pra-
zo após o decurso do prazo decadencial do lançamento (parágra-
fo 4º do artigo 150 do CTN), ou seja, de cinco anos acrescidos da
prescrição também qüinqüenal.

Ora, como, em tese, compensando-se o aventado crédito de-
corrente de IPI equivaleria a um pagamento, a Fazenda Pública
pode homologá-lo ou não, no prazo de 10 (dez) anos.

Assim, em se tratando de ação proposta em março de 2005
(v. fl. 50), com relação a supostos créditos que remontam a abril
de 1995 e março de 1999 (fl. 78), segue que não há que se cogitar
de prescrição.
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Todavia, a pretensão recursal não merece guarida.

Em que pese a agravante afirmar e reafirmar que o seu pleito
é no sentido da suspensão da exigibilidade de débitos, é de se
ressaltar que tal pedido está intrinsecamente irmanado ao de com-
pensação. A propósito, é de se notar os pedidos formulados na
inicial da ação cuja cópia se encontra acostada aos autos:

“[...] seja suspensa a exigibilidade, na forma do art.
151, V, do CTN, dos débitos objeto de pedidos de
compensação [...];
[...] seja reconhecido o direito da autora ao lança-
mento em sua escrita fiscal dos valores decorren-
tes do crédito presumido de IPI, de que trata a Lei nº
9.363/96, alusiva ao período de abril/95 a março/99.
[...]” (Fl. 78).

Ora, eventual compensação de débitos/créditos tributários não
é causa ensejadora de suspensão da exigibilidade de créditos tri-
butários.

As causas de suspensão da exigibilidade de créditos tributá-
rios estão previstas, em numerus clausus, no artigo 151 do Códi-
go Tributário Nacional.

De outro lado, compensação é modalidade de extinção do cré-
dito tributário (CTN, artigo 156, II).

Qual fundamentado na decisão denegatória da liminar, à obvi-
edade, só se compensam dívidas líquidas e exigíveis, como o pre-
vê o artigo 369 do Código Civil.

Com efeito, é condição para que se compensem créditos tri-
butários a liquidez e certeza, também à luz do Código Tributário
Nacional (artigo 170).

Ainda que não caracterizada a litispendência, noticiam os au-
tos que a agravante teve mandado de segurança, anteriormente
impetrado, denegado por este Egrégio Sodalício, à vista da iliqui-
dez de seu pretenso crédito ali controvertido, daí a nova roupagem
dada ao seu pedido na ação ordinária ulterior na qual pretendeu a
tutela por antecipação, negada, que motivou o presente recurso.

Ora, se a pretensão não tinha liquidez e certeza para a con-
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cessão do writ é que carece também de verossimilhança para a
antecipação de tutela nas vias ordinárias.

Forte também no artigo 170-A do Código Tributário Nacional,
que incide na hipótese, é de se afastar o pedido de compensação.

Antes do trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos
autos da ação ordinária, é vedada a compensação de créditos
mediante aproveitamento do tributo.

É que, potestativamente, como é sabido, fica ao líbito do con-
tribuinte exercer o direito de autocompensar-se do indébito tributá-
rio ou por incentivos fiscais, por sua conta e risco, ou em termos
jurídicos, sob condição resolutória, tanto, como é dado ao Fisco
fazer a compensação, de ofício, quando tiver de restituir valor de
tributo indevidamente antecipado, nos precisos termos dos artigos
73 e 74 da Lei nº 9.430/96, com a redação da Lei nº 10.637/2002.

Renunciando tacitamente ao direito acima aludido, seja por
incerteza, seja pela precariedade ou iliquidez de seu pretenso cré-
dito, só resta à agravante aguardar o trânsito em julgado da deci-
são, não lhe assistindo a tutela pretendida.

Nestes termos, julgo improvido o agravo de instrumento e pre-
judicado o agravo inominado.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 61.682-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA
DE ALMEIDA FILHO

Agravante: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABA-
LHO - IDT

Agravada: FAZENDA NACIONAL
Advs./Procs.: DRS. FRANCISCO HELDER ALVES DO NASCIMEN-

TO E OUTROS (AGRTE.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. COFINS. ASSOCIAÇÃO. MEDIDA PRO-
VISÓRIA Nº 2.158-35/2001, ART. 14, X. ISENÇÃO



95

APENAS SOBRE AS RECEITAS RELATIVAS ÀS
ATIVIDADES PRÓPRIAS DA ENTIDADE. AGRA-
VO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO
INOMINADO PREJUDICADO.
- A isenção a que alude o artigo 14, inciso X, da
Medida Provisória nº 2.158-35/2001 se refere ape-
nas às receitas relativas às atividades próprias
das entidades que menciona, não abrangendo a
totalidade das receitas que lhe são carreadas.
- Isenção pressupõe lei específica (CF, art. 150,
parágrafo 6º).
- A ênfase da interpretação da norma isencional
é a literal. CTN, art. 111.
- Agravo de instrumento improvido.Agravo
inominado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes
as acima mencionadas, acordam os Desembargadores Federais
da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por
unanimidade, julgar improvido o agravo de instrumento e prejudi-
cado o inominado, nos termos do voto do Relator e do que consta
nas notas taquigráficas que integram o presente julgado.

Recife, 6 de setembro de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ BAPTISTA DE ALMEI-
DA FILHO - Relator

RELATÓRIO

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

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT, qualificado
nos autos, agrava da decisão proferida pelo Juiz Federal da 10ª
Vara no Ceará, que indeferiu a medida liminar que requerera, em
sede do Mandado de Segurança nº 2005.81.000760-7, impetrado
contra ato do Delegado da Receita Federal em Fortaleza.

Postula o provimento do agravo, conferindo-lhe efeito suspen-
sivo ativo, para reforma da decisão e deferimento do seu pleito
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consubstanciado no reconhecimento de isenção, relativamente à
contribuição social para financiamento da seguridade social –
COFINS, suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributá-
rio e impedimento do seu registro no CADIN.

Alega que o seu pedido de reforma da decisão assenta-se no
fato de que é uma associação civil; não tem finalidade lucrativa; é
detentora de título de utilidade pública; a interpretação do Magis-
trado de primeiro grau em matéria de isenção está estribada em
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, quando de-
veria ser na lei; que faz jus à isenção da COFINS com base no
artigo 14, inciso X, da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, incorporada ao ordenamento jurídico por força do artigo
2º da Emenda Constitucional 32, de 11/09/2001; que o menciona-
do artigo 14, inciso X, da Medida Provisória nº 2.158-35/2001 não
diz nada acerca do conceito de atividades próprias e que a isen-
ção se interpreta restritivamente.

Outrossim, para fins de prequestionamento, requer que se faça
constar no acórdão alegada ofensa aos artigos 111, inciso II, 176,
178 e 179, do Código Tributário Nacional; ao artigo 15 da Lei nº
9.532/97 e ao artigo 14, inciso X, da Medida Provisória nº 2.158/35,
além do artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.

Negado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recur-
so (fls. 97-98).

Agravo inominado fls. 103-115.

Em contra-razões, a União (Fazenda Nacional) aduz que a
pretensão da agravante não merece acolhida, à míngua dos pres-
supostos legais necessários ao deferimento da liminar; que a le-
gislação é clara a respeito do tratamento dispensado à COFINS;
que receitas próprias das entidades são aquelas decorrentes de
contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por
lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou mantene-
dores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao cus-
teio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais; que as ativi-
dades próprias da agravante que são isentas são apenas aquelas
descritas nos itens I ao V do artigo 7º do seu Estatuto; que não
cabe interpretação extensiva, além de no trato da isenção tributá-
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ria dever-se atentar para o disposto no artigo 150 da Constituição
Federal; que a IN – SRF nº 247 não cria restrições não previstas
em lei, além da necessidade de se evitar o efeito multiplicador do
ajuizamento de ações semelhantes, que acarretaria grave lesão à
economia e à ordem pública.

É o relatório.

VOTO

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

Qual fundamentado na decisão denegatória do pedido de efei-
to suspensivo, a ênfase no que concerne à interpretação das nor-
mas que tratam sobre isenção é a literal, nos termos do artigo 111
do Código Tributário Nacional.

A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em
vigor por força do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 11/
09/2001, isenta da COFINS as receitas relativas às atividades pró-
prias das associações, entre outras entidades, no que tange aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999 (artigo
14, inciso X).

Com efeito, o dispositivo da Medida Provisória aludida não de-
fine o que sejam receitas relativas às atividades próprias de uma
associação, o que também não se deve inferir do teor de instrução
normativa, por não ser instrumento hábil para tanto, uma vez que a
isenção pressupõe a existência de lei específica (Constituição
Federal, parágrafo 6º do artigo 150).

Todavia, por se dar ênfase à interpretação restritiva em maté-
ria de isenção, é que deve prevalecer o entendimento de que não
são todas as receitas da associação que estão albergadas pela
norma isencional.

Caso fossem abrangidas pela norma isencional todas as re-
ceitas carreadas à pessoa jurídica constituída como associação,
como pretende a agravante, bastaria que a Medida Provisória dis-
pusesse que as associações estão isentas da COFINS; não teria
sentido se especificar na Medida Provisória que são isentas as
receitas “relativas às atividades próprias” da associação.
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O conceito de “atividades próprias” não é daqueles que ne-
cessita estar positivado, pois se infere do objeto da entidade e este,
obrigatoriamente, consta no seu respectivo instrumento constituti-
vo, portanto, receitas relativas às atividades próprias são aquelas
que advêm das atividades para as quais a entidade é constituída e
não todas as receitas carreadas à entidade.

A propósito do tema, colho precedente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, em sede de pedido de antecipação dos efei-
tos de tutela, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTE-
LA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISI-
TOS LEGAIS.
A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agos-
to de 2001, em seu artigo 14, inciso X, somente
isentou da COFINS as receitas relativas às ati-
vidades próprias das fundações de direito pri-
vado , o que, em primeiro plano, afasta a possibili-
dade da concessão da tutela, vez que não há prova
sobre quais bases incide a contribuição que a agra-
vante visa afastar.
Agravo improvido”.1

Nestes termos, julgo improvido o agravo de instrumento e pre-
judicado o agravo inominado.

É como voto.

1 Ementa de ac. da Quarta Turma do TRF/1ª Região, un., aos 07/05/2002, no
AG 200201000032344/MG, Rel.: Desembargador Federal Hilton Queiroz, pub.
no DJ 19/06/2002. p. 92. Os negritos não estão na publicação.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 234.343-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelada: REBECA DE ARRUDA RIBEIRO
Advs./Procs.: DRS. RENE PRIMO DE ARAÚJO E OUTROS

(APTE.) E MARGARETE TRIGUEIRO DE A. DUAR-
TE (APDA.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO COTISTA MONORI-
TÁRIO SEM PODERES DE GESTÃO. ART. 13 DA
LEI 8.620/93. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAU-
SAM.
- Execução fiscal intentada contra sócia cotista
minoritária  sem poderes de gestão, conforme
verificado no contrato social da empresa.
- O art.13 da Lei 8.620/93 não estende a respon-
sabilidade tributária aos sócios cotistas sem
poderes de gestão, portanto, correta a decisão
que determina afastamento da executada em face
da ilegitimidade para figurar no pólo passivo da
execução fiscal.  Precedentes jurisprudenciais.
- Apelação e remessa oficial improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação e
à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do rela-
tório e notas taquigráficas constantes nos autos, que ficam fazen-
do parte integrante do presente julgado.

Recife, 2 de agosto de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO - Re-
lator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO:

Cuida-se de remessa oficial e apelação cível interposta pelo
INSS em face de sentença que julgou procedentes embargos à
execução fiscal, afastando a legitimidade da apelada para figurar
no pólo passivo da execução, tendo em vista que era sócia cotista
minoritária da empresa, sem poder de gestão, ao tempo do surgi-
mento da dívida.

A executada reafirma, em suas contra-razões, a condição de
simples sócia cotista sem poderes de administração e requer a
manutenção da sentença.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475 do CPC).

Recebido o recurso, subiram os autos a esta Corte, vindo-me
conclusos.

É o relatório.

VOTO

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

Não há razões para reformar a sentença atacada.

No presente caso é possível observar que a executada, ora
apelada, era, ao tempo do surgimento da dívida, sócia cotista sem
poderes de administração, conforme retratado no contrato social
da empresa juntado aos autos (fls.16/19).

O sócio cotista, sem poder de gestão, não responde em cará-
ter solidário pelas dívidas da sociedade, como alega o INSS, inter-
pretando o art.13 da Lei 8.620/93 e invocando em seu favor o art.
135 do CTN, que regula a matéria de responsabilidade tributária,
abaixo transcritos:

“Art. 135 do CTN: São pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tribu-
tárias resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou es-
tatutos:
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(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pes-
soas jurídicas de direito privado.”

“Art. 13 da Lei 8.620/93: O titular da firma individual
e os sócios das empresas por cotas de responsa-
bilidade limitada respondem solidariamente, com
seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguri-
dade Social.
Parágrafo único. Os acionistas controladores, os ad-
ministradores, os gerentes e os diretores respon-
dem solidariamente e subsidiariamente, com seus
bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obri-
gações para com a Seguridade Social, por dolo ou
culpa.”

Pode-se observar claramente que tais normas não estendem
a responsabilidade tributária aos sócios cotistas sem poderes de
gestão, mas apenas aos sócios detentores de poderes efetivos de
administração da empresa. Neste sentido, veja-se jurisprudência
deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO RE-
GIMENTAL. CITAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL.
CDA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
I - O sócio e a pessoa jurídica formada por ele são
pessoas distintas (Código Civil, art. 20). Um não res-
ponde pelas obrigações da outra.
II - Em se tratando de sociedade limitada, a respon-
sabilidade do cotista, por dívidas da pessoa jurídica,
restringe-se ao valor do capital ainda não realizado.
(Dec. 3.708/1919 - art. 9º). Ela desaparece, tão logo
se integralize o capital.
III - O CTN, no inciso III do art. 135, impõe res-
ponsabilidade, não ao sócio, mas ao gerente,
diretor ou equivalente. Assim, sócio-gerente é
responsável, não por ser sócio, mas por haver
exercido a gerência.
IV - Redirecionar a execução para o representante
legal da executada, a fim de aferir a responsabilida-
de tributária, exige comprovação do ilícito praticado.
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Incidência da Súmula 07.
V - Agravo improvido”. (Grifo nosso).
Origem: Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AgRg
no AG 417.942.
Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA
Data da Publicação DJ 02.06.2003 p. 187.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. SÓCIO COTISTA MINORITÁRIO SEM PO-
DER DE GERÊNCIA. INCLUSÃO NO PÓLO PAS-
SIVO DA AÇÃO EXECUTIVA. ART. 13 DA LEI Nº
8.620/93. IMPOSSIBILIDADE.
- Hipótese em que o Instituto Nacional de Seguro
Social, fundado no art. 13 da Lei nº 8.620/93, busca
a reforma de sentença que entendeu pela exclusão
do embargante do polo passivo da execução fiscal,
em face de sua qualidade de sócio quotista minori-
tário sem poder de gerência.
- Caso em que a análise dos termos de alteração
social da empresa executada deixa ver que faltam ao
embargante poderes para representar e administrar
a sociedade, sendo ele sócio cotista minoritário.
- Incabível a responsabilização de sócio quotista sem
qualquer poder de gerenciamento, pois a vontade
do legislador expressa no artigo 13 da Lei nº 8.620/
93 foi exatamente responsabilizar pelas obrigações
frente à Seguridade Social, aqueles com poderes
de administrar empresa.
- Precedentes do STJ.
- Apelação e remessa necessária improvidas.”
Origem:Tribunal - Quinta Região
Classe: AC - Apelação Cível - 307.569. Órgão Julga-
dor: Primeira Turma. Relator Desembargador Fe-
deral Frederico Pinto de Azevedo. Data Publicação:
17/02/2004.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPON-
SABILIDADE TRIBUTÁRIA.
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1 - Não tem legitimidade passiva para responder por
dívidas da sociedade  o  sócio  minoritario, de parti-
cipação técnica, que não participe na gestão da so-
ciedade.
2 - Demonstrada a ilegitimidade ad causam, deve a
parte ser excluída da lide.
3 - Remessa oficial improvida.”
Origem: Tribunal - Quinta Região
Classe: REO - Remessa ex officio - 20983. Órgão
Julgador: Segunda Turma. Relator Juiz Barros Dias
(Substituto). Data Publicação 24/06/1994.

Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a em-
bargante, como já foi dito, não exercia poderes de gestão, logo não
lhe era possível praticar atos com excesso de poder ou infração à
lei ou contrato, requisitos necessários para desconsideração da
personalidade jurídica e conseqüente responsabilização patrimo-
nial dos sócios. Espelhando tal entendimento, veja-se jurisprudên-
cia desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. AGRAVO REGIMENTAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILI-
DADE PESSOAL DO SÓCIO-GERENTE DA EM-
PRESA EXECUTADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECU-
TIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES.
- Na esteira da orientação firmada pela Primeira
Seção do e. STJ, a pessoa física que exerce a
gerência da empresa apenas responde solida-
riamente com seu patrimônio pessoal por dívi-
da tributária se comprovada a prática de atos
eivados de excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos da pessoa jurídica
executada, não caracterizando infração legal o
mero inadimplemento de tributos  (Embargos de
Divergência no REsp nº 174.532/PR, Relator o e.
Ministro José Delgado, decisão unânime da Primei-
ra Seção em 18.06.2001, publicada no DJ da União
em 20.08.2001, pág. 342).
- É cabível o manejo da exceção ou objeção de pré-
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executividade pela pessoa física citada na condição
de co-responsável pelo pagamento da execução fis-
cal, desde que não comprovada de plano pelo Fisco
a prática de ato perpetrado com abuso de poder ou
ofensa aos estatutos da pessoa jurídica executada.
Precedente da Primeira Turma desta Corte Regio-
nal. (AGTR 50.431/PB, Relator o Desembargador
Federal Edílson Nobre, decisão unânime da Primei-
ra Turma em 11/03/2004, publicada no DJ de 26/04/
2004, pág. 568).
- Agravo de instrumento provido. Agravo regimental
prejudicado. (Grifo nosso).
Origem: Tribunal - Quinta Região
Classe: AG - Agravo de Instrumento - 57.601. Órgão
Julgador: Primeira Turma. Relator Desembargador
Federal Jose Maria Lucena. Data Publicação 25/02/
2005.

Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa ofi-
cial.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 245.633-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO

Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
Apelada: REGINA DULCE BARBOSA LINS
Adv./Proc.: DRA. MARIA CRISTINA TEIXEIRA JAPIASSÚ (APDA.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE.
DOCENTE. AVERBAÇÃO DE CURSO DE ESPE-
CIALIZAÇÃO REALIZADO NO EXTERIOR. ACOR-
DO CULTURAL ENTRE O BRASIL E A BÉLGI-
CA. DESNECESSIDADE DE REVALIDAÇÃO.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA RESOLU-
ÇÃO N° 03-CFE, DE 10/6/85. ADICIONAL DE 12%.
LEI 8.243/91.
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- Docente da Universidade Federal de Alagoas –
UFAL, que requereu o pagamento da vantagem
denominada “progressão por especialização”
instituída pelo art. 1º da Lei nº 8.243/91, por ter
concluído curso de especialização no exterior.
- Não poderia a UFAL deixar de implantar, de
imediato, a gratificação requerida, sob o funda-
mento de que a autora-apelada não teria provi-
denciado a tradução dos documentos relativos
ao referido curso, p ois, de acordo com o estatuído
no parágrafo único do art. 2º da Resolução nº 03-
CFE, de 10/6/85, vigente ao tempo da realização
do curso pela autora, não era necessária a
revalidação de curso de especialização realiza-
do no exterior que decorresse de acordo cultu-
ral entre o Brasil e o país de origem.
- O adicional de 12%, referido na Lei nº 8.243/91,
é devido à autora a partir da edição daquele di-
ploma legal – 1º/9/91 –, data em que a autora já
havia demonstrado à UFAL ser possuidora da
titulação de especialista. Sentença confirmada.
- Apelação e remessa oficial improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são
partes as acima identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimen-
to à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do
Desembargador Relator e notas taquigráficas constantes nos au-
tos, que passam a integrar o presente julgado.

Custas, como de lei.

Recife, 8 de setembro de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO - Re-
lator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO:

Apela-se da sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 4ª
Vara da Seção Judiciária de Alagoas que, nos autos da Ação Ordi-
nária nº 99.0004540-8, julgou procedente, em parte, o pedido for-
mulado por Regina Dulce Barbosa Lins.

A autora-apelada, docente da Universidade Federal de Alagoas
– UFAL, requerera a condenação da ré-apelante ao pagamento da
vantagem denominada “progressão por especialização” estatuída
no art. 1º da Lei nº 8.243/91.

Aduz que, após ter participado, em 1988, de um curso realiza-
do no exterior (em Bruxelas-Bélgica), equivalente a especializa-
ção na sua área de atuação, apresentou ao Departamento de Ar-
quitetura e Urbanismo da UFAL, em novembro daquele ano, o pe-
dido de aprovação e averbação na sua ficha funcional do referido
curso.

Mesmo tendo sido aprovada no curso já identificado, a Admi-
nistração não procedeu ao registro dele nos seus assentamentos
funcionais. Em 2 de maio de 1997, foi instaurado um novo proces-
so administrativo, no qual se reconheceu o seu direito à percep-
ção da gratificação pleiteada, com efeitos retroativos a 9/11/88.

Todavia, o Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado – MARE indeferira o pagamento com efeitos retroativos
àquela data, sob o fundamento de que a paga da referida progres-
são por titulação somente seria devida a partir da data da Portaria
que o concedeu, ou seja, a partir de 29/10/97 - data da edição da
Portaria 797/97 que lhe reconheceu o direito de perceber a aludida
gratificação.

A Procuradoria-Geral da UFAL, seguindo o posicionamento do
MARE, sugeriu que a Portaria 797/97 fosse retificada para que o
pagamento fosse efetuado com efeitos financeiros a partir da data
de instauração do primeiro processo administrativo. Em assim
sendo, foi procedida a retificação e expedida uma nova portaria,
determinando o pagamento a partir de janeiro de 1997.
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Em face dessa nova determinação administrativa da UFAL,
ajuizou a presente ação ordinária, por entender que o seu direito
não se constituiu a partir da publicação da Portaria que retificou o
prazo para a implantação da aludida gratificação, mas, sim, a par-
tir da edição da Lei nº 8.243/91, que a instituiu.

Foi requerida indenização por danos morais, sob o argumento
de que a omissão da Administração acarretou danos à dignidade
da autora-apelada, por conta dos comentários humilhantes dos
demais colegas, fato que interferiu nos ambientes profissional e
familiar.

A UFAL contestou as alegações da autora argumentando, ini-
cialmente, que, na reunião da assembléia departamental, não houve
qualquer aprovação ou reconhecimento do curso realizado pela
mesma, visto que persistia a pendência de que fossem apresen-
tadas ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo, pela autora,
as traduções oficiais dos documentos por ela exibidos.

Essa exigência era prevista pelo art. 4º da Resolução 3/85 do
Conselho Federal de Educação, que estava em vigor à época da
realização do curso realizado pela autora. Esse ato normativo re-
gulava o procedimento de revalidação de diplomas e certificados
de graduação e pós-graduação que foram expedidos por estabe-
lecimentos estrangeiros de ensino.

Atualmente, segundo a UFAL, tal exigência ainda é observada,
por força do disposto no § 2º do art 1º da Portaria 939/93 do MEC e
da Resolução nº 53/93/CEPE/UFAL, no seu art. 2º, III.

Portanto, a averbação do referido curso nos assentamentos
da autora não ocorreu por falha da Universidade, mas, sim, à con-
ta da desídia da autora, que não juntou as traduções exigidas em
tempo hábil, o que só veio a ocorrer após terem decorrido 5 (cin-
co) anos e 5 (cinco) meses, contados da solicitação feita pelo
Departamento, na reunião da assembléia departamental.

Por isso o direito pleiteado só passou a existir a partir do novo
requerimento administrativo, oportunidade em que a autora juntou
as referidas traduções oficiais.

Quanto à indenização dos alegados danos morais, não seria
cabível, uma vez que inexistiu qualquer falha administrativa da
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Universidade, e, sim, inércia da autora, o que provocou o atraso na
concessão da gratificação pleiteada.

O douto Magistrado sentenciante julgou procedente, em parte,
o pedido da autora, reconhecendo o direito à percepção da gratifi-
cação requerida a partir da edição da Lei nº 8.243/91. Mas, indefe-
riu o pedido de ressarcimento dos danos morais, por não encon-
trar qualquer comprovação do abalo sofrido pela autora.

A UFAL apelou, pugnando pela reforma do decisum, sob o ar-
gumento de que a implantação do referido benefício não poderia
ser a partir da entrada em vigor da Lei nº 8.243/91, mas, tão-so-
mente, a partir do pleito formal da sua concessão, no ano de 1997,
quando a autora trouxe a documentação exigida para a revalida-
ção do seu diploma

Contra-razões à apelação da UFAL às fls. 123/126. Os autos
foram a mim redistribuídos em razão da aposentadoria do Desem-
bargador Nereu Santos.

É, no que importa, o relatório. Dispensada a revisão.

VOTO

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

Não merece reproche a douta sentença recorrida. Senão ve-
jamos.

Embora a UFAL reconheça o direito da autora à percepção do
adicional de 12% (doze por cento) referido na Lei nº 8.243/91, pede
a reforma da sentença por entender que aquela vantagem não
poderia ser implantada nos proventos da autora a partir da vigên-
cia da lei mencionada mas, tão-somente, a partir do pleito formal
da sua concessão, em 1997, quando a autora trouxe a documen-
tação exigida para a revalidação do seu diploma.

Compulsando os presentes autos, constata-se (fl. 11) que o
pleito formal da autora perante à UFAL foi efetuado em 09/11/88;
desse pedido, transcrevo o seguinte tópico:

“Seguem, em anexo, o relatório e os documentos
comprobatórios do Estágio em Gestão do Cresci-
mento Urbano realizado em Bruxelas de 08 de fe-
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vereiro a 15 de abril de 1988.
Solicito que seja encaminhado à plenária Departa-
mental para aprovação e à PROPEP para os devi-
dos registros.”

Todavia, mesmo com a solicitação à UFAL para que fosse apro-
vado e efetuada a averbação nos assentamentos funcionais da
autora, a Instituição de Ensino Superior não efetuou o que fora re-
querido.

Transcrevo, a propósito, um pequeno excerto da Ata da Reu-
nião do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, realizada em
11/4/94; confira-se:

“O Prof. Leonardo Bittencourt usou a palavra, onde
ele expressou seu lamento devido à falta de respei-
to que houve para com o seu processo, que foi guar-
dado por muito tempo. A Profª Regina Dulce Lins
também lamentou e reforçou as palavras do Prof.
Leonardo, onde o processo dela foi perdido e não
informaram nada a esse respeito. O Prof. Rodrigo
disse que para isso existem dois caminhos: o 1º - é
lamentar em ato o ocorrido; o 2º - é fazer um inqué-
rito administrativo.”

Ressai da transcrição feita, que a própria Administração reco-
nhece o seu erro em não ter deflagrado as providências adminis-
trativas cabíveis, chegando até mesmo a admitir que “guardou por
muito tempo” o processo administrativo da autora-apelada.

Vem agora a UFAL imputar à autora a responsabilidade pela
demora na averbação do curso em comento, porque não teria pro-
videnciado, em tempo hábil, a tradução dos documentos relativos
ao curso realizado no exterior.

Data vênia, atenho-me ao parecer de fl. 67, oriundo da Câma-
ra de Pesquisa e Pós-Graduação, que, por unanimidade, assim
entendeu:

“A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, ana-
lisando o pleito da Profª Regina Dulce Barbosa Lins
referente ao reconhecimento de título de especiali-
zação obtido em curso realizado em Bruxelas, Bél-
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gica, resultante do Acordo Cultural Brasil-Bélgica,
de 06 de janeiro de 1960, opinou contrariamente
quanto a ‘declarar a equivalência, no sentido pleno,
entre os estudos realizados e aqueles classificados
como cursos de aperfeiçoamento e especialização
para o Magistério Superior’ no Brasil, uma vez que,
apesar de o curso atender às exigências prescritas
pela Resolução nº 12/83-CFE, relativas à carga ho-
rária, da documentação apresentada ‘pela requeren-
te não constam informações sobre a titulação dos
professores’ que o ministram.
A dúvida parece não ser procedente em face do que
dispõe a Resolução nº 03-CFE, de 10/6/85. Com
efeito, essa Resolução, em seu art. 1º, declara ‘equi-
valentes aos que são concedidos no País e hábeis
para os fins previstos em Lei, mediante a devida
revalidação por instituição brasileira’, os diplomas e
certificados de cursos de graduação e pós-gradua-
ção expedidos por estabelecimentos estrangeiros
de ensino superior.
Em seu art. 2º, a Resolução declara que títulos são
suscetíveis de revalidação, sendo que em seu pa-
rágrafo único é taxativo em dispor que ‘a revalida-
ção é dispensável nos casos previstos em acor-
do cultural entre o Brasil e o país de origem do
diploma ou certificado...’
A conseqüência dessa norma é a de se ter como
equivalentes em sentido amplo, independentemen-
te de outras exigências, os diplomas e certificados
obtidos em cursos realizados no estrangeiro em
decorrência de acordo cultural. Por isso, um título
de doutor, de mestre ou especialista obtido no es-
trangeiro nas condições previstas no parágrafo úni-
co do art. 2º da citada Resolução não necessita de
revalidação e, assim, não há por que se perquirir se
o curso atendeu aos pressupostos impostos pela
legislação brasileira sobre titulação de professores.
Essa, segundo nos parece, é matéria que diz res-
peito às regras próprias de cada país.
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Ora, no caso presente o título de especialista da re-
querente foi obtido em curso realizado em execu-
ção de Acordo Cultural entre o Brasil e a Bélgica,
motivo pelo qual a sua revalidação se dá ipso fac-
to .” (Grifei).

Não haveria, pois, por razões óbvias, a necessidade de que a
autora trouxesse a tradução da documentação relativa à especia-
lização cursada em Bruxelas.

Por outro lado, entendo que seria necessário que a Adminis-
tração, à vista do requerimento da autora, datado de 09/11/88, pro-
cedesse imediatamente ao devido registro nos assentamentos fun-
cionais respectivos, do curso de especialização concluído, sem
que lhes fossem exigidos quaisquer documentos para a valida-
ção.

Quanto à data de implantação do referido adicional de 12%
(doze por cento), estou em que deva ele ser implantado a partir da
edição da Lei nº 8.243/91, uma vez que, nessa data, a Autora já
possuía a titulação de especialista – o curso fora realizado em
1988 e a Autora requereu, em tempo hábil, o devido registro peran-
te a Universidade.

Corroborando essa tese, transcrevo aqui alguns julgados deste
e de outros Tribunais Regionais Federais:

“ADMINISTRATIVO.  INCENTIVO  DO  ART. PRIMEI-
RO, A, DA LEI 8.243/91. PROFESSOR TITULAR
QUE JÁ DETINHA CONDIÇÃO DE ESPECIALISTA,
ANTES DA RESOLUÇÃO 12/83. DIREITO À VAN-
TAGEM. APELO PROVIDO.”
(TRIBUNAL - QUINTA REGIÃO, AMS - 39.834/RN,
SEGUNDA TURMA, DECISÃO: 15/03/1994, DJ
DATA: 30/05/1994 PÁGINA: 26453, JUIZ LÁZARO
GUIMARÃES).

“ADMINISTRATIVO. UFC. PROFESSOR  APOSEN-
TADO.  INCENTIVO FUNCIONAL (12%). TÍTULO DE
ESPECIALIZAÇÃO CONCEDIDO ANTERIORMEN-
TE À RESOLUÇÃO Nº 12/83 DO CFE. OBSERVA-
DOS OS REQUISITOS LEGAIS VIGENTES À ÉPO-
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CA DA CONCESSÃO. DIREITO À VANTAGEM PRE-
VISTA PELA LEI 8.243/91, ART. 1º.
1. Os títulos de especialização concedidos anterior-
mente à vigência da  Resolução nº 12/83 do Conse-
lho Federal de Educação, conforme as normas  vi-
gentes  à  época  de sua expedição, não se prestam
apenas para o efetivo exercício da especialidade,
que, no caso do apelado, refere-se ao título de es-
pecialista em gastroenterologia, concedido pela As-
sociação  Médica  Brasileira  e  Federação  Brasilei-
ra  de Gastroenterologia,  bem  como pelo Conselho
Regional de Medicina do Estado  do Rio Grande do
Norte, mas também para o efetivo exercício de  do-
cência em tal área, principalmente, se a própria uni-
versidade utiliza-se destes conhecimentos, enquan-
to se encontrava em atividade o autor, acreditando,
assim, em tal especialização, não apenas para per-
mitir que o autor ministrasse aulas em tal ramo como
também  participasse  de comissão para seleção
de concursos na área de  gastroenterologia,  auxili-
ando, assim,  na formação de futuros especialistas.
2. Não se encontra lógica jurídica reconhecer-se um
dado título para  fins  de formação de futuros espe-
cialistas, na docência, para depois negar-se o direi-
to à vantagem de natureza patrimonial, ou seja, as-
sim entender é concordar que o título é suficiente
para o ônus, mas não para o bônus, impondo-se
uma discriminação não justificável e ferindo ato jurí-
dico perfeito, principalmente, quando  lei  própria não
exclui taxativamente a validade de títulos concedi-
dos anteriormente à expedição da Resolução nº 12/
83 do CFE.
3. Apelação e remessa oficial improvidas.”
(TRIBUNAL - QUINTA REGIÃO, AC - 110.316/RN,
SEGUNDA TURMA, DECISÃO: 27/05/1997, DJ
DATA: 29/08/1997 PÁGINA: 69239, JUIZ PETRUCIO
FERREIRA).

“ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE 12% LEI 8.243/
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91. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 09 DES-
TE TRIBUNAL.
O pagamento de adicional de 12%, concedido pela
Lei nº 8.243/91 e pela Portaria do MEC nº 2.129/91,
é devido desde 1º de setembro de 1991, porque a
partir da entrada em vigência da Lei é que nasceu o
direito subjetivo, sendo este o marco para o paga-
mento do adicional. Todas as parcelas atrasadas
devem sofrer, desde o vencimento, a incidência da
correção monetária, em face do caráter alimentar.
Remessa oficial e apelação improvidas.”
(TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO, AC - 210.708/RS,
QUARTA TURMA, DECISÃO: 12/12/2000, DJU
DATA: 14/02/2001 PÁGINA: 269 DJU DATA: 14/02/
2001, JUIZ HERMES S. DA CONCEIÇÃO JR.).

Pelas razões acima expendidas, nego provimento à apelação
e à remessa oficial.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 266.743-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO

Apelante: CODEMA - COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
Apelada: FAZENDA NACIONAL
Advs./Procs.: DRS. PAULO SÉRGIO CALDAS DA SILVEIRA MA-

PURUNGA E OUTROS (APTE.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
CSL. LUCRO POR ESTIMATIVA. ART. 23 DA LEI
8.541/92. COMPENSAÇÃO. ART. 74, §§ 1º E 2º,
DA LEI Nº 9.430/96. IN 210-SRF, DE 1º/10/02. POS-
SIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CER-
TEZA DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDI-
CIAL. ART. 170-A DO CTN. CORREÇÃO MONE-
TÁRIA. PRESCRIÇÃO. TAXA SELIC. FALTA DE



114

INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. APLICA-
ÇÃO DO § 3º DO ART. 515 DO CPC. HONORÁ-
RIOS.
- É legítima a opção, pelas pessoas jurídicas, pelo
recolhimento mensal da Contribuição Social so-
bre o Lucro com base no lucro por estimativa,
nos exatos termos do art. 23 da Lei nº 8.541/92.
- O instituto da compensação, nos termos do art.
74, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.430/96, pode ser utiliza-
do com quaisquer tributos e contribuições ad-
ministrados pela Secretaria da Receita Federal
(IN nº 210- SRF, de 1º/10/2002).
- A compensação, no âmbito do lançamento por
homologação, não extingue o crédito tributário,
a não ser depois que a autoridade administrati-
va homologa tal lançamento, verificando se os
valores respectivos estão corretos. Por isso não
é necessário exigir, de plano, a liquidez e a certe-
za do crédito de que o contribuinte se diz titular.
- Os valores repetidos devem ser atualizados
pelos índices que reflitam a inflação real, inclu-
sive IPC e INPC, compensando-se os percentuais
efetivamente creditados. Precedentes jurispru-
denciais.
- Na repetição de indébito ou na compensação,
com o advento da Lei 9.250/95, a partir de 1º de
janeiro de 1996, os juros de mora passaram ser
devidos pela taxa SELIC a partir do recolhimen-
to indevido, não mais tendo aplicação o art. 161,
c/c art. 167, parágrafo único, do CTN. Preceden-
tes do STJ.
- O art. 170-A, introduzido no Código Tributário
Nacional pela Lei Complementar nº 104, de
10.01.2001, vedou a compensação antes do trân-
sito em julgado da decisão judicial. (Precedente
da 3ª Turma, AG. Nº 38245/SE, Rel. Des. Ridalvo
Costa, julg. 28.02.2002).
- Não havendo homologação expressa, a pres-
crição somente ocorrerá após o decurso de pra-
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zo de cinco anos, a partir do pagamento anteci-
pado (homologação tácita), acrescido de mais
cinco anos, a partir da homologação do lança-
mento. Precedentes jurisprudenciais.
- Preliminar de falta de interesse de agir que se
afasta, tendo em vista que o Fisco vem se opon-
do sistematicamente à compensação, notada-
mente no que tange à prescrição e a correção
monetária. Aplicação, ao caso, do disposto no §
3º do art. 515 do Código de Processo Civil – CPC.
Verba honorária de sucumbência fixada nos ter-
mos do voto.
- Apelação provida, em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são
partes as acima identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a prelimi-
nar e, no mérito, dar provimento, em parte, à apelação, nos termos
do relatório, voto do Desembargador Relator e notas taquigráficas
constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado.

Custas, como de lei.

Recife, 21 de julho de 2005  (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APO-
LIANO:

Cuida-se de ação ordinária proposta pela empresa CODEMA -
Comércio de Madeiras Ltda., ao objetivo de ver declarado: a) que a
Contribuição Social sobre o Lucro, paga mensalmente com base
no lucro por estimativa, nos anos de 1992 a 1995, foi recolhida a
maior, em virtude de estimativa de lucro superior ao efetivamente
obtido, e; b) o direito da promovente de efetuar a compensação do
valor recolhido a maior (149.438,17 UFIRs), atualizado nos termos
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do demonstrativo que faz acostar aos autos (ou com base em
outro indexador que reflita a atualização monetária), com as par-
celas vincendas e vencidas da COFINS, PIS e da própria Contri-
buição Social sobre o Lucro, consolidando-se, assim, a medida
liminar concedida na ação cautelar que se acha anexada aos au-
tos, condenando-se a ré nos ônus próprios do sucumbimento.

Na contestação, alega a Fazenda Nacional, em síntese, não
existir amparo legal para a compensação pretendida.

O MM. Juiz a quo indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação,
sem julgamento do mérito, forrado nas disposições do art. 295, III,
do Código de Processo Civil – CPC em vigor. Segundo o douto
Juiz singular, não haveria interesse processual, “... porque, como
é sabido, a compensação de tributo sujeito ao regime de lança-
mento por homologação, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91, é
um instrumento privativo do contribuinte, que assume e realiza a
operação respectiva por sua conta, risco e responsabilidade, in-
clusive a quantificação dos valores (aplicação dos índices expur-
gados e taxa SELIC), independendo de qualquer procedimento ju-
dicial preparatório”. Foi a ora apelante condenada a pagar honorá-
rios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na apelação interposta, o contribuinte ratifica os argumentos
expendidos na peça pórtico. As contra-razões acham-se às fls.
109/114.

Os autos foram a mim redistribuídos, em razão da aposen-
tadoria do Desembargador Federal Nereu Santos.

É o relatório. Dispensada a revisão.

VOTO

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

A pretensão é a de se obter declaração de: a) que houve reco-
lhimento a maior , no tocante à exação referida na petição inicial
(no quantum expresso em UFIRs indicado pela apelante); b) reco-
nhecimento do direito à compensação dos créditos relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro, recolhidos a maior, com os
débitos vencidos e vincendos da COFINS, PIS e da própria Contri-
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buição Social sobre o Lucro.

A ação foi extinta sem exame do mérito, ante a ausência de
interesse processual da autora/apelante, sob amparo dos funda-
mentos que fiz reproduzir no relatório .

Efetivamente, o artigo 66 da Lei 8.383/91 assegura esse direi-
to ao contribuinte. Entretanto, são conhecidos os obstáculos erigi-
dos pelo Fisco a essa sorte de compensação, notadamente no
que tange à prescrição e à correção monetária.

Daí, segundo penso, exsurge o interesse processual da ora
apelante, interesse esse que mais se robustece ao se ter em mente
a circunstância de que, ao propor a ação, a apelante tenciona, tam-
bém, pôr-se a salvo de uma possível autuação do Fisco, para o
caso de empreender, por conta, risco e responsabilidade, a referi-
da compensação.

Penso, portanto, que deve ser afastada a preliminar de ausên-
cia do interesse de agir, em face do disposto no art. 4º, I, do CPC,
segundo o qual, “o interesse do autor pode limitar-se à decla-
ração da existência ou da inexistência de relação jurídica”;
sendo assim, não parece ser cabível exigir, em sede de ação de-
claratória, qualquer sorte de demonstração da ausência, ou não,
de resistência ao que se pretende, por parte da Administração.

Por sinal, o só fato de a apelada haver, em sede de resposta,
sustentado a inexistência de amparo legal para a pretensão neste
esboçada, já seria bastante para deixar certa a existência do inte-
resse de agir, caso se admita, ad argumentandum, que aquele
não se faria presente.

Afastada a preliminar, tal como fiz, estou em que é o caso de
se aplicar a esta situação concreta o disposto no § 3º do art. 515
do CPC, in verbis: “Nos casos de extinção do processo sem jul-
gamento do mérito (art. 267), o Tribunal pode julgar desde logo a
lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e esti-
ver em condições de imediato julgamento.”

Não me parece que deva, aqui, emitir pronunciamento acerca
do quantum a ser compensado, o que reclamaria, quiçá, a realiza-
ção de uma perícia.
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Mas se pode (se for o caso) declarar se a compensação é
possível e, se assim for, com quais tributos ou contribuições pode-
rá ela ser feita (quanto ao montante, o contribuinte efetuará a com-
pensação do que entender como “recolhimento a maior” e o Fisco
aferirá a exatidão dos valores compensados, glosando-os se for o
caso, e exigindo o que entender devido, se assim houver por bem,
nos termos da legislação de regência).

Atento a essas particularidades, passo à apreciação do méri-
to. E examino, de logo, se ocorreu (ou não) a prescrição. Em rela-
ção a esse aspecto anoto que, tratando-se de lançamento por ho-
mologação, o pagamento antecipado pelo contribuinte extingue o
crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação
do lançamento (§ 1º do art. 150 do Código Tributário Nacional –
CTN).

Portanto, inexiste crédito tributário antes da homologação do
lançamento pela autoridade fiscal. Dessa forma, não havendo ho-
mologação expressa, a prescrição somente ocorrerá após o de-
curso de prazo de cinco anos, a partir do pagamento antecipado
(homologação tácita), acrescido de mais cinco anos, a partir da
homologação do lançamento.

Nesse sentido, confira-se o julgado deste Tribunal, que a se-
guir reproduzo:

“TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO.
VEÍCULO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
1 - Em ação de repetição de indébito tributário é im-
prescindível a prova do efetivo recolhimento do tri-
buto, a qual, no entanto, pode ser obtida por qual-
quer meio previsto em lei, inclusive por presunção.
2 - Nos tributos sujeitos a lançamento por homolo-
gação, o prazo prescricional da ação de repetição
ou compensação do indébito começa a fluir da data
da homologação expressa do pagamento realizado
pelo contribuinte ou, na ausência desta, da homolo-
gação tácita daquele decorrente do final do prazo
decadencial de cinco anos outorgado à Fazenda Pú-
blica para a constituição de seu crédito (art. 150,
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parágrafo 4º, do CTN), ultimando-se, assim, na últi-
ma hipótese, 10 (dez) anos após a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária.
3 - É inconstitucional o empréstimo compulsório ins-
tituído pelo Decreto-Lei nº 2.288/86.
4 - Legitimidade passiva da União para a causa (Sú-
mula nº 12 – TRF – 5ª Região).
5 - Julgamento do pedido, em face da ampliação do
efeito devolutivo pelo novo parágrafo 3º do art. 515
do CPC - (TRF 5ª Região. AC nº 215998-PB, Rel.
Des. Ridalvo Costa, DJ de 20.09.2002, pág. 942).

Afastada a questão da prescrição, examino agora a alegada
necessidade de liquidez e certeza do crédito que se pretende com-
pensar.

No tocante à liquidez e certeza do crédito, soa em uníssono o
entendimento deste Tribunal de que a compensação, no âmbito do
lançamento por homologação, não extingue o crédito tributário, a
não ser depois que a autoridade administrativa homologa tal lan-
çamento, verificando se os valores respectivos estão corretos,
razão pela qual não se pode exigir a liquidez e certeza do crédito
do contribuinte.

Em reforço à afirmativa, faço transcrever excerto de voto pro-
ferido pelo eminente Juiz Hugo Machado1, na Apelação em Manda-
do de Segurança nº 53.205-PE, julgada em 21.03.96, pub, em
26.04.96:

“No tocante ao direito à compensação, a vedação
imposta pela Fazenda priva a impetrante da dispo-
nibilidade dos recursos financeiros que ordinaria-
mente emprega no exercício de suas atividades, e
daí decorrem danos ou lucros cessantes, de dificíli-
ma ou mesmo impraticável reparação.  Além da pos-
sibilidade de ser alvo de ação fiscal que, no caso,
revela-se arbitrária.

1 Hoje usufruindo o ócio legal e dedicando-se, merecidamente e por inteiro,
aos responsabilizantes ofícios da advocacia empresarial.
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Ressalte-se, outrossim, que a continuidade das ope-
rações a gerar novos débitos de contribuições, ca-
pazes de ensejar a compensação pretendida, é fato
futuro, de ocorrência provável, mas incerta. E isto
basta para que se reconheça à impetrante o direito
de compensar, agora, o que pagou indevidamente.
Compelir o contribuinte a recolher tributo, que pode
deixar de pagar, porque tem crédito em poder da Fa-
zenda, eqüivale a compelir ao pagamento indevido,
para posteriormente pleitear restituição, e isto faz mui-
to tempo tem sido repelido pela jurisprudência de to-
dos os países civilizados. No Brasil, o princípio solve
et repete está há muito rejeitado pela Corte Maior.
Realmente, quando um tributo é pago indevidamen-
te, a verdadeira natureza jurídica do ingresso do di-
nheiro nos cofres públicos é de um recebimento in-
devido, juridicamente desvalioso, sem a natureza
tributária que o justificaria. A natureza tributária des-
se recolhimento é, por assim dizer, apenas aparen-
te. Mas é induvidoso que o pagamento se fez a títu-
lo de tributo de certa espécie, e isto é o que importa.
Importa a que título o pagamento indevido ocorreu.
Não se há de exigir a liquidez e certeza do crédi-
to do contribuinte, pois a compensação se pro-
cessa no âmbito do lançamento por homologa-
ção, é realizada sob total responsabilidade do
contribuinte, e não extingue o crédito tributário,
a não ser depois que se dá a homologação do
lançamento, pela autoridade administrativa. E
antes dessa homologação, a autoridade admi-
nistrativa pode, e deve, verificar os dados mate-
riais com os quais tenha trabalhado o contribu-
inte. Pode, e deve, conferir os números respec-
tivos, a ver se estão corretos. E se os verificar
incorretos, pode, e deve, lavrar contra o contri-
buinte o auto de infração respectivo, apontando
as diferenças porventura verificadas.
Não é, portanto, a segurança ou a cautelar, confor-
me o caso, plenamente satisfativa. O provimento
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judicial, em qualquer caso, apenas garante o contri-
buinte contra a aplicação das restrições albergadas
por normas infra-legais baixadas por autoridades
competentes. Restrições inteiramente desprovidas
de validade jurídica.”

Noutros julgados, estampa-se essa mesma orientação; confi-
ra-se:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL.
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO EM JUÍZO. COM-
PENSAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
1. A compensação, como uma forma de extinção
das obrigações sem pagamento, pressupõe crédi-
tos líquidos e certos (art. 1.017 – Cod. Civil). A com-
pensação tributária dá-se, nas condições estipula-
das em lei, entre créditos tributários e créditos líqui-
dos e certos, vencidos e vincendos, do sujeito pas-
sivo contra a Fazenda Pública (art. 170 – CTN).
2. Conquanto a compensação tributária esteja inse-
rida na esfera de atribuições da autoridade fiscal (art.
1.017 – Cod. Civil e art. 170 – CTN), é cabível a sua
realização por ordem judicial, quando for concreta e
indevidamente negada na órbita administrativa, ou
quando, proposta ação ordinária sem aquele ante-
cedente (negação do Fisco, tradutora do interesse
de agir), a Fazenda Pública, oferecendo resposta,
contestar a possibilidade de realização.
3. Sua realização através de Mandado se Seguran-
ça somente é possível quando houver prova pre-
constituída dos requisitos de liquidez e certeza,
como, a exemplo, quando a parte anexa os DARF’S
comprobatórios dos recolhimentos, devendo o en-
contro de contas, todavia, ser efetuado sob condi-
ção resolutória de ulterior homologação (art. 150 –
CTN). (Grifei).
4. Provimento da Apelação” -  (TRF 1ª Região – AMS
nº 0100062420-5, Rel. Juiz Olindo Menezes, julg.
01.07.98, DJ 01.07.98).
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“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPEN-
SAÇÃO PLEITEADA VIA MANDADO DE SEGURAN-
ÇA.
1. Pode o Judiciário declarar a compensabilidade dos
créditos tributários em sede de Mandado de Segu-
rança, sendo desnecessária a comprovação da cer-
teza e liquidez dos créditos e débitos, porque o pro-
vimento judicial não terá o condão de declarar a qui-
tação dos débitos, conforme orientação mais recente
do STJ.
2. Recurso provido. Sentença anulada” - (TRF 1ª
Região, AMS nº 0100031313, Relatora Juíza Eliana
Calmon, julg. 10.02.98, DJ 26.03.98, pg. 000122).

Cabe consignar agora, que é legítima a opção pelas pessoas
jurídicas pelo recolhimento mensal da Contribuição Social sobre o
Lucro com base no lucro por estimativa, nos exatos termos do art.
23 da Lei nº 8.541/92, verbis:

“Art. 23. As pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real poderão optar pelo pagamento do im-
posto mensal calculado por estimativa.
§ 1° A opção será formalizada mediante o pagamento
espontâneo do imposto relativo ao mês de janeiro
ou do mês de início de atividade.
§ 2° A opção de que trata o caput deste artigo pode-
rá ser exercida em qualquer dos outros meses do
ano-calendário uma única vez, vedada a prerrogati-
va prevista no art. 26 desta lei.
§ 3° A pessoa jurídica que optar pelo disposto no
caput deste artigo poderá alterar sua opção e pas-
sar a recolher o imposto com base no lucro real
mensal, desde que cumpra o disposto no art. 3°
desta lei.
§ 4° O imposto recolhido por estimativa, exercida a
opção prevista no § 3° deste artigo, será deduzido
do apurado com base no lucro real dos meses cor-
respondentes e os eventuais excessos serão com-
pensados, corrigidos, monetariamente, nos meses
subseqüentes.
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§ 5° Se do cálculo previsto no § 4° deste artigo re-
sultar saldo de imposto a pagar, este será recolhi-
do, corrigido, monetariamente, na forma da legisla-
ção aplicável.”

Portanto, a tributação pelo lucro presumido das pessoas jurí-
dicas constitui-se em uma opção do contribuinte, o qual, baseado
nas vantagens que lhe proporcionará tal sistemática, realiza a es-
colha que mais lhe for de conveniência.

No tocante à possibilidade de serem compensados os crédi-
tos recolhidos a maior para a CSL com a COFINS, o PIS, e a pró-
pria Contribuição Social sobre o Lucro, data venia, estou em que
não existe razão para que se obstaculize ou indefira tal pretensão.

A própria Secretaria da Receita Federal, disciplinando o art. 74
da Lei nº 9.430/96, editou a Instrução Normativa nº 210, de 1º de
outubro de 2002, que, no art. 21, estatui: “O sujeito passivo que
apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado
pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, pode-
rá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições
sob administração da SRF - destaquei.

Corroborando esse entendimento, transcrevo decisão do Su-
perior Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATI-
VO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMEN-
TAL. COMPENSAÇÃO. PIS X PIS, COFINS E CSL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº
66, DE 29/08/2002 (ART.21). POSSIBILIDADE. PRE-
CEDENTE.
1 - Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao Recurso Especial ofertado
pela parte agravante, para fins de manter a com-
pensação dos valores recolhidos indevidamente a
título do PIS com valores do próprio PIS, da CO-
FINS e da CSL.
2 - Vinha entendendo, em face da posição firma-
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da pela egrégia 1ª Seção, que a compensação
só poderia ser utilizada, nos termos da Lei nº
8.383/91, entre tributos da mesma espécie, isto
é, entre os que tiverem a mesma natureza jurí-
dica, e uma só destinação orçamentária. No en-
tanto, a legislação que rege o tema sofreu alte-
rações ao longo dos anos, mais ainda por inter-
médio da recente Medida Provisória nº 66, de
29/08/2002, que, em seu art. 49, alterou o art. 74,
§§ 1º e 2º, da Lei nº 9.430/96.
3 - O referido art. 74 passou a expor: ‘o sujeito
passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensa-
ção de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aque-
le Órgão.
4 - Disciplinando o citado dispositivo, a Secre-
taria da Receita Federal editou a Instrução Nor-
mativa nº 210, de 1º/10/2002, cujo art. 21 estatui:
‘o sujeito passivo que apurar crédito relativo a
tributo ou contribuição administrado pela SRF,
passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos ou contribuições sob admi-
nistração da SRF’ .
5 – In casu, apesar de o PIS envergar espécime
diferente e natureza jurídica diversa da COFINS e
da CSL, todos com destinações orçamentárias pró-
prias, não há mais que se impor limites à compen-
sação, em razão da nova legislação que rege a es-
pécie, podendo, dessa forma, serem compensados
entre si ou com quaisquer outros tributos que sejam
administrados/arrecadados pela SRF.
6 – Precedente da 1ª Turma (AgReg no Resp nº
449.978/SP, julgado em 12/11/2002).
7 –  Agravo Regimental não provido (AgREg. no
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REsp nº 463.600, Rel. Min. José Delgado, DJ 10.03.
2003) - destaquei.

Um outro aspecto da questão reclama pronunciamento. Refi-
ro-me ao fato de que, em função dos moldes em que se acha
vazada a última parte do artigo 66 (“cabeça”) da Lei nº 8.383, de
1991, poder-se-ia imaginar que a compensação somente será
possível: (a) se se cuidasse de débitos vincendos e (b) que tais
dívidas fossem referentes a períodos posteriores a 1º de janeiro de
1992.

Tal perspectiva é canhestra. Isso porque,

“Ao prescrever o direito da compensação, a lei não
distinguiu os créditos tributários apurados em perío-
dos anteriores a 1º de janeiro de 1992 daqueles apu-
rados em períodos subseqüentes. Não podia, pois,
o art. 1º da Instrução Normativa sob comento fazer
tal distinção (...).
O direito à compensação em tela está legalmente
estabelecido, sem condicionamento nenhum (exceto
no tocante à ressalva constante do inciso VIII do
artigo 167 da própria Carta de 1988, animo-me a
ajuntar). Pode pois o contribuinte exercitá-lo, sejam
quais forem as datas de apuração dos créditos e
independentemente do pedido à autoridade adminis-
trativa.
A única restrição que se pode razoavelmente admi-
tir diz respeito aos valores de tributos pagos indevi-
damente, já alcançados pela decadência, nos ter-
mos do artigo 168 do Código Tributário Nacional, ex-
tingue apenas o direito de pleitear a restituição, que
é distinto do direito à compensação”. (MACHADO,
Hugo de Brito – “A Compensação como Direito do
Contribuinte”, in Repertório IOB de Jurisprudência,
nº 1/93, pág. 16).

Sendo assim, mesmo os débitos vencidos (não apenas os
vincendos) poderão ser objeto de compensação.

Relativamente à correção monetária do indébito tributário, é
de atentar-se para a dicção da Súmula nº 46 do extinto TFR, cuja
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dicção é a seguinte:

“Nos casos de devolução do depósito efetuado
em garantia de instância e de repetição do indé-
bito tributário, a correção monetária é calculada
desde a data do depósito ou do pagamento in-
devido e incide até o efetivo recebimento da im-
portância reclamada.”

A correção monetária não é pena; independe, pois, de culpa
de quem quer que seja; é simples fator de atualização da moeda,
cujo poder aquisitivo foi desgastado pela inflação. Por isso que as
dívidas de valor estão sujeitas à correção monetária plena e efeti-
va, ainda quando inexista lei a autorizar a referida atualização. Nesse
sentido, listam-se os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO
MONETÁRIA DE COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS
INDEVIDAMENTE PAGOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDI-
CES QUE MELHOR REFLETEM A REAL INFLAÇÃO
À SUA ÉPOCA: IPC, INPC E A UFIR.
1. A correção monetária não se constitui em um plus;
não é uma penalidade, sendo, tão-somente, a repo-
sição do valor real da moeda, corroído pela inflação.
Portanto, independe de culpa das partes litigantes.
É pacífico na jurisprudência desta colenda Corte o
entendimento segundo o qual é devida a aplicação
dos índices de inflação expurgados pelos planos
econômicos governamentais (Plano Bresser, Verão,
Collor I e II), como fatores de atualização monetária
de débitos judiciais.
2. É firme a jurisprudência desta Corte que, para tal
propósito, há de se aplicar o IPC, por melhor refletir
a inflação à sua época.
3. A aplicação dos índices de correção monetária,
da seguinte forma: a) através do IPC, no período de
março/1990 a jan/1991; b) a partir da promulgação
da Lei 8.177/91, a aplicação do INPC (até dezem-
bro/1991); e c) a partir de janeiro/1992, a aplicação
da UFIR, nos moldes estabelecidos pela Lei nº 8.383/
91.
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4. Recurso provido” - (STJ, 1ª T. Resp. nº 159.484/
PR – Rel. Min. José Delgado – DJ 21.09.98, pág.
61).

“Pelas mesmas razões que levam este STJ, em
reiteradas decisões das 1ª e 2ª Turmas e da 1ª Se-
ção, a admitir a inclusão, nos cálculos da inflação
de janeiro de 1989, de 70,28%, índice do IPC, justifi-
ca-se a aplicação da inflação ocorrida nos meses
de março (84,32%), abril (44,80%) e maio (7,87%).
Se, na vigência dos sucessivos planos econômicos
implantados pelo governo (Cruzado, Verão, Collor I
e Brasil Novo), continuou a existir a inflação, devem
ser aplicados seus verdadeiros índices, que reflitam
a real inflação do respectivo período, e este resulta-
do só será alcançado se a indexação for feita pelo
IPC e não pelo BTN”. (STJ, despacho do Min. Gar-
cia Vieira, no AG nº 38415-2-SP, DJU de 17/08/93,
p. 16.063, com citação de seu voto no REsp nº
25925-0-SP).

“EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COR-
REÇÃO MONETÁRIA. IPC DOS MESES DE JANEI-
RO DE 1989, MARÇO E ABRIL DE 1990 E FEVE-
REIRO DE 1991. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS.
CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPE-
CIAL NÃO CONHECIDO”. (STJ, REsp nº 35480-3-
SP, 2ª Turma, Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJU de 18/
10/93, p. 21868).

“PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPC.
PLANOS: BRESSER, VERÃO E COLLOR I.
- A jurisprudência desta Corte é tranqüila em deter-
minar que o cálculo de correção monetária deve
abranger não só a inflação oficial, como também os
valores que foram expurgados pelo Governo, na ten-
tativa de impedir o recrudescimento do processo in-
flacionário.
- Precedentes.
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- Agravo improvido”. (TRF - 5ª Região, 1ª Turma, AG
nº 3.375-CE, Rel. Juiz Castro Meira, DJU de 07/04/
95).

Se a atualização monetária não for feita, a Administração Pú-
blica estará, em função disso, a se locupletar, o que, seja sob
angulação estritamente jurídica, seja sob os influxos da Lógica (for-
mal ou deôntica), não se pode admitir.

O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça
é o de que na repetição de indébito ou na compensação, com o
advento da Lei 9.250/95, a partir de 1º de janeiro de 1996, os juros
de mora passaram ser devidos pela taxa SELIC a partir do recolhi-
mento indevido, não mais tendo aplicação o art. 161 c/c art. 167,
parágrafo único, do CTN. A propósito, transcrevo recente decisão
daquela Corte:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPI. CRÉDI-
TO-PRÊMIO. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁ-
RIA E JUROS DE MORA.
1. A correção monetária não incide sobre o crédito
escritural, técnica de contabilização para a equação
entre débitos e créditos, por ausência de previsão
legal.
2. No caso dos autos, o aresto recorrido decidiu pela
correção monetário dos créditos escriturais, restan-
do superada a discussão sobre sua aplicabilidade.
3. Os índices a serem utilizados para correção
monetária, em casos de compensação ou resti-
tuição, são o IPC, no período de março/90 a ja-
neiro/91, o INPC, de fevereiro/91 a dezembro/
91, a UFIR, de janeiro/92 a 31.12.95, e, a partir de
1º.01.96, a taxa SELIC.
4. A SELIC é composta de taxa de juros e corre-
ção monetária, não podendo ser cumulada com
qualquer outro índice de atualização.
5. Recurso especial provido” - (STJ RESP- 611485,
Rel. Ministro Castro Meira, DJ 16.08.2004).

No tocante à compensação, só após o trânsito em julgado da
sentença, a Lei Complementar nº 104, de 10.01.2001, ao alterar
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dispositivos da Lei nº 5.172/66, CTN, art. 170-A, vedou a compen-
sação “mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contesta-
ção judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial” .

Atento às peculiaridades do presente caso e em atenção aos
critérios encartados nas alíneas a, b e c, do § 3º do artigo 20 (às
quais se reporta o § 4º), tais como a natureza da causa e o traba-
lho do advogado, e, ainda, ao fato de a Fazenda Pública ser parte
na lide, fixo os honorários advocatícios em o equivalente a 5% (cin-
co por cento) sobre o valor cuja compensação for possível de ser
efetuada, tal como se apurar após o trânsito em julgado da deci-
são, monetariamente corrigidos (os honorários), nos termos da
Lei 6.899, de 1981.

Esforçado nessas razões, dou provimento, em parte, à apela-
ção.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 297.332-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA
Apelante: MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Advs./Procs.: DRS. JAMILE DUARTE COELHO VIEIRA (APTE.) E

JÚLIO CÉZAR HOFMAN E OUTROS (APDA.)

EMENTA: DIREITO ECONÔMICO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO. MUNICÍPIO. CONSTRU-
ÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR. CLÁUSULAS
ABUSIVAS. ILEGALIDADES. AUSÊNCIA DE PRO-
VA.
- Contrato de financiamento relativo a Programa
de Habitação Popular, firmado pela Caixa Eco-
nômica Federal com Município, para cobertura
de custos de infra-estrutura de 13 (treze) empre-
endimentos habitacionais.
- Simples alegações de entraves de ordem finan-
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ceira oriundos do contrato de financiamento não
servem como prova dos prejuízos decorrentes
de suposta ilegalidade  na execução do contra-
to.
- Os documentos constantes dos autos não for-
necem elementos convincentes para se declarar
a nulidade das cláusulas contratuais.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento, em parte, à
apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto anexos, que
passam a integrar o presente julgamento.

Recife, 9 de junho de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA:

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Maceió con-
tra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara-AL, que,
em ação ordinária proposta contra a Caixa Econômica Federal,
julgou improcedente o pedido de revisão contratual.

Defende a declaração da nulidade da Cláusula Quarta; Cláu-
sula Quinta; a parte final da Cláusula Sétima, o caput e o Parágra-
fo Primeiro da Cláusula Oitava e a Cláusula Décima Nona; a subs-
tituição da fórmula do Sistema de Amortização por Série em Gra-
diente pela Tabela Price e a quitação das prestações com venci-
mentos entre 01/05 e 01/10 de 2001, depositados judicialmente.

Alega que firmou contrato com a CEF no “sentido de assumir
os custos de infra-estrutura incidentes sobre os saldos devedores
de treze empreendimentos habitacionais” para beneficiar a popu-
lação de baixa renda, arcando com uma dívida de R$ 22.348.889,62
(vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e
oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos).
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Argumenta que houve erro no planejamento da Política Habita-
cional por parte da CEF, como órgão central da política habitacio-
nal do país, o que inviabilizou a venda dos imóveis e a inadimplên-
cia dos mutuários adquirentes, em face dos preços elevados pra-
ticados nas operações.

Defende a aplicação do CDC (Lei nº 8.078/90), devendo ser
declaradas nulas as clásulas abusivas, já mencionadas.

Houve contra-razões.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA (Relator):

A pretensão recursal visa à revisão do contrato firmado com a
CEF - Caixa Econômica Federal, relativo ao Programa de Habita-
ção Popular, no qual foram transferidos ao Município de Maceió os
custos de infra-estrutura incidentes sobre os saldos devedores de
13 (treze) empreendimentos habitacionais.

As cláusulas integrantes do pedido de declaração de nulidade,
são estas:

“CLÁUSULA QUARTA – Caberá à CEF a operacio-
nalização da presente operação, quanto ao abati-
mento das dívidas, constituição de outras, encontro
de contas nos sistemas operacionais e todos os
procedimentos internos afins, de forma a propiciar
os benefícios da amortização a todas as unidades
componentes dos empreendimentos citados no ane-
xo I, independentemente de estarem ou não financi-
adas, reservando-se a CEF no direito de, prioritaria-
mente, amortizar os financiamentos em situação de
adimplência.”

“CLÁUSULA QUINTA – O retorno do empréstimo dar-
se-á em 216 parcelas mensais e consecutivas, sem
carência, vencendo-se a primeira no dia 1º de feve-
reiro de 1995, e as demais no mesmo dia dos me-
ses subseqüentes, com reajuste pelo PCM/TABE-
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LA PRICE, e utilização da Série em Gradiente como
redutor da prestação inicial, e juros de 6,00% a.a.,
correspondente à taxa efetiva de 6.1677% a.a. O
saldo devedor será atualizado mensalmente no 1º
dia do mês, pelo índice da caderneta de poupança
com aniversário no dia 1º do mês.”

“CLÁUSULA SÉTIMA - Em garantia da dívida ora con-
traída e confessada, o devedor oferece à CEF as
receitas municipais, quais sejam: o Fundo de Parti-
cipação do Município –FPM, o Imposto Sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços – ICMS e outras
receitas auferidas.”

“CLÁUSULA OITAVA – Em caso de inadimplência, o
DEVEDOR autoriza, por outorga irrevogável, até o
cumprimento da obrigação contratual, a SECRETA-
RIA DO TESOURO NACIONAL – STN a repassar à
CEF, da sua quota do FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS – FPM, e ao BANCO DO ESTA-
DO DE ALAGOAS S/A, de sua quota de participa-
ção no IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MER-
CADORIAS E SERVIÇOS – ICMS, o valor corres-
pondente à(s) parcela(s) em atraso.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em decorrência das
autorizações ora constituídas, o DEVEDOR outor-
ga à CEF, por este instumento, e na melhor forma
de direito, poderes amplos, gerais, irrevogáveis e ir-
retratáveis para atuar junto à SECRETARIA DO TE-
SOURO NACIONAL – STN e ao BANCO DO ESTA-
DO DE ALAGOAS S/A, ou em qualquer repartição
pública ou privada, representando-o e praticando
todos os atos necessários ao fiel cumprimento dos
repasses das garantias mencionadas acima, até o
recebimento integral da dívida ora assumida.”

Na revisão das cláusulas contratuais, a sentença não divisou
nenhuma ilegalidade passível de anular qualquer das regras apon-
tadas, máxime por ser imperativo no pacto celebrado o princípio
do pacta sunt servanda, que inadmite modificação por conveniên-
cia das partes.
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Incabível, com todo respeito, a pretensão de “retirar, excluir, as
garantias oferecidas na celebração do contrato”, previstas na cláu-
sula sétima.

A propósito, a sentença registrou:

“14. Como bem destacou a CEF, na contestação –
precisamente às fls. 140/141 –, a contratação im-
pugnada havia sido objeto de toda uma análise, in-
dispensável ao consentimento dessas operações
com órgãos públicos, em razão do que a autoriza-
ção do Banco Central do Brasil (BACEN) se fizera
exatamente nessas condições:
‘A propósito, considerando que a operação em cau-
sa enquadra-se nos limites fixados pelos artigos 3º,
§§ 1º e 4º, itens I e II, d, Resolução nº 11/94, de
31.01.94, do Senado Federal, este Banco Central
autoriza, nos termos do art. 18 daquele normativo, a
sua contratação, respeitadas as condições a seguir
especificadas:
a) valor autorizado: R$ 20.790.249,40 (vinte milhões,
setecentos e noventa mil, duzentos e quarenta e
nove reais e quarenta centavos), a preços de outu-
bro/94;
b) juros: 6% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pelo PCM/Ta-
bela Price e utilização da Série Gradiente como re-
dutor da prestação inicial;
d) garantia: vinculação das receitas do Município;
e) destinação dos recursos: serviços de infra-estru-
tura dos conjuntos habitacionais;
f) condições de pagamento do principal: amortiza-
ção em 216 (duzentos e dezesseis) parcelas men-
sais, sem carência’ (cf. fl. 273).
15. Não se pode – razoavelmente – admitir que o
Magistrado profira uma sentença que desconstitua
essas condições, espontaneamente aceitas entre
as partes, após a licença do Senado Federal, so-
bretudo quando não se apresenta nenhum argumen-
to jurídico para apoiar tal pretensão.
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16. Por idênticas razões, rejeito os pedidos de subs-
tituição da fórmula do Sistema de Amortização por
Série Gradiente pela fórmula estrita da Tabela Price,
declaração de quitação das prestações com venci-
mentos em 01/05, 01/06, 01/08, 01/09 e 01/10; e –
finalmente – determinar-se o pagamento de todas
as prestações vincendas, com conseqüente quita-
ção, até o final da ação, segundo a fórmula ofereci-
da pelo Município autor, até porque isso implicaria
admitir que o Município pudesse – depois da cele-
bração do contrato – impor unilateralmente – ainda
que por via judicial – a forma de pagamento que re-
puta adequada ou justa, o que me parece renoma-
do absurdo.”

Segundo o recurso, o contrato firmado com a CEF foi no sen-
tido “de assumir os custos de infra-estrutura incidentes sobre os
saldos devedores de treze empreendimentos habitacionais e de
beneficiar sua população de baixa renda, sub-rogando-se, como
consumidor, nos direitos e deveres de seus munícipes.” (fls. 896)

O erro quanto ao planejamento da política habitacional para o
Estado de Alagoas findou produzindo dois problemas financeiros:
a) a não consecução da venda das unidades habitacionais cons-
truídas em estoque; b) a inadimplência dos mutuários adquirentes
de unidades nos mesmos empreendimentos habitacionais, por
força dos preços altos; impraticáveis no mercado habitacional po-
pular.

Tem admitido a aplicação do Código de Defesa do Consumi-
dor aos contratos de financiamento, conforme assentou esta eg.
Terceira Turma, em diversos julgados. O Município de Maceió não
é consumidor final, pelo que afasto a sua aplicação ao caso.

As alegações de entraves de ordem financeira oriundos do
contrato firmado com a CEF não servem como prova dos prejuí-
zos decorrentes de suposta ilegalidade praticada na execução do
pacto de mútuo celebrado com a CEF.

Considerando a ausência de prova quanto à ilegalidade do
excesso cobrado pela Caixa Econômica Federal, até porque, como
demonstrado, se afastado o Sistema Gradiente, as prestações
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seriam maiores do que as efetivamente pagas.

Não foi produzida prova pericial. Os documentos que cons-
tam dos autos não fornecem elementos convincentes para se de-
clarar a nulidade das cláusulas contratuais.

Isso posto, dou provimento, em parte, à apelação e à remes-
sa, reduzindo os honorários advocatícios para R$ 20.000,00 (vinte
mil reais).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 311.664-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA
Apelantes: FARMÁCIA ZUCA LTDA. E OUTRO
Apelados: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DA PARAÍ-

BA - CRF/PB E CONSELHO FEDERAL DE FAR-
MÁCIA  - CFF

Advs./Procs.: DRS. DIRCEU ABIMAEL DE SOUZA LIMA (APTES.),
NELSON CALISTO DOS SANTOS E ANTÔNIO CÉ-
SAR CAVALCANTI JÚNIOR E OUTROS (APDOS.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIO-
NAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. CONSE-
LHOS REGIONAL E FEDERAL DE FARMÁCIA.
CONSIGNATÓRIA. ANUIDADE DE 2001. RESO-
LUÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. CONTRIBUI-
ÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DE-
PÓSITO INSUFICIENTE POR UMA DAS APELAN-
TES.
- As anuidades devidas pelos profissionais e pes-
soas jurídicas com registro obrigatório em Con-
selho Regional de Fiscalização constituem con-
tribuições sociais, de natureza tributária e sujei-
tas aos limites do poder de tributar.
- Aplicação dos limites constantes no § 1º, b, da
Lei nº 6.994/82, convertidos e atualizados em
reais (Lei nº 10.522/02, art. 29 - caput  e § 3º).
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- Precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal.
- Valor insuficiente consignado por uma das ape-
lantes.
- Apelação da Farmácia Zuca Ltda. provida. Ape-
lação da Farmácia Santa Helena Ltda. provida,
em parte, podendo o saldo remanescente em
favor dos apelados ser executado, com os acrés-
cimos legais (juros e correção monetária) - art.
899, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação
da Farmácia Zuca Ltda. e dar provimento, em parte, à apelação da
Farmácia Santa Helena Ltda., nos termos do relatório e voto ane-
xos, que passam a integrar o presente julgamento.

Recife, 16 de junho de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA:

Trata-se de apelação cível interposta pela Farmácia Zuca Ltda.
e Farmácia Santa Helena Ltda., de sentença proferida pelo MM.
Juiz Federal da 1ª Vara/PB que, na ação de consignação em paga-
mento da anuidade devida ao CRF/PB em 2001, promovida pelas
apelantes, julgou improcedentes os pedidos da inicial por falta de
amparo legal.

Sustentam as apelantes, em síntese, que a Resolução nº 355/
2000 do CFF é inconstitucional por afronta ao art. 2º, § 3º, da LICC;
ao princípio da competência tributária, art. 7º do CTN e; ao princí-
pio da legalidade, arts. 149 e 150, I, da CF/88. Defendem, ainda, a
natureza jurídica das anuidades como de contribuições sociais,
enquadrando-as como tributária ou revestida deste caráter. Res-
saltam a questão da repristinação na aplicação do art. 25 da Lei nº
3.820/60.
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Entendem corretos os cálculos que ensejaram a “importância
legal” da anuidade, para cada uma das apelantes, no valor de R$
26,84 (vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), o equivalente
a 25,22 UFIRs, com fundamento na Lei nº 6.994/82, Lei nº 8.177/
91, art. 3º, III, Lei nº 8.178/91 e na Lei nº 8.383/91.

O CRF apresentou contra-razões ao recurso, diferentemente
do CFF que não as ofereceu.

É o relatório.

Dispensada a revisão, peço dia.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COS-
TA (Relator):

As apelantes argúem a inconstitucionalidade da Resolução nº
355/2000 do CFF, que fixa os valores das anuidades para o exercí-
cio de 2001, dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas nos
Conselhos Regionais de Farmácia.

A Lei nº 3.820/60, que criou o Conselho Federal de Farmácia –
CFF e os seus Conselhos Regionais – CRFs, determinou o paga-
mento de anuidades pelos profissionais farmacêuticos e pelas
pessoas jurídicas que exploram serviços para os quais são ne-
cessárias atividades profissionais farmacêuticas. O mesmo texto
legal atribuiu aos CRFs a competência para fixação dessas anui-
dades:

“Art. 1º. Ficam criados os Conselhos Federal e Re-
gionais de Farmácia, dotados de personalidade
jurídica de direito público, autonomia administrativa
e financeira, destinados a zelar pela fiel observân-
cia dos princípios da ética e da disciplina da classe
dos que exercem atividades profissionais farmacêu-
ticas no País.
(...)
Art. 22. O profissional de Farmácia, para o exercício
de sua profissão, é obrigado ao registro no Conse-
lho Regional de Farmácia a cuja jurisdição estiver
sujeito, ficando obrigado ao pagamento de uma anui-
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dade ao respectivo Conselho Regional até 31 de
março de cada ano, acrescida de 20% (vinte por
cento) de mora, quando fora desse prazo.
Parágrafo único – As empresas que exploram servi-
ços para os quais são necessárias atividades pro-
fissionais farmacêuticas estão igualmente sujeitas
ao pagamento de uma anuidade, incidindo na mes-
ma mora de 20% (vinte por cento), quando fora do
prazo.
(...)
Art. 25. As taxas e anuidades a que se referem os
arts. 22 e 23 desta Lei e suas alterações posterio-
res serão fixadas pelos Conselhos Regionais, com
intervalos não inferiores a 3 (três) anos.”

Em 1982 foi editada a Lei nº 6.994 que fixou o valor dessas
anuidades em Maior Valor de Referência – MVR, estabelecendo
critérios e limites máximos:

“Art. 1º. O valor das anuidades devidas às entida-
des criadas por lei com atribuições de fiscalização
do exercício de profissões liberais será fixado pelo
respectivo órgão federal, vedada a cobrança de
quaisquer taxas ou emolumentos além dos previs-
tos no art. 2º desta Lei.
§ 1º - Na fixação do valor das anuidades referi-
das neste artigo, serão observados os seguin-
tes limites máximos:
(...)
b – para pessoa jurídica, de acordo com as se-
guintes classes de capital social:
até 500 MVR ..............................................2 MVR
acima de 500 até 2.500 MVR ....................3 MVR
acima de 2.500 até 5.000 MVR .................. 4 MVR
acima de 5.000 até 25.000 MVR .................5 MVR
acima de 25.000 até 50.000 MVR ...............6 MVR
acima de 50.000 até 100.000 MVR ............ 8 MVR
acima de 100.000 MVR .............................10 MVR.”

A Lei nº 8.177/91, em seu art. 3º, III, dispôs sobre a extinção do
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MVR e, na mesma data a Lei nº 8.178, art. 21, II, estabeleceu a
conversão do MVR para cruzeiros, nos valores ali dispostos. Ainda
no mesmo ano ocorreu a edição da Lei nº 8.383, que em seu art.
1º instituiu a UFIR como medida de valor e parâmetro de atualiza-
ção monetária de tributos e de valores expressos em cruzeiros na
legislação tributária federal, inclusive de contribuições sociais:

“Art. 3º. Ficam extintos a partir de 1º de fevereiro de
1991:
(...)
III – o Maior Valor de Referência (MVR) e as demais
unidades de conta assemelhadas que são atualiza-
das, direta ou indiretamente, por índice de preços.
(...)
Art. 21. Os valores constantes na legislação em vi-
gor expressos ou referenciados:
(...)
II – ao MVR, são convertidos pelos valores fixados
na tabela abaixo:

(...)
Art. 1º. Fica instituída a Unidade Fiscal de Referên-
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cia (UFIR), como medida de valor e parâmetro de
atualização monetária de tributos e de valores ex-
pressos em cruzeiros na legislação tributária fede-
ral, bem como os relativos a multas e penalidades
de qualquer natureza.
§ 1º O disposto neste capítulo aplica-se a tributos e
contribuições sociais, inclusive previdenciárias, de
intervenção no domínio econômico e de interesse
de categorias profissionais ou econômicas.”

 Em 1994, o art. 87 da Lei nº 8.906 revogou expressamente as
disposições em contrário da Lei nº 6.994/82, em relação apenas
ao Estatuto da OAB, e não aos demais conselhos de fiscalização
profissional.

A discussão sobre a repristinação do art. 25 da Lei nº 3.820/
60, que autoriza os Conselhos Regionais de Farmácia a fixarem
suas anuidades, resta obsoleta porque o STF declarou a inconsti-
tucionalidade do § 4º do art. 58 da Lei nº 9.649/98, que restabelecia
a competência dos conselhos para fixarem o valor de suas contri-
buições, em face da limitação no poder de tributar:

“ADI 1.717/DF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE. Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES
Julgamento: 07/11/2002. Órgão Julgador: Tribunal
Pleno. Publicação: DJ DATA-28-03-2003 PP-00061
EMENT VOL 02104-01 PP-00149
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINIS-
TRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONA-
LIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA
LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRA-
TAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PRO-
FISSÕES REGULAMENTADAS.
1. Estando prejudicada a ação, quanto ao § 3º do
art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já deci-
diu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida
cautelar, a ação direta é julgada procedente, quanto
ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do
caput e dos §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo
art. 58.
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2. Isso porque a interpretação conjugada dos arti-
gos 5º, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único,
149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclu-
são, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade
privada, de atividade típica de Estado, que abrange
até poder de polícia, de tributar e de punir, no que
concerne ao exercício de atividades profissionais re-
gulamentadas, como ocorre com os dispositivos im-
pugnados.
3. Decisão unânime.”

A Lei nº 10.522/02, que dispõe sobre o cadastro informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, em seu
art. 29 (caput) e § 3º, declara a conversão de UFIR para real e a
extinção da primeira:

“Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com
a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribui-
ções arrecadadas pela União, constituídos ou não,
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de
parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995,
expressos em quantidade de UFIR, serão reconver-
tidos para real, com base no valor daquela fixado
para 1º de janeiro de 1997.
(...)
§ 3º Observado o disposto neste artigo, bem assim
a atualização efetuada para o ano de 2000, nos ter-
mos do art. 75 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, fica extinta a Unidade de Referência Fiscal –
UFIR, instituída pelo art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
(...)
Art. 75. A partir de 1º de janeiro de 1997, a atualiza-
ção do valor da Unidade Fiscal de Referência - UFIR,
de que trata o art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 de de-
zembro de 1991, com as alterações posteriores,
será efetuada por períodos anuais, em 1º de janeiro.
Parágrafo único. No âmbito da legislação tributária
federal, a UFIR será utilizada exclusivamente para a
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atualização dos créditos tributários da União, objeto
de parcelamento concedido até 31 de dezembro de
1994.”

Oportuna a transcrição da tabela de conversão em reais dos
limites expressos em MVR, relacionados na alínea b, do § 1º da Lei
nº 6.994/82, constante na sentença do MM. Juiz Federal da 2ª Vara/
PB, Alexandre Costa de Luna Freire, prolatada nos autos da ação
consignatória nº 2001.686-7:
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Relativamente à natureza jurídica das contribuições sociais, a
CF/88 suprimiu as controvérsias sobre o tema, entendendo-as
como espécie tributária, submetidas ao princípio da legalidade.
Dessa forma, deve prevalecer o § 1º da Lei nº 6.994/82, que fixou
os limites máximos das respectivas anuidades, coadunando-se
com os arts. 149 e 150, I, da CF/88:

“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir
contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissio-
nais ou econômicas, como instrumento de sua atua-
ção nas respectivas áreas, observado o disposto
nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do pre-
visto no art. 195, § 6º, relativamente às contribui-
ções a que alude o dispositivo.
(...)
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias assegu-
radas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabele-
ça.
(...).”

Ratificando o entendimento doutrinário prevalente, o STJ, ao
julgar o REsp 273.674-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Cal-
mon, decidiu que as contribuições sociais possuem natureza jurí-
dica tributária, assim ementado:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA
CATEGORIAS PROFISSIONAIS - NATUREZA JU-
RÍDICA.
1. Doutrina e jurisprudência entendem ter natureza
tributária, submetendo-se às limitações das demais
exações, as contribuições para os Conselhos Pro-
fissionais.
2. Excepciona-se apenas a OAB, por força da sua
finalidade constitucional (art. 133).
3. Recurso especial improvido.”

Lembro que a questão da inconstitucionalidade do Estatuto da
OAB, que autoriza a fixação de anuidade, não é matéria ora em
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discussão.

A controvérsia em debate estabeleceu-se porque a Lei nº 3.820/
60 estava amparada pela CF/46, que não previa a contribuição
social como espécie de tributo, não a submetendo ao princípio da
legalidade, enquanto a CF/88 atribuiu às anuidades dos conselhos
profissionais a natureza tributária.

Nesse mesmo sentido, os acórdãos da 3ª Turma deste Tribu-
nal:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETI-
VO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. COBRANÇA
DE ANUIDADE SUPERIOR AO LIMITE DO ART.
6.994/82. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROVIMEN-
TO PARCIAL.
I – Podem as entidades de classe, associações ou
sindicatos, impetrar mandado de segurança coleti-
vo independentemente da autorização dos seus fi-
liados, bastando, apenas, que o objeto da demanda,
como é o caso dos autos, guarde correlação com as
atividades exercidas pelos correspondentes asso-
ciados. Precedente do STF no MS 22.132-RJ.
II – A instituição, pela União, de contribuição no inte-
resse das categorias profissionais está sujeita ao
princípio da legalidade, ora em face da natureza tri-
butária daquelas, ora em face de expressa previsão
do art. 149 da CF.
III – O art. 150, I, da Lei Básica, ao enunciar a veda-
ção de que nenhum tributo pode ser instituído ou
aumentado sem lei que assim estabeleça, é de ser
interpretado no sentido de encontrar-se sob a re-
serva da lei formal a estatuição de todos os elemen-
tos essenciais à exigibilidade de uma exação tribu-
tária, quais sejam, o sujeito passivo, o fato imponível
e os elementos de quantificação.
IV – A possibilidade de o apelado fixar os valores das
respectivas anuidades, previstas nos arts. 6º, letra
g, e 25, da Lei 3.820/60, e 1º da Lei 6.994/82, encon-
travam respaldo ante a sistemática da Constituição
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pretérita, cujo art. 21, § 2º, I, continha ressalva nes-
se sentido. Desse modo, inconstitucional a cobran-
ça fixada pelo apelado sem vinculação a qualquer
limite de valor, tendo-se em vista a revogação do
art. 2º da Lei nº 6.994/82.
V – Impossibilidade de condenação do apelado à
restituição dos valores percebidos a maior, porquanto
isto equivaleria em transmudar o mandado de se-
gurança em ação de cobrança. Inteligência da Sú-
mula 269 – STF.
VI – Apelo provido”. (AMS 65.641-AL, 3ª Turma, Rel.
Des. Federal Convocado Edilson Nobre, julgada em
25/10/01).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSE-
LHO FEDERAL DE FARMÁCIA. ANUIDADE. IMPOS-
SIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR MEIO DE RESO-
LUÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUI-
ÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Os conselhos de fiscalização profissional não po-
dem fixar, por meio de simples Resolução, o valor
de suas anuidades, tendo em vista a natureza tribu-
tária de tais contribuições.
Violação do princípio da reserva legal (CF, art. 150,
I). Precedentes do STJ e deste Tribunal.
Sentença reformada”. (AC 311.256-PB, 3ª Turma,
Rel. Des. Federal Convocado Paulo Machado Cor-
deiro, julgada em 17/06/2003).

 A Resolução nº 355/00 do CFF, que fixa os valores das anui-
dades dos profissionais de farmácia para o exercício de 2001, por
ser ato administrativo, é ilegal e não inconstitucional, em virtude de
não observar os limites máximos das anuidades determinados pela
Lei nº 6.994/82.

Esclarecida a matéria sobre a natureza jurídica das anuida-
des devidas aos Conselhos profissionais e a ilegalidade existente
nas disposições da Resolução nº 355/00 do CFF, resta serem apli-
cados os limites máximos de MVR do § 1º, b, da Lei nº 6.994/82,
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convertidos e atualizados.

O capital social da apelante Farmácia Zuca Ltda. é de R$
6.000,00 (seis mil reais), fl. 11, que conforme os cálculos acima,
corresponde a uma anuidade de 2 (duas) MVR para o exercício de
2001, no valor total de R$ 26,86 (vinte e seis reais e oitenta e seis
centavos) e consignou a importância de R$ 26,84 (vinte e seis
reais e oitenta e quatro centavos). Já o capital social da outra ape-
lante, Farmácia Santa Helena Ltda. é de R$ 14.000,00 (quatorze
mil reais), fl. 14, que corresponde a uma anuidade de 3 (três) MVR,
no valor total de R$ 40,28 (quarenta reais e vinte e oito centavos) e
consignou apenas a importância de R$ 26,84 (vinte e seis reais e
oitenta e quatro centavos).

Quanto à complementação do valor consignado, assim esta-
belece o § 2º do art. 899 do CPC:

“Art. 899. Quando na contestação o réu alegar que
o depósito não é integral, é lícito ao autor comple-
mentá-lo, dentro de dez (10) dias, salvo se corres-
ponder a prestação, cujo inadimplemento acarrete
a rescisão do contrato.
(...)
§ 2º A sentença que concluir pela insuficiência do
depósito determinará, sempre que possível, o mon-
tante devido, e, neste caso, valerá como título exe-
cutivo, facultado ao credor promover-lhe a execu-
ção nos mesmos autos.
Ainda sobre a complementação do depósito insufi-
ciente, leciona Humberto Theodoro Júnior (Curso de
Direito Processual Civil, Vol. III, 15ª edição, 1997, Ed.
Forense, § 183, nº 1.226, pág. 43): “... Desde que o
devedor concorde com a alegação do réu e se dis-
ponha a complementar o depósito, aberta lhe será a
faculdade do art. 899”.

Na hipótese, contestada a insuficiência do valor depositado, o
autor não exerceu a faculdade de complementação. Sendo assim,
a diferença aqui apurada poderá ser executada aplicando-se juros
e correção monetária.

Decisões do STJ e da 2ª Turma deste Tribunal, neste sentido:
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“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DIS-
CUSSÃO SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO. IN-
SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. ART. 899, § 2º, DO
CPC.
1. A ação consignatória permite a discussão sobre
o índice aplicável para a atualização do débito.
2. Efetuado o depósito com pequena diferença
a menor, nem por isso deixa de ser a ação pro-
cedente, reconhecido o saldo como crédito da
ré, valendo a sentença como título executivo.
Aplicação do disposto no art. 899, § 2º, do CPC”.
(REsp 64.631-BA, 4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado
de Aguiar, julgado em 19/09/95, publicado em 27/11/
95).

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
MORA DO CREDOR. DEPÓSITO INSUFICIENTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DISSÍDIO.
1. A correção monetária, como assentado em ju-
risprudência monótona, não é punição, sanção,
mas, tão-somente, simples atualização do valor
da moeda no tempo. Ora, o que a mora do cre-
dor deve dispensar é o pagamento da multa e
outros encargos relativos ao contrato. A corre-
ção monetária não, esta é sempre devida por-
que significa manter o valor do débito constan-
te no tempo, o que não ocorreria se acolhida a
pretensão do especial.
2. Recurso especial conhecido, mas desprovido”.
(RESP 437.652-SC, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Al-
berto Menezes Direito, julgado em 12/08/2003, pu-
blicado em 29/09/2003).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁ-
RIO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – CRF.
ANUIDADE. INSTITUIÇÃO E MAJORAÇÃO POR
RESOLUÇÃO DO CRF. NATUREZA TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. NECESSÁRIA SUJEI-
ÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 149,
DA CF/88. LEIS NºS 3.820/60, 6.994/82, 8.906/94 E
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9.649/98. REPRISTINAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADIN
Nº 1.717. LIMITES MÁXIMOS EM MVR – MAIOR VA-
LOR DE REFERÊNCIA. EXTINÇÃO. LEI Nº 8.177/
91. ATUALIZAÇÃO PELA UFIR E PELA LEGISLA-
ÇÃO POSTERIOR INSUFICIÊNCIA DE VALORES
DEPOSITADOS EM JUÍZO. ART. 899, § 2º, DO CPC.
(...).
9. Diante da insuficiência dos valores deposita-
dos em juízo, a título de pagamento das anuida-
des, a diferença em favor do Conselho Regio-
nal de Farmácia poderá ser executada, de con-
formidade com o autorizado pelo art. 899, § 2º,
do CPC.
10. Apelação do CRF improvida.
11. Remessa oficial parcialmente provida para de-
terminar que os valores depositados sejam corrigi-
dos pelos índices que alteraram e substituíram a
UFIR, devendo a diferença em favor do Conselho
Regional de Farmácia ser executada, de conformi-
dade com o autorizado pelo art. 899, § 2º, do CPC”.
(AC 322.956-PB, 2ª Turma, Rel. Des. Federal Fran-
cisco Cavalcanti, julgada em 17/08/2004).

Ante o exposto, dou provimento à apelação da Farmácia Zuca
Ltda., para declarar extinta a obrigação da anuidade de 2001, em
virtude do depósito consignado no valor de R$ 26,84 (vinte e seis
reais e oitenta e quatro centavos) e dou provimento, em parte, à
apelação da Farmácia Santa Helena Ltda., em virtude da insufi-
ciência do valor depositado relativo à anuidade de 2001, podendo o
saldo remanescente em favor dos apelados (CRF/PB e CFF) ser
executado, no valor de R$ 13,44 (treze reais e quarenta e quatro
centavos), com juros e correção monetária desde a propositura
da ação - art. 899, § 2º, do CPC.

Condeno os apelados ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, que os fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), na forma
do art. 20, § 4º, do CPC.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 311.680-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Apelada: MARIA HELOISA MELO DE MORAES
Advs./Procs.: DRS. EVERALDO JOSÉ LYRA DE ALMEIDA E OU-

TROS (APTE.) E FERNANDO ANTÔNIO BARBO-
SA MACIEL E OUTROS (APDA.)

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SFH. FINANCIAMENTO DA CASA PRÓPRIA.
REVISÃO DAS PRESTAÇÕES E DO SALDO
DEVEDOR. PERÍCIA QUE APLICA C RITÉRIO NÃO
PACTUADO. COMPROMETIMENTO DE RENDA.
REDUÇÃO DA RENDA. APLICAÇÃO DA EQUI-
VALÊNCIA SALARIAL AO SALDO DEVEDOR.
- Ação proposta por mutuária do SFH contra a
CEF onde requer a revisão da prestação e do
saldo devedor do financiamento da casa própria.
- Foi pactuado o reajuste da prestação pelo mes-
mo critério do saldo devedor (TR), respeitado o
percentual máximo de comprometimento de 30%
da renda da devedora, exceto na hipótese de re-
dução da renda.
- A perícia realizada em Juízo aplicou critério de
reajuste diverso do pactuado, não devendo ser
considerada.
- Verificado nos autos que a CEF não respeitou
o limite pactuado, cabendo proceder à revisão
dos encargos mensais de forma a respeitar o
percentual máximo de comprometimento da ren-
da bruta da mutuária até setembro/99, conforme
contracheques colacionados aos autos. De ou-
tubro/99 em diante, a perda de parte da renda da
mutuária não implica em redução da prestação,
mas os aumentos salariais que se seguirem tam-
bém não podem ser computados para fins de
reajuste da prestação até que esse salário alcan-
ce novame nte o valor observado em setembro/99.
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- Em considerando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, a finalidade
social do SFH, a condição de assalariado do de-
vedor e a possibilidade de satisfação final do
empréstimo tomado para fins de aquisição da
casa própria, cabe anular a cláusula contratual
que determina o reajuste do saldo devedor do
financiamento por índice diverso do aplicado à
prestação, a qual está legalmente vinculada ao
salário do devedor exatamente em respeito à sua
capacidade de  adimplemento.
- Seria iludir o mutuário manter um contrato de
financiamento com prestações reajustadas pelo
mesmo índice aplicado ao seu salário, possibili-
tando-lhe assim a satisfação dos encargos men-
sais por cerca de 20 anos ou mais, para, ao final
do prazo de amortização, findar esse mutuário
por perder o bem que tencionava adquirir por-
que o saldo devedor foi reajustado por índice
diverso, tornando a dívida impossível de ser paga
pelos recursos auferidos de seu labor.
- Aplicação ao saldo devedor do mesmo índice
de reajuste da prestação (equivalência salarial),
de forma a inexistir resíduo ao final do prazo de
amortização da dívida. Precedentes do STJ e
deste Tribunal.
- Apelações parcialmente providas.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, à unanimidade, dar parcial provimento às ape-
lações, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e no-
tas taquigráficas constantes nos autos, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.

Recife, 5 de maio de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

Mutuária do SFH propôs ação contra a CEF onde requer auto-
rização para depositar judicialmente a prestação do financiamento
da casa própria no valor que entende devido e que a ré seja conde-
nada a revisar os reajustes aplicados nas prestações e saldo de-
vedor de forma a respeitar a Equivalência Salarial, repetindo o in-
débito.

A sentença julgou a pretensão parcialmente procedente, fixan-
do o valor da prestação no valor apurado pelo laudo da perícia rea-
lizada em Juízo e condenando a CEF a devolver à autora o que
esta lhe pagou a maior.

Apela a CEF. Alega ter sido cumprido o plano de equivalência
salarial por categoria profissional nos reajustes aplicados às pres-
tações. Afirma que o perito não aplicou o comprometimento máxi-
mo permitido até setembro/99 e que a perda de rubrica do salário
da mutuária em outubro/99 não implica redução da prestação.

Também apela a autora. Requer reforma parcial da sentença
para que se determine a correção do saldo devedor conforme apre-
sentado na perícia e que o indébito seja descontado do saldo de-
vedor.

É o relatório.

VOTO

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

A cláusula décima primeira do contrato sob análise prevê o
reajuste do encargo mensal pelo mesmo índice e periodicidade do
saldo devedor. O parágrafo primeiro dessa cláusula estabelece
que o novo valor do encargo não poderá exceder o percentual
máximo de 30% de comprometimento da renda bruta percebida
pela devedora no mês anterior.

Observo que a primeira prestação do financiamento compro-
meteu um pouco mais de 27% da renda bruta da autora. Logo, a
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prestação poderia ser aumentada, independente de reajuste do
salário da autora, até alcançar o percentual de 30% de sua renda.

O perito afirma ter aplicado o percentual de reajuste da cate-
goria profissional da autora como critério de reajuste da presta-
ção.

Ora, tal não foi o pactuado.

Também se verifica às fls. 75 dos autos que uma das rubricas
do salário da autora foi suprimida, acarretando redução de sua
renda. O contrato garante (parágrafo segundo da cláusula décima
primeira) que a devedora tem direito a reduzir o valor da prestação
sempre que este ultrapassar o limite dos 30% de sua renda bruta,
mas o parágrafo terceiro da mesma cláusula excepciona a hipóte-
se de redução da renda, como ocorreu no mês de outubro/99, com
a autora.

A CEF tem razão, portanto. A perícia aplicou critério de reajus-
te da prestação diverso do que está estabelecido no contrato.

Verifico, entretanto, que em março/99 o salário bruto da autora
era de R$ 2.664,47 (fls. 146) e a prestação de abril/99 foi de R$
890,81 (fls. 49), equivalente a mais de 33% da renda da mutuária,
mesmo antes de esta ter perdido uma rubrica de seu salário.

Deve, portanto, a CEF proceder à revisão das prestações do
financiamento respeitando o limite máximo de comprometimento
de 30% da renda bruta da mutuária até setembro/99, conforme
contracheques colacionados aos autos. De outubro/99 em diante,
a perda de parte da renda da mutuária não implica redução da
prestação, mas os aumentos salariais que se seguirem também
não podem ser computados para fins de reajuste da prestação até
que o salário da mutuária recupere o valor verificado em setem-
bro/99.

No que tange ao saldo devedor do financiamento, o pedido
exordial foi de que se determinasse a revisão dos reajustes aplica-
dos ao saldo devedor de forma a respeitar a equivalência salarial
(fls. 12).

Tem o STJ julgado no sentido de que o saldo devedor do finan-
ciamento da casa própria pelo SFH deve ser  reajustado pelo mes-
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mo índice aplicado à prestação, ou seja, pela equivalência salarial.
In verbis:

“AQUISIÇÃO PARA A CASA PRÓPRIA. SISTEMA FI-
NANCEIRO DA HABITAÇÃO. PLANO DE EQUIVA-
LÊNCIA SALARIAL. REAJUSTAMENTO DO SALDO
DEVEDOR. PRECEDENTES DA CORTE.
1. Já decidiu a Corte que, aplicado ao contrato crité-
rio de reajustamento pelo Plano de Equivalência
Salarial, não é possível aplicar-se critério diverso
para o reajustamento do saldo devedor.
2. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp nº
335.171, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Me-
nezes Direito, pub. DJ 05.08.2002) .

“ADMINISTRATIVO. SFH. REAJUSTE DAS PRES-
TAÇÕES E DO SALDO DEVEDOR. PLANO DE
EQUIVALÊNCIA SALARIAL (PES). VANTAGENS
PESSOAIS INCORPORADAS DEFINITIVAMENTE
AO SALÁRIO. INCLUSÃO NO CÁLCULO. PRECE-
DENTES.
- Nos contratos vinculados ao PES, o reajustamen-
to das prestações deve obedecer à variação salari-
al dos mutuários, incluindo-se as vantagens incor-
poradas definitivamente aos salários ou vencimen-
tos, a fim de preservar a equação econômico-finan-
ceira do pactuado.
- A exemplo das prestações mensais, o saldo deve-
dor há que ser reajustado pelo Plano de Equivalên-
cia Salarial.
- Recurso não conhecido”. (REsp nº 194.086, Se-
gunda Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins,
pub. DJ 26.03.2001).

“ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HA-
BITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EQUIVALÊN-
CIA SALARIAL.
Nos contratos de financiamento da casa própria,
estipulados com base no Sistema Financeiro da
Habitação, o índice de correção monetária teve como



154

limite aquele aplicado no reajuste sofrido pelo salá-
rio do aderente financiado”. (REsp nº 152.502, Pri-
meira Turma, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, pub. DJ
31.05.1999).

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. SISTE-
MA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PLANO DE
EQUIVALÊNCIA SALARIAL. REAJUSTE DAS
PRESTAÇÕES MENSAIS E DO SALDO DEVEDOR.
O Plano de Equivalência Salarial, adotado e incluído
nos contratos, tem de ser respeitado e cumprido sem
alterações posteriores. O Superior Tribunal de Jus-
tiça vem decidindo de acordo com o entendimento
de que o reajuste das prestações da casa própria
deve ser feito de acordo com o Plano de Equivalên-
cia Salarial.
Não prevalece a cláusula contratual que estabelece
a atualização do saldo devedor pelo coeficiente de
remuneração básica aplicável às contas vinculadas
de FGTS. A exemplo das prestações mensais, tam-
bém o saldo devedor há de ser reajustado pelo Pla-
no de Equivalência Salarial.
Recurso improvido”. (REsp nº 194.932, Primeira Tur-
ma, Rel. Min. Garcia Vieira, pub. DJ 26.04.1999).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRA-
TOS DO SITEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. VINCULA-
ÇÃO AOS VENCIMENTOS DA CATEGORIA PRO-
FISSIONAL DO MUTUÁRIO.
1. Omissis.
2. Omissis.
3. Nos contratos regidos pelo Sistema Financeiro
da Habitação há de se reconhecer a sua vincula-
ção, de modo especial, além dos gerais, aos se-
guintes princípios específicos:

a) o da transparência, segundo o qual a informa-
ção clara e correta e a lealdade sobre as cláusu-
las contratuais ajustadas deve imperar na forma-
ção do negócio jurídico;
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b) o de que as regras impostas pelo SFH para a
formação dos contratos, além de serem obriga-
tórias, devem ser interpretadas com o objetivo ex-
presso de atendimento às necessidades do mu-
tuário, garantindo-lhe o seu direito de habitação,
sem afetar a sua segurança jurídica, saúde e dig-
nidade;
c) o de que há de ser considerada a vulnerabilida-
de do mutuário, não só decorrente de sua fragili-
dade financeira, mas, também pela ânsia e ne-
cessidade de adquirir a casa própria e se subme-
ter ao império da parte financiadora, econômica e
financeiramente muitas vezes mais forte;
d) o de que os princípios da boa-fé e da equidade
devem prevalecer na formação do contrato.

4. Há de ser considerada sem eficácia e efetividade
cláusula contratual que implica em reajustar o saldo
devedor e as prestações mensais assumidas pelo
mutuário pelos índices aplicados às cadernetas de
poupança, adotando-se, conseqüentemente, a im-
peratividade e obrigatoriedade do plano de equiva-
lência salarial, vinculando-se aos vencimentos da
categoria profissional do mutuário.
5. Recurso improvido”. (REsp nº 157.841, Primeira
Turma, Rel. Min. José Delgado, pub. DJ 12.03.1998).

“ADMINISTRATIVO. SFH. REAJUSTE DAS PRES-
TAÇÕES E DO SALDO DEVEDOR. PLANO DE
EQUIVALÊNCIA SALARIAL (PES). INAPLICABILIDA-
DE DA TR. ADIN 493-0/STF. VANTAGENS PESSO-
AIS INCORPORADAS DEFINITIVAMENTE AO SA-
LÁRIO. INCLUSÃO NO CÁLCULO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. RISTJ,
ART. 255 E PARÁGRAFOS. SÚMULA 13/STJ. PRE-
CEDENTES STJ.
- Nos contratos vinculados ao PES, o reajustamen-
to das prestações deve obedecer à variação sala-
rial dos mutuários, a fim de preservar a equação eco-
nômico-financeira do pactuado.
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- As vantagens pessoais incorporadas, definitivamen-
te, ao salário ou vencimento do mutuário incluem-se
na verificação da equivalência para fixação das par-
celas.
- Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da TR
como fator de correção monetária (ADIN 493-0), o
reajustamento do saldo devedor, a exemplo das pres-
tações mensais, também deve obedecer ao Plano
de Equivalência Salarial.
- Recurso conhecido e parcialmente provido”. (REsp
nº 140.839, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Pe-
çanha Martins, pub. DJ 21.02.2000).

Em que pese a Segunda Seção do STJ, na sessão de
22.09.2004,  ter decidido que o PES não é indexador ou fator de
correção monetária do saldo devedor do financiamento da casa
própria (REsp 495.019-DF), o acórdão foi por maioria, tendo sido
necessário, inclusive, um voto de desempate. Também cabe con-
siderar que há, como visto acima, vários arestos em sentido con-
trário da Primeira e Segunda Turmas (pertencentes à Primeira
Seção), não estando, ainda, desta forma, a matéria pacificada no
STJ.

Trago também à colação posicionamentos de desembarga-
dores desta Casa pela aplicação do PES como indexador do sal-
do devedor, como se segue:

“CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES MENSAIS E DO
SALDO DEVEDOR. PLANO DE EQUIVALÊNCIA
SALARIAL. OBSERVÂNCIA. ANATOCISMO. VEDA-
ÇÃO. LIMITAÇÃO CONSTITUICIONAL DOS JUROS
EM 12%. LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE.
1. A disparidade entre os reajustamentos e a mar-
cha do saldo devedor deve ser elidida através da
adoção irrestrita do Plano de Equivalência Salarial,
também no que tange à recomposição dos valores
deste, tornando-se acessível a sua solvabilidade,
sem que subsista qualquer resíduo ao final do longo
prazo de pagamento da dívida.
2. Omissis.
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3. Omissis.
4. Omissis.
5. Apelação da autora parcialmente provida. Apela-
ção da CEF improvida” (AC nº 332.638-CE, Quarta
Turma, Rel. Des. Federal Luiz Alberto Gurgel de Fa-
ria, julgado na sessão do dia 17.08.2004).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEI-
RO DA HABITAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL.
AMORTIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO PAGA ANTES DA
CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBI-
LIDADE. TABELA PRICE. ANATOCISMO (JUROS
SOBRE JUROS). INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Embora o presente recurso não verse sobre o
cálculo do saldo devedor – a matéria já está devida-
mente sepultada nestes autos pelo seu trânsito em
julgado –, registro que, em situações em que se con-
troverte sobre os critérios de correção monetária do
saldo devedor, venho entendendo pela adequação
dos critérios de correção monetária do saldo deve-
dor aos critérios de correção monetária da presta-
ção. Sem que haja a  aplicação dos mesmos crité-
rios de correção monetária do saldo devedor e da
prestação de financiamento, obviamente não have-
rá como manter o equilíbrio da série de prestações
prevista na Tabela Price, que exige a quitação do
débito ao final da última parcela paga. Em tese, os
financiamentos submetidos ao sistema Price de
amortização não poderiam ser construídos com
base em critérios de correção monetária divergen-
tes entre o saldo devedor e a prestação do financia-
mento. O Sistema Price é um sistema de amortiza-
ção de financiamento que se amolda perfeitamente
à legislação em vigor, no entanto, a inclusão da corre-
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ção monetária majorando o saldo devedor e a pres-
tação, em critérios díspares, gerou enormes distor-
ções no objetivo inicial do financiamento (que é a
satisfação do crédito ao final do pagamento das pres-
tações devidas).
6. Omissis”. (AC nº 329.217-CE, Segunda Turma,
Rel. Des. Federal Francisco Cavalcanti, julgado na
sessão do dia 18.05.2004).

O Exmo. Des. Federal Lázaro Guimarães, outrossim, mudou
seu entendimento sobre essa questão, o que ficou registrado no
voto que exarou na AC 337.907-RN (sessão de 31.08.2004):

“Vinha entendendo até o presente momento que o
saldo devedor dos contratos de financiamento habi-
tacional, celebrados pelo Sistema Financeiro da
Habitação, deveria ser corrigidos pelo índice da ca-
derneta de poupança, inclusive a TR. Ocorre que,
após uma análise mais apurada e pesquisa juris-
prudencial, decidi mudar o meu entendimento para
acolher a tese de que o saldo devedor, nos contra-
tos com base no Plano de Equivalência Salarial,
deve sofrer o mesmo reajuste imputado às presta-
ções mensais. Transcrevo acórdãos do colendo
Superior Tribunal de Justiça:

‘Acórdão
REsp 229.463/BA; Recurso Especial
1999/0081556-4
Fonte
DJ DATA: 23/10/2000 PG:00135
Relator
Min. Carlos Alberto Menezes Direito (1108)
Ementa
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PLANO
DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. REAJUSTE DAS
PRESTAÇÕES E DO SALDO DEVEDOR. PRE-
CEDENTES DA CORTE.
1. A cláusula que estabelece submeter-se o finan-
ciamento ao Plano de Equivalência Salarial deve
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ser respeitada, não podendo aplicar-se índice di-
verso para o reajuste do saldo devedor.
2. Recurso especial não conhecido.’

‘Acórdão
REsp 194086/BA; Recurso Especial
1998/0081819-7
Fonte
DJ DATA:26/03/2001 PG:00413
Relator
Min. Francisco Peçanha Martins (1094)
Ementa
ADMINISTRATIVO – SFH – REAJUSTE DAS
PRESTAÇÕES E DO SALDO DEVEDOR – PLA-
NO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL (PES) – VAN-
TAGENS PESSOAIS INCORPORADAS DEFINI-
TIVAMENTE AO SALÁRIO – INCLUSÃO NO CÁL-
CULO – PRECEDENTES.
- Nos contratos vinculados ao PES, o reajusta-
mento das prestações deve obedecer à variação
salarial dos mutuários, incluindo-se as vantagens
incorporadas definitivamente aos salários ou ven-
cimentos, a fim de preservar a equação econô-
mico-financeira do pactuado.
- A exemplo das prestações mensais, o saldo de-
vedor há que ser reajustado pelo Plano de Equi-
valência Salarial.
- Recurso não conhecido.’

Assim se pronunciou o eminente Desembargador
Federal Francisco Cavalcanti no julgamento dos
Embargos Infringentes na AC 177.362-SE:

‘(...) A unificação dos indexadores permite uma evo-
lução do débito de forma mais consentânea com
a situação fática vivenciada pelos mutuários, fa-
zendo desaparecer ou amenizar a figura do resí-
duo. Além disso, apresenta maior adequação com
as finalidades pretendidas pelo SFH. (...)
Considerando que os mutuários, como assalaria-
dos ou servidores públicos, têm sua capacidade
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de pagar definida pelo valor dos salários que per-
cebem, salários que não progridem mensalmen-
te segundo índices financeiros, não há como se
exigir do mutuário capacidade de solver um mon-
tante que, seguindo as cadernetas de poupança,
se expande em maior velocidade e proporção que
os salários.’

A meu sentir, esse é o posicionamento que mais se
adequa à função social do Sistema Financeiro da
Habitação, apoiada no direito à moradia” (destaques
do original).

O SFH é um instrumento creditício governamental cuja finali-
dade é viabilizar a aquisição da casa própria pelo trabalhador as-
salariado. Deve-se, portanto, considerar esse fim social para in-
terpretar as relações contratuais de seus financiamentos. A legis-
lação do SFH considera a capacidade aquisitiva do mutuário vi-
sando à satisfação final do empréstimo. Depreende-se dessas pre-
missas que é nula a cláusula contratual que inviabiliza a aquisição
do imóvel, ao estipular índice de reajuste do saldo devedor diverso
do aplicado ao salário do mutuário e à prestação do financiamen-
to, implicando dívida de alto valor ao final do prazo de amortização
e conseqüente inadimplência e perda do imóvel por parte do mutu-
ário. Seria iludir o mutuário manter um contrato de financiamento
com prestações reajustadas pelo mesmo índice aplicado ao seu
salário, possibilitando assim o adimplemento dos encargos men-
sais, para, ao final de 20 anos ou mais de pagamento, este mes-
mo mutuário findar por perder o bem que pensava vir a adquirir ao
final do prazo de amortização porque não pode pagar o saldo de-
vedor residual. A cláusula que determina o reajuste do saldo deve-
dor por critério diverso do aplicado à prestação implica evidente
desequilíbrio econômico do contrato e impede que seja cumprida
a finalidade para o qual todo o sistema foi criado.

De fato, em considerando que o saldo devedor evolui por índi-
ce sabidamente superior ao dos reajustes do salário e que o mu-
tuário do SFH, enquanto assalariado, não tem como adimplir dívi-
da corrigida conforme pactuado, não há como se cumprir a finali-
dade para a qual foi o SFH criado, caso mantida a cláusula de
reajuste do saldo devedor pela TR.
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Aplico, seguindo a esteira de precedentes do STJ e deste Tri-
bunal, a equivalência salarial ao saldo devedor, o qual deve ser,
portanto, corrigido pelo mesmo índice de reajuste da prestação do
financiamento, de forma a inexistir resíduo ao final do prazo de
amortização da dívida.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da CEF
para que, no cálculo dos reajustes das prestações do financia-
mento, sejam desconsiderados os cálculos periciais, mas respei-
tado o limite de 30% da renda bruta da mutuária até setembro/99.
Daí em diante, a prestação só poderá ser reajustada novamente
quando o salário da autora voltar a ter o valor verificado em setem-
bro/99. Dou também parcial provimento à apelação da autora para
determinar o reajuste do saldo devedor pelo mesmo percentual de
reajuste da prestação. Mantida a condenação da CEF nos ônus
sucumbenciais, conforme sentença.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 329.432-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO CAVAL-
CANTE

Apelante: CERAMA TRANSPORTES LTDA.
Apelados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -

INSS, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN-
DUSTRIAL - SENAI E OUTRO E SERVIÇO BRASI-
LEIRO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EM-
PRESAS DO CEARÁ - SEBRAE/CE

Advs./Procs.: DRS. RODRIGO JEREISSATI DE ARAÚJO E OU-
TROS (APTE.) E EMÍLIA MEIRELES BARGUIL E OU-
TROS, JOSÉ ITAMAR PEREIRA DE MATOS E OU-
TROS E ALBERTO CARDOSO MORENO MAIA
(APDOS.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA O SESI, SENAI
E SEBRAE. EMPRESA PRESTADORA DE SER-
VIÇOS DE TRANSPORTE. CONTRIBUIÇÃO
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PARA O SEBRAE. ADICIONAL ÀS CONTRIBUI-
ÇÕES AO SENAI, SENAC, SESI E SESC. LEI Nº
8.029/90, ALTERADA PELA LEI Nº 10.668/2003.
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
CONTRAPRESTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÕES AO SESI E SENAI. DECRE-
TOS-LEIS NºS 6.246/44 e 9.403/46. LEI Nº  8.706/
1993. OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO
PELAS EMPRESAS DE TRANSPORTE ATÉ DE-
ZEMBRO DE 1993. PRECEDENTES JURISPRU-
DENCIAIS.
- O novo conceito de ato de comércio, conforme
disposto no Novo Código Civil de 2002, abrange
tanto a circulação de mercadorias, como a pres-
tação de serviços, considerando-se essencial à
sua caracterização a habitualidade e o objetivo
de auferir lucro.
- A Contribuição ao SEBRAE fora instituída pela
Lei nº 8.029/90, alterada pela Lei nº 10.668/2003,
como um adicional às contribuições sociais re-
lativas ao denominado “Sistema S” (SENAI,
SENAC, SESI E SESC). Não se trata, assim, de
nova fonte de custeio, mas apenas a majoração
das alíquotas de contribuições sociais já previs-
tas no Decreto-Lei nº 2.318/86 (SENAI, SENAC,
SESI e SESC). É desnecessária a edição de lei
complementar para a instituição da contribuição
ao SEBRAE.
- Tratando-se de Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico, que prescinde da existên-
cia de contraprestação direta, a contribuição ao
SEBRAE, embora tenha como objetivo o desen-
volvimento das micro e pequenas empresas, o
seu recolhimento não depende do vulto econô-
mico, devendo também ser recolhida das empre-
sas de médio e grande porte, da mesma forma
que das prestadoras de serviços. Precedentes
jurisprudenciais.
- As empresas de transportes foram vinculadas
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ao sistema SESI/SENAI por determinação legal
(Decretos-Leis nºs 6.246/44 e 9.403/46), estando
obrigadas ao seu recolhimento até dezembro de
1993 (art. 12 da Lei nº 8.706/1993).
- Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indi-
cadas, decide a egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apela-
ção, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constan-
tes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente jul-
gado.

Recife, 9 de junho de  2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE CAVALCAN-
TE - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍ-
DE CAVALCANTE:

Trata-se de apelação interposta por Cerama Transportes Ltda.,
em face da sentença do Juízo Federal da 6ª Vara - CE, que, em
ação ordinária, afastou as preliminares de defeito de representa-
ção, ilegitimidade passiva do SEBRAE/CE, ilegitimidade passiva
do INSS, bem assim, acolheu a prescrição das parcelas pagas
anteriormente a 20.10.1988, e julgou improcedente o pedido, con-
denando a parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa, fls. 381/400.

Objetivara, a parte autora, ora apelante, a declaração da ine-
xistência de relação jurídica que a obrigue ao recolhimento das
Contribuições ao SESI, ao SENAI e ao SEBRAE, referentes ao
período de1988 a dezembro de 1993, com o reconhecimento de
terem sido indevidos os recolhimentos efetuados a título da citada
exação, tendo, ainda, juntado cópias dos DARF’s e Planilha de
Cálculos, bem assim, o seu direito à compensação de tais valores
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com a Contribuição Previdenciária sobre a Folha de Salários, cor-
rigidos monetariamente, desde o dia do recolhimento indevido, até
a data da efetiva restituição, com a inclusão da SELIC, requeren-
do, sucessivamente, se acaso não reconhecido o cabimento da
compensação, fosse condenada a parte ré à restituição dos valo-
res indevidos, devidamente corrigidos, fls. 40/42.

Sustentou a apelante, em suas razões de fls. 403/412, a inexi-
gibilidade do recolhimento das mencionadas contribuições das
empresas que somente praticam atividades de prestação de ser-
viços, como é o seu caso, afirmando apenas os estabelecimentos
exclusivamente industriais referentes aos transportes estarem
sujeitos à contribuição ao SENAI, da mesma forma que apenas as
empresas comerciais devem contribuir para o SESC e para o
SENAC.

A empresa recorrente aduziu ter o legislador criado os entes
específicos para a categoria dos transportes, quais sejam, o SEST
e o SENAT, da mesma forma que as indústrias possuem o SESI e
o SENAI, e as empresas comerciais têm o SESC e o SENAC,
afirmando que o fato de as empresas de transporte estarem elen-
cadas na Confederação Nacional da Indústria gera apenas pre-
sunção que admite prova contrária, não merecendo ser conside-
rado para efeito de definir o caráter industrial da empresa, com
vistas à incidência em foco; alegou violação ao art. 149 da CF/88,
decorrente do recolhimento para ente diverso do campo de atua-
ção do contribuinte, por se tratar de contribuições de interesse das
categorias econômicas e profissionais, devidas apenas pelo be-
nefício especial auferido pelo contribuinte em virtude da contra-
prestação de serviço público indivisível oferecida ao grupo social
de que participa, como é o seu caso, que não possui qualquer
interesse, bem como não auferirá qualquer benefício na contra-
prestação efetivada pelo INSS, em virtude da arrecadação em tela.

Contra-razões apresentadas pelo INSS, às fls. 417/421, pelo
SENAI/DR/CE, às fls. 423/429, pelo SESI, às fls. 440/446.

É o relatório.
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VOTO

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

Cuida-se, no caso vertente, da exigibilidade, ou não, da Contri-
buição ao SEBRAE, SESI e SENAI das empresas prestadoras de
serviços de transporte, como é o caso da ora apelante.

A contribuição ao SEBRAE fora instituída pela Lei nº 8.029/90,
alterada pela Lei nº 10.668/2003, como um adicional às contribui-
ções sociais relativas ao denominado “Sistema S” (SENAI, SE-
NAC, SESI E SESC), conforme se infere dos seguintes dispositi-
vos:

“Art. 8°. É o Poder Executivo autorizado a desvincu-
lar, da Administração Pública Federal, o Centro Bra-
sileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CE-
BRAE, mediante sua transformação em serviço
social autônomo.
(...)
§ 3° Para atender à execução das políticas de pro-
moção de exportações e de apoio às micro e às
pequenas empresas, é instituído adicional às alíquo-
tas das contribuições sociais relativas às entidades
de que trata o art. 1° do Decreto-Lei n° 2.318, de 30
de dezembro de 1986, de:
a) um décimo por cento no exercício de 1991;
b) dois décimos por cento em 1992;
c) três décimos por cento a partir de 1993.
(...).”

“Art. 1º. Mantida a cobrança, fiscalização, arrecada-
ção e repasse às entidades beneficiárias das con-
tribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI), para o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (SENAC), para o Serviço Soci-
al da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do
Comércio (SESC), ficam revogados:
(...).”

Assim, definiram-se os sujeitos ativo e passivo, fato gerador e
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base de cálculo como os mesmos daquelas contribuições, e suas
alíquotas, as estabelecidas no § 3º do art. 8º da mencionada Lei
ordinária, salientando-se, ainda, que, em vista da situação de aces-
soriedade da contribuição em exame, esta compartilha da mesma
natureza das que se situam como principais.

Desta feita, a contribuição ao SEBRAE é devida por todos
aqueles que recolhem as contribuições sociais relativas ao deno-
minado “Sistema S”, independentemente do seu porte de micro,
pequena, média ou grande empresa, inexistindo, também, neces-
sidade de lei complementar para a instituição da contribuição em
tela, haja vista a respectiva fonte de custeio já ter sido anterior-
mente prevista, devendo-se, ainda, observar, quanto ao seu reco-
lhimento, o princípio da solidariedade social (CF/88, art. 195, caput).

Ainda que se considerasse a contribuição ao SEBRAE inte-
grar a classificação de contribuições “sociais gerais”, para a iden-
tificação do respectivo sujeito passivo, é de se observar o princípio
da solidariedade em função do objetivo eminentemente social do
SEBRAE, mormente no que se refere à sua atuação estar dirigida
não apenas às micro empresas, mas, relacionada com toda po-
pulação, na medida que oferece orientações e treinamentos, com
vistas à capacitação profissional. Desta feita, considerar-se-iam
todas as empresas empregadoras, independente de sua atividade
ou vulto econômico, sujeitas ao custeio das atividades desenvolvi-
das pela referida entidade.

Entendo que, embora a contribuição em tela tenha sido insti-
tuída com o objetivo de favorecer o desenvolvimento das micro e
pequenas empresas, trata-se, no caso, de contribuição de inter-
venção no domínio econômico, a qual prescinde da existência de
contraprestação direta, bem assim, da possibilidade de o contri-
buinte se beneficiar com a aplicação dos recursos provenientes
da respectiva arrecadação.

Neste sentido decidiu o col. Supremo Tribunal Federal, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. INSTITUI-
ÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIO-
NALIDADE.
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1. As alegações trazidas a esta Corte no recurso
extraordinário e reiteradas no presente agravo regi-
mental foram examinadas e rejeitadas pelo Plená-
rio, no julgamento do RE 396.266, Rel. Min. Car-
los Velloso, DJ de 27/02/2004, que assentou ter
o tributo destinado ao custeio do SEBRAE na-
tureza de contribuição de intervenção no domí-
nio econômico (art. 149 da CF/88).
2. Consignou-se, por isso, com fundamento no
art. 146, III, a, da Constituição, que a exação tra-
tada, por não se tratar de um imposto, pode ter
sua base de cálculo e seus contribuintes defini-
dos por lei ordinária, sujeitando-se, contudo, às
regras das alíneas b e c do mesmo dispositivo e
que  não é exigível a vinculação direta do con-
tribuinte ou a possibilidade de auferir benefí-
cios com a aplicação dos recursos arrecadados .
3. Agravo regimental improvido.”
(STF. RE 389.020 AgR / PR – Paraná Ag. Reg. no
Recurso Extraordinário. Relator(a): Min. Ellen Gracie.
Rel. Acórdão Min.  Revisor Min.  Julgamento: 23/11/
2004 Órgão Julgador:  Segunda Turma  Publicação: 
DJ DATA-10-12-2004 PP-00047 EMENT VOL-
02176-03 PP-00490) (Grifei).

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CON-
TRIBUIÇÃO. SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTER-
VENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEI 8.029,
DE 12.4.1990, ART. 8º, § 3º. LEI 8.154, DE
28.12.1990. LEI 10.668, DE 14.5.2003. CF, ART. 146,
III; ART. 149; ART. 154, I; ART. 195, § 4º.
- As contribuições do art. 149, CF – contribuições
sociais de intervenção no domínio econômico e de
interesse de categorias profissionais ou econômi-
cas – posto estarem sujeitas à lei complementar do
art. 146, III, CF, isto não quer dizer que deverão ser
instituídas por lei complementar. A contribuição so-
cial do art. 195, § 4º, CF, decorrente de ‘outras fon-
tes’, é que, para a sua instituição, será observada a



168

técnica da competência residual da União: CF, art.
154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4º. A contribui-
ção não é imposto. Por isso, não se exige que a lei
complementar defina a sua hipótese de incidência,
a base imponível e contribuintes: CF, art. 146, III, a.
Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos Ve-
lloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro Morei-
ra Alves, RTJ 143/684.
- A contribuição do SEBRAE – Lei 8.029/90, art. 8º,
§ 3º, redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003 –
é contribuição de intervenção no domínio eco-
nômico, não obstante a lei a ela se referir como
adicional às alíquotas das contribuições sociais
gerais relativas às entidades de que trata o art.
1º do DL 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC.
Não se inclui, portanto, a contribuição do SE-
BRAE, no rol do art. 240, CF. III.
- Constitucionalidade da contribuição do SE-
BRAE . Constitucionalidade, portanto, do § 3º do art.
8º da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/
90 e 10.668/2003.
- RE conhecido, mas improvido.”
(RE 396266 / SC Relator(a): Min. Carlos Velloso Jul-
gamento: 26/11/2003. Órgão Julgador: Tribunal Ple-
no. Publicação: DJ. DATA-27-02-2004. PP-00022.
EMENT VOL-02141-07 PP-01422)

Assim, também, já fora reconhecida, no col. STF, a constitu-
cionalidade da contribuição em exame, bem assim, a inexigibilida-
de de vinculação direta do contribuinte ou a possibilidade de auferir
benefícios com a aplicação dos recursos arrecadados.

Acerca da exigibilidade da contribuição em foco, é de se des-
tacar o novo conceito de empresa, diante do ordenamento jurídico
vigente. Acerca do tema, é de se transcrever o texto publicado no
cd-rom jurídico Juris Síntese Millenium, de autoria da advogada
Ingrid Santos Martinelli, Especialista em Direito Processual Civil,
verbis:

“As denominadas ‘Sociedades Simples’, previstas
nos arts. 997 a 1.038 do Novo Código Civil, nada
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mais são que as sociedades que dependem de re-
gistro no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em
contraposição às sociedades empresárias, que são
registradas na Junta Comercial (consoante art. 982,
caput, da nova Lei). Essa definição também é feita
por exclusão, inferência da leitura do art. 966, pará-
grafo único, do Novo Código, que acaba por definir
as sociedades simples de maneira indireta, dispon-
do que ‘não se considera empresário quem exerce
profissão intelectual, de natureza científica, literária
ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa’.
Dessa forma, são modalidades de sociedades sim-
ples a sociedade de advogados, médicos, pintores,
escultores, escritores, cientistas, contadores, entre
outras, ainda que estes profissionais contem com o
auxílio de colaboradores (Exs.: secretárias, office-
boys, faxineiras etc.), e ainda as sociedades coo-
perativas, estas por força de lei (art. 982, parágrafo
único).
Poder-se-ia indagar o alcance da exceção prevista
na última parte do parágrafo único do art. 966 (‘sal-
vo se o exercício da profissão constituir elemento
de empresa’). A meu ver, o mais lógico, por enquan-
to, é interpretar tal disposição no sentido de que, se
um profissional de um ramo abre um escritório/con-
sultório e contrata outros profissionais do mesmo
ramo como seus empregados, está constituindo não
uma sociedade simples, mas sim uma sociedade
empresária, mas é certo que tal matéria será objeto
de rica discussão doutrinária e jurisprudencial.
Quanto à forma societária, as sociedades simples
podem ser de qualquer espécie que possa ser ado-
tada pelas empresárias, respeitando-se a vedação
legal de constituição sob a forma de sociedade por
ações (art. 982, parágrafo único). Entretanto, deve-
se ressaltar que, se for adotada forma prevista em
Lei Especial, a sociedade simples reger-se-á por esta
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(art. 983, parágrafo único), como é o caso da socie-
dade de advogados, que será examinada adiante.
Na omissão de disposição quanto à forma societá-
ria a ser adotada, a sociedade reger-se-á pelas nor-
mas do Novo Código Civil pertinentes às socieda-
des simples”. ( MARTINELLI, Ingrid Santos. Socie-
dades simples do novo Código Civil - Aspectos po-
lêmicos. Juris Síntese nº 39 - Jan/Fev de 2003. Por-
to Alegre: Síntese, 2003).

Ademais, a matéria em exame já fora muitas vezes apreciada
nos nossos Tribunais, decidindo-se pela exigibilidade das contri-
buições para o serviço social autônomo também das prestadoras
de serviços, havendo, inclusive, vários precedentes emanados dos
Tribunais Superiores, consolidando tal exigibilidade,  conforme se
infere das seguintes ementas:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE
DA PESSOA JURÍDICA INDEPENDENTEMENTE
DA NATUREZA DE MICRO OU PEQUENA EMPRE-
SA.
1. Ao instituir a referida contribuição como um ‘adi-
cional’ às contribuições ao SENAI, SENAC, SESI e
SESC, o legislador indubitavelmente definiu como
sujeitos ativo e passivo, fato gerador e base de cál-
culo os mesmos daquelas contribuições e como alí-
quotas, as descritas no § 3º do art. 8º da Lei nº 8.029/
90.
2. Assim, a contribuição ao SEBRAE é devida por
todos aqueles que recolhem as contribuições
ao SESC, SESI, SENAC e SENAI, independente-
mente de seu porte (micro, pequena, média ou
grande empresa).
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeito
modificativo.”
(STJ. EDcl no RESP 575035 / RS ; Embargos de
declaração no Recurso Especial 2003/0106813-4.
Relator(a) Ministro Castro Meira (1125).  Órgão Jul-
gador T2 - Segunda Turma. Data do Julgamento 05/
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10/2004. Data da Publicação/Fonte DJ 16.11.2004
p. 245).

“TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUI-
ÇÃO PARA O SESC, SENAC E SEBRAE. PRELI-
MINARES. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁ-
RIO. SEBRAE NACIONAL E ILEGITIMIDADE PAS-
SIVA AD CAUSAM DO INSS. DESACOLHIDAS. EM-
PRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. EXIGI-
BILIDADE.
Nas ações em que se discute o recolhimento da
contribuição destinada aos serviços sociais autôno-
mos, o SEBRAE local, onde tem representação le-
gal, no caso, o Estado do Ceará, é parte destinatá-
ria dos recursos provenientes do recolhimento em
discussão, sem a necessidade, portanto, de figurar
no pólo passivo da lide o SEBRAE nacional. Segun-
do a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, a
autarquia previdenciária é parte legítima a figurar na
qualidade de litisconsorte passivo necessário, por
ser órgão arrecadador e fiscalizador da contribui-
ção em tela (art. 94 da Lei nº 8.212/91). Com a en-
trada em vigor do novel Código Civil, Lei nº
10.406/2002, em seu art. 966, que tem por inspi-
ração a Teoria da Empresa, resulta inelutável
que as contribuições para os serviços sociais
autônomos são exigíveis das sociedades que
possuem fins lucrativos, como é o caso das ape-
ladas, que se dedicam à prestação de serviços
em caráter profissional, consideradas moderna-
mente como mercantis .
Preliminares rejeitadas. Remessa oficial e apela-
ções providas”.
(TRF 5ª R. – AC 314.346 – (2003.05.00.003265-0) –
CE – 1ª T. – Rel. Des. Fed. José Maria Lucena –
DJU 27.10.2003 – pp. 531/532)

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC,
SENAC E SEBRAE. DECRETO-LEI Nº 9.853/46 E
DECRETO-LEI Nº 8.621/46. ART. 577 DA CONSO-
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LIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. EMPRE-
SA PRESTADORA DE SERVIÇOS. SEGURANÇA
E TRANSPORTE DE VALORES. SUJEIÇÃO AO
RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS. CONTRIBUI-
ÇÃO PARA O SEBRAE. ADICIONAL ÀS CONTRI-
BUIÇÕES DEVIDAS AO SESC E SENAC. ART. 8º,
PARÁGRAFO 3º, DA LEI Nº 8.029/90, ALTERADO
PELA LEI Nº 10.668/03. ART. 1º DA LEI Nº 8.154/90.
OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO. EN-
TENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO SU-
PERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS PÁTRIOS.
1. As empresas prestadoras de serviço também
estão sujeitas ao recolhimento das contribui-
ções para o SESC/SENAC.
2. O conceito hodierno de ato de comércio en-
globa tanto a circulação de mercadorias, como
de serviços; essenciais são a habitualidade do
ato e o objetivo de auferir lucro. Assim dispõe o
Código Civil de 2002, segundo o qual ‘conside-
ra-se empresário quem exerce profissionalmen-
te atividade econômica organizada para a pro-
dução ou a circulação de bens ou de serviços’
(art. 966).
3. As contribuições para o SESC e para o SENAC
encontram-se previstas, respectivamente, no Decre-
to-Lei nº 9.853/46 e no Decreto-Lei nº 8.621/46, que
estabelecem como sujeitos passivos da relação tri-
butária os estabelecimentos comerciais enquadra-
dos nas entidades sindicais subordinadas à Confe-
deração Nacional do Comércio, fazendo remissão
ao art. 577 da CLT. Quanto ao caso sob apreciação,
cuida-se de empresas que prestam serviços se
segurança e transporte de valores. A partir da análi-
se do quadro anexo à CLT, de que trata o art. 577,
percebe-se que as empresas de vigilância integram
o 3º grupo das entidades vinculadas à Confedera-
ção Nacional de Comércio (agentes autônomos do
comércio), razão pela qual as empresas prestado-



173

ras de serviços de segurança e transporte de valo-
res estão sujeitas ao recolhimento do tributo.
4. São igualmente beneficiários dos recursos pro-
venientes do recolhimento das contribuições para o
SESC/SENAC todo e qualquer estabelecimento co-
mercial vinculado à Confederação Nacional do Co-
mércio, seja seu objeto social a circulação de mer-
cadorias ou de serviços.
5. Entendimento pacificado no seio do STJ. Prece-
dentes, em especial, o da Primeira Seção no REsp
431.347 SC (2002/0046184-1), segundo o qual: “as
prestadoras de serviços que auferem lucros
são, inequivocamente, estabelecimentos comer-
ciais, quer por força do seu ato constitutivo,
oportunidade em que elegeram o regime jurídi-
co próprio a que pretendiam se submeter, quer
em função da novel categorização desses esta-
belecimentos, à luz do conceito moderno de em-
presa ” (DJ de 25/11/2002, p. 00180, Relator Min.
Luiz Fux).
6. Precedentes deste eg. Tribunal.
7. Conforme estabelece a Lei nº 8.029/90, a contri-
buição para o SEBRAE constitui um adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas ao de-
nominado “Sistema S”. Em razão disto, aqueles que
recolhem contribuições para o SESC e SENAC de-
vem-no também para o SEBRAE, tal como dispõe
expressamente o art. 8º da lei que instituiu o adicio-
nal em questão.
8. A contribuição para o SEBRAE é um adicional das
contribuições dirigidas às entidades mencionadas
no Decreto-Lei nº 2.318/86 (SESC, SENAC), devi-
da, assim, pelas prestadoras de serviços.
9. Por se tratar se contribuição de intervenção
no domínio econômico, assim decidiu o Pretório
Excelso, o pagamento da contribuição para o
SEBRAE prescinde de contraprestação, estan-
do as entidades citadas no Decreto-Lei nº 2.318/
86 obrigadas ao pagamento da exação, haja vis-



174

ta o princípio da solidariedade, insculpido no art.
195, caput , da Carta Política.
10. A contribuição para o SEBRAE definida pela
jurisprudência pátria como contribuição de in-
tervenção no domínio econômico está inserida
na contextura da efetivação do preceito consti-
tucional da valorização do trabalho e da digni-
dade do trabalhador, devendo, então, ser supor-
tada por todas as empresas independentemen-
te de ser de grande ou médio porte.
11. Não há, outrossim, que se falar na necessidade
de lei complementar. Entendimento firmado pelo Tri-
bunal Pleno do STF no RE 396266 / SC.
12. Apelação improvida.
(TRF 5a Região. Apelação Cível – 315.136 Proces-
so: 200305000042897 UF: CE Órgão Julgador:
Segunda Turma Data da decisão: 09/11/2004 Do-
cumento: TRF500089162  Fonte DJ - Data:12/01/
2005 - Página: 937 - Nº: 8 Relator(a) Desembarga-
dor Federal Francisco Cavalcanti).

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁ-
RIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO
SESC, SENAC E SEBRAE. EMPRESA PRESTA-
DORA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.
ENTIDADE VINCULADA À CONFEDERAÇÃO NA-
CIONAL DO COMÉRCIO. ART. 577 DA CLT. SE-
BRAE. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ-
MICO. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMEN-
TAR PARA A SUA INSTITUIÇÃO. EMPRESA CO-
MERCIAL DE MÉDIO OU GRANDE PORTE. EXIGI-
BILIDADE.
1. As empresas prestadoras de serviços médicos e
hospitalares, em razão da classificação do quadro
anexo ao art. 577 da Consolidação das Leis do Tra-
balho, fazem parte do plano sindical da Confedera-
ção Nacional do Comércio, estando obrigadas a re-
colher as contribuições para o SESC e para o SE-



175

NAC.
2. São considerados estabelecimentos comerciais
as empresas prestadoras de serviços, desde que
aufiram lucros, em razão do moderno conceito de
empresa.
3. Sendo a contribuição social destinada ao SEBRAE
de intervenção no domínio econômico, sujeita-se à
disciplina respectiva quanto à sua instituição e co-
brança, não subsistindo a tese de que seria neces-
sária lei complementar para tanto. É, por conseguin-
te, dispensável que o contribuinte seja virtualmente
beneficiado com o produto de sua arrecadação, sen-
do irrelevante, no caso, o objeto social da empresa
ou o seu porte como elemento definidor da sujeição
passiva.
4. Ao instituir a contribuição ao SEBRAE como
um ‘adicional’ às contribuições ao SENAI, SE-
NAC, SESI e SESC, a Lei 8.029/90 indubitavel-
mente definiu, como sujeitos ativo e passivo,
fato gerador e base de cálculo, os mesmos da-
quelas contribuições, e, como alíquotas, as des-
critas no § 3º do art. 8º da citada lei ordinária.
5. Ao proceder dessa forma, engendrou o legis-
lador um engenhoso mecanismo de simplifica-
ção legislativa, ‘apropriando-se’ da legislação de
outros tributos, tomando-lhes de empréstimo os
mesmos elementos da hipótese de incidência
das contribuições destinadas às demais entida-
des do ‘Sistema S’, bastando à lei que instituiu
a contribuição ao SEBRAE fixar as alíquotas. Tal
procedimento em nada ofende a ordem consti-
tucional vigente.
6. A contribuição ao SEBRAE é, pois, devida por
todos aqueles que recolhem as contribuições
ao SESC, SESI, SENAC e SENAI, independente-
mente do seu porte (micro, pequena, média ou
grande empresa).
7. Apelação do INSS e remessa oficial providas.
8. Apelações do SESC, SENAC e SEBRAE prejudi-
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cadas.”
(TRF 5a Região. Apelação Civel – 335746 Proces-
so: 200284000056314 UF: RN Órgão Julgador: Se-
gunda Turma Data da decisão: 09/11/2004. Fonte
DJ - Data: 23/02/2005 - Página: 666 - Nº: 36
Relator(a) Desembargador Federal Paulo Roberto
de Oliveira Lima).

Deste modo, é de se considerar tais contribuições exigíveis
daquelas pessoas enquadradas no novo conceito de empresa, ou
seja, entidades que desenvolvem, com habitualidade, atividades
com objetivo de lucro.

No que se refere às contribuições ao SESI e SENAI, observe-
se que as empresas de transportes foram vinculadas ao sistema
SESI/SENAI por determinação legal, Decretos-Leis nºs 6.246/44 e
9.403/46, não podendo se eximir da contribuição sob a alegação
de não exercerem atividade industrial.

Com a Lei nº 8.706/1993, que dispôs sobre a criação do Servi-
ço Social de Transporte – SEST e do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Transporte – SENAT, foram direcionadas as contribui-
ções antes destinada ao SESI e ao SENAI para o SEST/SENAT.
Previu o art. 7º da mencionada Lei, verbis:

“Art. 7º. As rendas para manutenção do Sest e do
Senat, a partir de 1º de janeiro de 1994, serão com-
postas:
I - pelas atuais contribuições compulsórias das em-
presas de transporte rodoviário, calculadas sobre o
montante da remuneração paga pelos estabeleci-
mentos contribuintes a todos os seus empregados
e recolhidas pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social, em favor do Serviço Social da Indústria -
SESI e do Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial - SENAI, que passarão a ser recolhidas em fa-
vor do Serviço Social do Transporte - SEST e do
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte -
SENAT, respectivamente;
(...).”
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No entanto, até o mês de dezembro de 1993, as empresas de
transporte estão obrigadas ao recolhimento das contribuições ao
SESI e SENAI, tendo a própria Lei nº 8.706/1993, em seu art. 12,
assim estabelecido, verbis:

“Art. 12. As contribuições compulsórias das empre-
sas de transporte rodoviário até o mês de compe-
tência dezembro de 1993, e os respectivos acrésci-
mos legais e penalidades pecuniárias, continuarão
a constituir receita do SESI e SENAI, ainda que re-
colhidas posteriormente a 1º de janeiro de 1994.”

Acerca do tema, é de se transcrever as seguintes ementas:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMPRESA
LOCADORA DE VEÍCULOS. CONTRIBUIÇÃO SO-
CIAL PARA O SEST E SENAT. LEGALIDADE. LEI
8.706/93. DECRETO 1.007/93, ART. 2º, I, § 1º. INE-
XISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 97
E 99 DO CTN.  VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO
CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de recurso especial fundado na alínea a
do permissivo constitucional, interposto por TOTAL
FLEET S/A em autos de mandado de segurança
preventivo, impetrado em razão de ato praticado pelo
Sr. Superintendente Regional do Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS, tendo-se indicado como
litisconsortes passivos o Serviço Social de Trans-
porte – SEST e Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte – SENAT.
2. Passando a Lei 8.709/93 a direcionar a contri-
buição antes destinada ao SESI e ao SENAI para
o SEST/SENAT, operou-se simples alteração nas
instituições destinatárias desses valores, não
se verificando qualquer ilegalidade nessa alte-
ração.
3. A Lei 8.706/93 direcionou a contribuição antes
destinada ao SESI e ao SENAI para o SEST/SE-
NAT, operando-se simples alteração nas institui-
ções destinatárias desses valores. Aperfeiçou-
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se a condição de exigibilidade dessa exação com
a vigência dos Decretos 1.007/93 e 1.093/94, que
ao regularem a lei em referência explicitaram a
legitimidade contributiva passiva de empresas
que possuem como objeto a locação de veícu-
los (tido como atividade congênere de transpor-
te), como é o caso da recorrente.
4. Precedentes: REsp 587.659/SC, DJ 06/09/2004,
Rel. Min. Franciulli Netto; REsp 526.245/PR, DJ 01/
03/2004, REP DJ 30/08/2004, Rel. p/ acórdão Min.
Luiz Fux; Agravo Regimental no Agravo de Instru-
mento 524.812/SC, DJ 29/03/2004, Rel. Min. João
Otávio de Noronha; Resp 522.832/SC, DJ 09/12/
2003, Rel. Min. Francisco Falcão.
5. O acórdão recorrido não tratou da matéria inscri-
ta nos artigos 97 e 99 do Código Tributário Nacional,
razão pela qual, no particular, não resta atendido o
necessário requisito do prequestionamento.
6. Não se caracteriza violação do artigo 535 do Có-
digo de Processo Civil quando a decisão colegiada
impugnada está adequadamente fundada, em que
pese não haver examinado o tema assinalado em
alguns dos dispositivos indicados pela empresa re-
corrente.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa,
desprovido.”
(STJ. REsp 652655/MG DJ DATA:17/12/2004 Pági-
na: 459. Rel. Min. José Delgado)

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O SESI, O
SENAI E O SEBRAE. EMPRESA DE TRANSPOR-
TE. EXIGIBILIDADE.
- Até 31/12/93, as empresas de transporte, por ex-
pressa disposição dos Decretos-Leis 6.246/44 e
9.403/46, estavam obrigadas a contribuir para o SE-
NAI e para o SESI.
- As empresas empregadoras, independentemente
do vulto econômico, devem concorrer para o cus-
teio das atividades desenvolvidas pelo SEBRAE.”
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(AC 335.114/CE. DJ: 03/06/2004 - Página: 603 - Nº:
106 - Ano: 2004. Rel. Des. Federal Ridalvo Costa)

Com essas considerações, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 329.471-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WIL-
DO LACERDA DANTAS

Apelante: TELECOMUNIÇÕES DO CEARÁ S/A - TELECEARÁ
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advs./Procs.: DRS. FRANCISCO DE ASSIS MAIA ALENCAR E

OUTROS (APTE.) E MARIA ELIANE AMARAL MEN-
DONÇA DE CASTRO E OUTROS (APDO.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDA-
DE DA SENTENÇA E PROCEDIMENTO ADMINIS-
TRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUI-
ÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRESTADORES DE
SERVIÇOS. SALÁRIO IN NATURA. NÃO INCI-
DÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA.
PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE REGIONAL.
- Não há que se falar em nulidade da sentença
por ausência de fundamentação, pois como se
observa da mesma, encontra-se devidamente
embasada, contendo os fundamentos e as razões
de decidir, que levaram ao juiz sentenciante a
julgar improcedente o pedido. Inteligência do
artigo 131 do CPC.
- Não procede a argüição de nulidade do proce-
dimento administrativo e do título executivo, ten-
do em vista que a embargante não conseguiu
provar as pretensas irregularidades que macula-
riam a certidão de dívida ativa, onde apenas li-
mita-se a apresentar alegações genéricas, sem
embasamento fático e jurídico.
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- Despiciendo conter na CDA a relação dos em-
pregados cujas contribuições previdenciárias não
foram pagas, caberia ao embargante apresentar
a regularidade do respectivo recolhimento das
contribuições ora cobradas, através da NFLD
31.587.353-1, e assim afastar a exação, visto ad-
mitir de forma clara que os serviços foram pres-
tados.
- É inconteste, diante do relatório fiscal juntado
pelo INSS, que a ajuda-alimentação prestada pela
embargante aos empregados configura salário
in natura , não devendo incidir contribuição
previdenciária. In casu , a ajuda-alimentação na
forma de café da manhã, feita diretamente ao
empregado, sem utilização de tíquetes ou até
mesmo dinheiro, afasta a caracterização de sa-
lário indireto. O fornecimento em debate apesar
de não está inscrito no Programa de Alimenta-
ção do Trabalhador, em nada afronta ao que dis-
põe o art. 6º do Decreto nº 05/91, que regulamen-
ta a Lei nº 6.321/76. (STJ – RESP 510.070 – DF –
1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – DJU 31.05.2004 – p.
00186).
- Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à ape-
lação, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constan-
tes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente jul-
gado.

Recife, 12 de maio de 2005 (data de julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Trata-se de apelação da sentença de fls. 105/108, da lavra do
MM. Juiz Federal da 9ª Vara/CE, que julgou improcedentes os
embargos à execução promovido pela Teleceará sob os funda-
mentos de que não se desincumbiu do ônus probante para ilidir a
presunção de certeza e exigibilidade que goza a Certidão de Dívi-
da Ativa que lastreia a execução fiscal promovida pelo INSS.

Insurge-se o particular contra r. sentença onde alega, em aper-
tada síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamenta-
ção. No mérito aduz nulidade do processo administrativo e do títu-
lo executivo, pois os supostos créditos se ressentem da inexistên-
cia da descrição dos fatos e tipificações, impossibilitando, dessa
forma, a defesa da empresa. Ademais não constam das certidões
os nomes dos empregados beneficiários tornando inócua a contri-
buição em espécie.

Continuando, alega que a refeição fornecida aos empregados
não pode incidir a contribuição previdenciária por não se enqua-
drar no conceito de salário.

Foram apresentadas contra-razões.

Admitido o recurso na origem, ascenderam os autos a este
Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

Antes de adentrar no mérito analiso a preliminar aventada.

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de
fundamentação, pois como se observa da mesma, encontra-se
devidamente embasada, contendo os fundamentos e as razões
de decidir, que levaram ao juiz sentenciante a julgar improcedente
o pedido.

Não está o juiz obrigado a se pronunciar ponto por ponto das
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questões levantadas pelas partes, bastando tão-somente encon-
trar os elementos para sua convicção para o deslinde da deman-
da. Ademais não deve tratar a sentença de mera resposta a possí-
veis questionários trazidos pelas partes, na inteligência do artigo
131 do CPC.

Tanto assim que possibilitou a apresentação do recurso de
apelação, onde o mesmo se contrapõe ao resultado desfavorável
na mesma.

Sobre a matéria já me pronunciei:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊN-
CIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDA-
DE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 131 DO CPC.
- O Magistrado não está obrigado a julgar a questão
posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas
partes, mas, sim, com o seu livre convencimento
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, as-
pectos pertinentes ao tema e da legislação que en-
tender aplicável ao caso posto para julgamento. (In-
teligência do artigo 131 do CPC).
- Os embargos de declaração não se prestam à re-
visão do julgado ou reapreciação de provas, se o
embargante não concorda com o julgamento da
apelação interposta, cumpre-lhe interpor o recurso
adequado.
- Embargos de declaração rejeitados, sem altera-
ção no resultado do julgamento.”
(TRF 5ª R. – AMS 85.121-PB – 2002.82.00.008577-
2 – 1ª T. – Rel. Des. Francisco Wildo Lacerda Dan-
tas – DJU 10.11.2004 – p. 1017).

Passo ao mérito.

A questão trazida à baila é de fácil deslinde, não carecendo de
maiores digressões para o seu julgamento.

Não procede a argüição de nulidade do procedimento admi-
nistrativo e do título executivo, tendo em vista que a embargante
não conseguiu provar as pretensas irregularidades que maculari-
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am a certidão de dívida ativa, onde apenas limita-se a apresentar
alegações genéricas, sem embasamento fático e jurídico.

Adentrando no mérito, em relação à contribuição dos presta-
dores de serviços, entendo que o simples fato de não conter na
CDA os nomes dos empregados prestadores de serviço que dão
origem à contribuição executada, tem o condão de retirar sua legi-
timidade, pois como podemos observar o apelante não discute que
a prestação dos serviços não fora efetivamente realizada, mas
apenas o prejuízo que entende será carreado aos beneficiários da
exação pela ausência dos nomes.

Destaco trecho da apelação, onde utiliza tais argumentos para
desconstituir a CDA em tela:

“Por outro lado, não constam nos autos de infração
os nomes dos possíveis empregados beneficiários,
de tal forma que impossibilitados estarão eles de
terem os valores incluídos nas suas contribuições
para efeito de cálculo de um futuro salário de bene-
fício, ou pensão previdenciária, por ocasião de suas
aposentadorias.”

Louvável a preocupação da embargante, ora apelante, contu-
do, é de se aplicar a regra insculpida nos artigos artigo 30, e inci-
sos, c/c 43 da Lei 8.212/91, onde estabelece que o recolhimento
das contribuições previdenciárias da atividade exercida pelo segu-
rado fica a cargo do empregador.

Encontrando-se registrada na instituição que laborou o perío-
do que prestou tal serviço, bem como em sua CTPS, ou compro-
vado através de qualquer outro meio legal, o possível prejuízo aven-
tado resta afastado, não podendo se eximir o empregador pelo
recolhimento das contribuições, quando admite de forma clara que
os serviços foram prestados.

Despiciendo conter na CDA a relação dos empregados cujas
contribuições previdenciárias não foram pagas, caberia ao embar-
gante apresentar a regularidade do respectivo recolhimento das
contribuições ora cobradas, através da NFLD 31.587.353-1.

Em relação à NFLD 31.936.590-5, a mesma refere-se à co-
brança de contribuições previdenciárias incidentes sobre benefí-
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cio pago aos seus empregados em extensão do Programa de Ali-
mentação do Trabalhador – PAT.

O benefício em tela, que ensejou a presente execução, diz
respeito ao fornecimento de café da manhã, conforme relatório
fiscal anexado aos autos pelo INSS, às fls. 81 e seguintes, cujo
excerto transcrevo, por apresentar-se relevante para o deslinde da
demanda:

“3.5 – A participação dos empregados no programa
é feita por um percentual de participação que varia
de acordo com o seu salário nominal. 3.6 – Como
extensão do Programa de Alimentação, a Telecea-
rá concede, desde abril de 1988, Café da Manhã
aos empregados ocupantes dos cargos relaciona-
dos no anexo IV da prática já referida, desde que
exerçam suas atividades no campo, ou que traba-
lham internamente em oficinas ou almoxarifados.
3.7 – A Teleceará mantém contrato com diversos
restaurantes, para o fornecimento do café da ma-
nhã aos empregados acima referidos, cuja compo-
sição é definida em cardápios básicos constantes
no anexo 1 destes contratos. (contrato PDJ. 130.93/
028, anexo). 3.8 – O valor do café da manhã é rea-
justado mensalmente de acordo com o contrato fir-
mado com o fornecedor. 3.9 – A participação per-
centual do empregado, no custo do café da manhã,
segue as mesmas condições do tíquete refeição.
3.10 – Em sua adesão ao Programa de Alimenta-
ção do Trabalhador (PAT), para os exercícios de
1988/1989/1990/1991/1992 e 1993, a Teleceará con-
centrou a prestação integral desse benefício
(100,00%) na modalidade de serviço – Refeição
convênio (tíquete refeição), nada sendo declarado,
para as demais modalidades de serviço. 4 – Con-
clusão: O benefício do café da manhã, como forne-
cido pela Empresa, não integra o Programa de Ali-
mentação do Trabalhador, constituindo-se em salá-
rio indireto, sujeito a incidência de contribuição pre-
videnciária”. (Destaquei).
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É inconteste, diante do relatório fiscal acima, que a ajuda-ali-
mentação prestada pela embargante aos empregados configura
salário in natura, não devendo incidir contribuição previdenciária.

A ajuda-alimentação, na forma de café da manhã, feita direta-
mente ao empregado, sem utilização de tíquetes ou até mesmo
dinheiro, afasta a caracterização de salário indireto, como faz crer
o INSS. O fornecimento em debate apesar de não está inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador, em nada afronta ao que
dispõe o art. 6º do Decreto nº 05/91, que regulamenta a Lei nº
6.321/76.

Dessa forma, demonstrou o embargante de maneira inequí-
voca que a ajuda-alimentação fornecida aos seus empregados,
na forma de café de manhã, que lastreia a NFLD 31.936.590-5,
não configura salário, até mesmo na via indireta, o que implica em
nulidade da execução promovida pelo INSS no tocante à mesma.

A matéria encontra-se pacificada em nossos Regionais e pelo
c. STJ, onde destaco os precedentes abaixo colacionados, no que
se apresenta relevante:

“TRIBUTÁRIO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – PAT –
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA-
DOR – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DE INSCRIÇÃO – SALÁRIO IN NATURA – NÃO-IN-
CIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1. O auxílio alimentação, quando pago em espécie,
integra a base de cálculo da contribuição previden-
ciária, assumindo feição salarial. Deveras, afasta-
se a exação tributária quando o pagamento é efetu-
ado in natura; vale dizer: quando o próprio emprega-
dor fornece a alimentação aos seus empregados,
estando ou não inscrito no Programa de Alimenta-
ção do Trabalhador - PAT. Precedentes.
2. Recurso Especial provido”. (STJ – RESP 510.070 –
DF – 1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – DJU 31.05.2004 –
p. 00186).

“TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL – CONTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO – EMPRESA NÃO INSCRITA NO
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PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA-
DOR – PAT – SALÁRIO IN NATURA – DESNECES-
SIDADE – PRECEDENTES DO TRF E STJ.
1. Se a alimentação fornecida aos empregados se
dá no âmbito da própria empresa, é inadmissível a
cobrança de contribuição previdenciária, indepen-
dentemente de inscrição no Programa de Alimenta-
ção do Trabalhador. 2. Apelação e remessa oficial
desprovidas”. (TRF 1ª R. – AC 01001071603 – AM –
3ª T. Supl. – Rel. Juiz Fed. Conv. Wilson Alves de
Souza – DJU 29.07.2004 – p. 105).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREVIDEN-
CIÁRIO – CUSTEIO – SALÁRIO-DE-CONTRIBUI-
ÇÃO – PAGAMENTO EM DINHEIRO DE AJUDA-
ALIMENTAÇÃO – PAT – DISSÍDIO COLETIVO –
PREVISÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE TÍ-
QUETE – NATUREZA SALARIAL DO BENEFÍCIO –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ART.
28, C, DA LEI 8.212/91.
1. Conforme a expressa disciplina do art. 28, c, da
Lei nº 8.212/91, apenas não integra o salário-de-con-
tribuição a parcela paga in natura, pela empresa, nos
moldes dos programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho.
(...)
4. Recurso do INSS e remessa de ofício a que se dá
provimento”. (TRF 5ª R. – AC 139.655 – 98.05.
30000-5 – CE – 1ª T. – Rel. Des. Fed. José Maria
Lucena – DJU 23.12.2003 – p. 80).

Por derradeiro, ressalto que somente o auxílio-alimentação
pago in natura, por gerar despesas operacionais, de acordo com o
art. 28, § 9º, alínea c, da Lei nº 8.212/91 deixa de integrar o salário,
inibindo, pois, a incidência da carga tributária.

Diante de tal fato, e afastado a natureza salarial da vantagem
denominada “café da manhã”, é de se declarar nula a NFLD
31.936.590-5.

Posto isto, dou parcial provimento à apelação, para declarar
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extinta a execução sobre a NFLD 31.936.590-5, e manter a execu-
ção no tocante à NFLD 31.587.353-1. Sem condenação em hono-
rários advocatícios, tendo em vista a ocorrência de sucumbência
recíproca.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 336.952-PB

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO NU-
NES MAIA FILHO

Apelantes: SEVERINA BEZERRA RIBEIRO E OUTROS
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advs./Procs.: DRS. JOSÉ CÂMARA DE OLIVEIRA E OUTROS

(APTES.) E JOSÉ ARAÚJO FILHO E OUTROS
(APDO.)

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. POR-
TARIA 714/93-MPAS, INOCORRÊNCIA DE PRES-
CRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL, À FALTA DE
ATO ADMINISTRATIVO EXPLÍCITO DENEGATÓ-
RIO DA PRETENSÃO. NÃO FLUÊNCIA DO LAP-
SO PRESCRITIVO DURANTE O PAGAMENTO
PARCELADO. ART. 4° DO DECRETO 20.910/32.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO COINCIDEN-
TE COM A QUITAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA.
TEORIA DA ACTIO NATA. LIÇÃO DE CÂMARA
LEAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS
INFLÁCIONÁRIOS. INCIDÊNCIA.
- A Portaria 714-MPAS importou em renúncia aos
efeitos da prescrição,  pois em dez/93 já estava
prescrito o direito de ação dos beneficiários, de
modo que o dito ato ministerial lhes outorgou
direito novo.
- O termo inicial para contagem prescricional de
5 anos, por ter sido o pagamento da dívida feito
de forma escalonada, coincidirá com a data da
quitação da sua última parcela,  pois durante o
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parcelamento não corre a prescrição (art. 4° do
Decreto 20.910/32).
- A aposentadoria de Trabalhador Rural indepen-
de de contribuição ao sistema previdenciário,
evidenciando tratar-se de técnica de proteção à
pessoa hipossuficiente e de mecanismo distri-
butivo de renda.
- O Poder Judiciário deve aplicar a legislação sem
ignorar a situação peculiar dos Trabalhadores
Rurais que, em sua maioria, não têm acesso a
um sistema educacional eficiente, desconhecen-
do, por conseguinte, os prejuízos que a inércia
pode causar a seu direito.
- No que pertine ao cálculo da correção monetá-
ria, este deve abranger não só a inflação oficial,
como também os valores que foram expurgados
pelo Governo Federal na tentativa de impedir o
recrudescimento do processo inflacionário.
- Em se tratando de dívida de caráter alimentar,
os juros de mora devem ser fixados no percen-
tual de 1% ao mês, a partir da citação, a teor da
Súmula 204 do STJ.
- De acordo com o parágrafo único do art. 21 do
CPC, se um litigante decair em parte mínima do
pedido, o outro responderá por inteiro pelas des-
pesas e honorários.
- Remessa oficial improvida; provimento parcial
da apelação do particular, fixando em 10% os
honorários advocatícios, em lugar dos 15% plei-
teados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AC 336.952-PB,
em que são partes as acima mencionadas, acordam os Desem-
bargadores Federais da Segunda Turma do TRF da 5a Região, por
unanimidade, em negar provimento à remessa oficial e dar parcial
provimento à apelação do particular, nos termos do relatório, voto
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo
parte do presente julgado.
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Custas na forma da lei.

Recife, 26 de julho de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO NUNES MAIA FI-
LHO - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO:

1. Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta
pela parte autora contra a sentença de fls. 242/254, da lavra do
eminente Juiz Federal da 2ª Vara da SJ/PB, que ao julgar o proces-
so n° 97.5258-3, condenou o INSS ao pagamento das diferenças
devidas de entre out/88 e set/91, em decorrência dos valores pa-
gos a menor a título de benefícios previdenciários, com atualiza-
ção monetária nos termos da Lei n° 6.899/81 e Súmulas 43 e 148
do STJ, aplicando-se os seguintes indexadores: IPC’s de jan/89
(42,72%); fev/89 (10,14%); mar/90 (84,32%); abr/90 (44,80%) e
fev/91 (21,87%), além de juros de mora de 6% ao ano, a contar da
citação.

2. O recurso de apelação da parte autora limitou-se a questio-
nar reciprocidade sucumbencial proclamada na sentença, alegan-
do que o decisum deve ser modificado para condenar o INSS ao
pagamento de honorários advocatícios que devem ser fixados en-
tre 15% e 20% sobre o valor da causa; requereu, ainda, a elevação
do percentual de juros de mora para 1% ao mês, tendo em vista se
tratar de dívida de caráter alimentar.

3. Intimada a contra-arrazoar, a parte apelada deixou correr in
albis o prazo legal.

4. É o que havia de relevante para relatar.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO (Relator):

1. A questão em debate é bastante controversa e já ensejou
severas discussões na egrégia 4ª Turma e no Pleno desta Corte;
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urge analisar se a Portaria 714/93 interrompeu (ou não) o prazo
prescricional para reivindicação dos valores decorrentes de auto-
aplicação do art. 201, parágs. 5° e 6° da Constituição Federal de 1988.

2. Importante destacar, desde logo, que, inicialmente, firmei
entendimento sob o ponto de vista pessoal no sentido de que o
lapso prescricional se iniciava após a conclusão do pagamento
administrativo parcelado e se contava por inteiro. Contudo, após
alguns debates sobre a matéria na egrégia 4a Turma, solucionei
por me acostar aos votos majoritários da douta Turma, segundo
os quais o cômputo desse prazo era limitado à sua metade, dois
anos e meio (2,5 anos). Entretanto, ao analisar algumas decisões
do colendo STJ, decidi por retornar ao entendimento primitivo no
qual considero o início do prazo prescricional qüinqüenal coinci-
dente com o mês da conclusão do pagamento administrativo.

3. No meu entender, no tocante à prescrição do direito, o ra-
ciocínio correto é o de que, na data da Portaria 714/93-MPAS (de-
terminando o pagamento das diferenças dos benefícios pagos a
menor pelo INSS entre out/88 e abr/91) a prescrição já se havia
consumado, decorrendo a impropriedade de se falar em suspen-
são ou interrupção, uma vez que o direito postulado não foi objeto
de denegação por ato explícito da Administração Pública, de modo
que a sua integridade (fundo de direito) não restou afetada pelo
decurso de tempo.

4. Observe-se que, muito pelo contrário, em data de 14.12.93,
o então Ministro da Previdência Social, Antônio Brito, editou a Por-
taria 714, escalonando em 30 parcelas sucessivas o pagamento,
aos seus segurados rurais, do complemento do valor de 50% dos
seus benefícios previdenciários, correspondendo a meio salário
mínimo, já que lhes pagara até então, a outra metade, isso para
atender ao comando do art. 201, parágs. 5° e 6° (atual parág. 2°)
da Carta Magna/88, que assegura o salário mínimo como piso dos
benefícios.

5. Entretanto, esse pagamento escalonado não incluiu nas
respectivas parcelas a correção monetária dos valores pagos em
com atraso, sendo incontroverso o direito do beneficiário à sua
percepção, como tem afirmado reiteradamente a Jurisprudência
dos Tribunais.



191

6. A orientação mais recente do colendo STJ, indicando a for-
mação de uma verdadeira tendência jurisprudencial, é no sentido
de fazer o início do lapso prescricional de direito contra a Fazenda
Pública coincidir com a prática de um ato administrativo cujo con-
teúdo seja a sua denegação, sem o que não se há de falar em
prescrição do fundo de direito, senão apenas na das parcelas ven-
cidas há mais de um qüinqüênio antes do aforamento da ação,
como se vê nestes exemplares julgados:

“Sendo relação jurídica de trato sucessivo, cujo di-
reito postulado em juízo não foi inequivocamente
negado pela Administração, a prescrição atinge ape-
nas as parcelas vencidas anteriormente ao qüinqüê-
nio legal precedente ao ajuizamento da ação. Inci-
dência da Súmula 85/STJ. Precedentes da eg. 3a

Seção 2. Embargos de Divergência rejeitados”.
(REsp 157.810/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJU
24.04.01).

“A prescrição qüinqüenal das ações contra a Fazen-
da Pública atinge o fundo de direito quando o ato
lesivo da Administração negar a situação jurídica fun-
damental em que se embasa a pretensão veicula-
da. Recurso especial não conhecido.”
(REsp. 173.964/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
DJU 09.04.01).

* * *

“A prescrição só atinge o fundo de direito se houver
ato da Administração, negando a pretensão.”
(EmbDiv no REsp. 8.625-0/BA, Rel. Min. Hélio Mosi-
mann, DJU 28.02.94).

* * *

“Desde que não houve decisão administrativa inde-
ferindo o pedido de enquadramento vale dizer nega-
tiva da Administração sobre o próprio direito preten-
dido não há se cogitar da prescrição do fundo de
direito. Precedentes.”
(REsp. 848-BA, Rel. Min. Geraldo Sobral, DJU
18.03.91).
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7. Além dos aludidos julgados, outros existem na mesma orien-
tação ora exposta, dos quais são exemplos o REsp. 328.649-PI,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 29.10.01, p. 282; o REsp.
326.465-PI, Min. Fernando Gonçalves, DJU 24.09.01, p. 360.

8. Como tenho modestamente sustentado em outros votos, a
Portaria 714-MPAS importou em renúncia aos efeitos da prescri-
ção, pois em dez/93 já estava prescrito o direito de ação dos bene-
ficiários, de modo que o dito ato ministerial lhes outorgou direito
novo; essa orientação veio a ser admitida no colendo STJ:

“O Tribunal tem entendimento assente no sentido
de que a edição da Portaria 714/93 pelo Ministério
da Previdência Social, determinando o pagamento
das diferenças pleiteadas, caracteriza-se como re-
conhecimento do direito dos segurados, e, conse-
qüentemente, renúncia à prescrição nos termos dos
arts. 161 e 172, V ambos do Código Civil. Prece-
dentes.”
(REsp. 326.465/PI, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJU 24.09.01, p. 360).

 9. Coloque-se em evidência que há, também, dentro de uma
perspectiva jurídica, entendimento que assevera que a dívida paga
em atraso aos beneficiários, por ser de natureza alimentar, não
está sujeito à prescrição, devendo, portanto, incidir os expurgos
desde o pagamento da primeira parcela:

“No débito alimentar (adicional de insalubridade)
pago administrativamente com atraso a servidores
públicos estaduais, em atenção à sua natureza ali-
mentar, incide correção monetária desde quando
devida cada parcela. Na hipótese, reconhecida afron-
ta ao art. 172, V do Código Civil, fica afastada a pres-
crição qüinqüenal fixada pelo Tribunal a quo.”
(REsp. 144.037/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJU 02.02.98).

* * *

“Caracterizada a natureza alimentar da dívida, paga
administrativamente, é devida a correção monetá-
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ria a partir do momento que as diferenças deveriam
ter sido pagas.”
(REsp. 52.980/SP, Rel. Min. Edson Vidigal, DJU
12.12.94, p. 34.371).

10. Por outro lado, não se deve esquecer que é de Direito Pú-
blico e, portanto, institucional, a relação jus-obrigacional que foi
objeto de pagamento escalonado, o que é de molde afastar e até
mesmo excluir a possibilidade de dar-lhe fundamento contratual;
por causa disso não se pode dizer, por exemplo, que os credores
aceitaram as condições do escalonamento ou que delas tiveram
ciência prévia e com elas anuíram.

11. Outra relevante conseqüência da natureza publicística do
escalonamento é a de que os beneficiários credores não dispu-
nham de ação para compelir o INSS a pagar-lhes, de uma só vez,
as diferenças de benefícios acumulados ao longo do tempo; por
essa razão, não se poderá dizer que o direito de ação dos benefi-
ciários terá nascido na data da Portaria 714-MPAS, senão somen-
te quando se operou o pagamento da última prestação ou parcela
desse mesmo escalonamento.

12. O mestre Câmara Leal, autor de uma das mais conheci-
das monografias sobre o tema da prescrição, anotou que quatro
são os elementos integrantes, ou condições elementares da pres-
crição, apontando como a primeira a existência de uma ação exer-
citável (Da Prescrição e da Decadência, Forense, Rio de Janeiro,
1978, p. 10), residindo aí o fundamento da teoria da actio nata.

13. Ainda que essa conclusão possa ser ou mesmo deva ser
descartada, impõe-se atentar para a dicção do art. 4° do Decreto
20.910/32, a proclamar solenemente o seguinte:

“Art. 4°. Não corre a prescrição durante a demora
que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento
da dívida considerada líquida, tiveram as repartições
ou funcionários encarregados de estudar e apurá-
la.”

14. Embora se trate de uma norma que tem quase 70 anos de
editada, vê-se que o seu intuito foi o de permitir que a Administra-
ção Pública se socorresse da forma parcelada do pagamento das
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suas dívidas, sem que isso pudesse afetar o direito dos seus cre-
dores, o que é demonstrativo da boa-fé do Presidente Getúlio Var-
gas, ao adotar o texto desse Decreto; veja-se que, já naquelas
alturas, o Erário Público se via a braços com a escassez de meios
financeiros, daí a legitimidade do parcelamento dos pagamentos
devidos pela Fazenda Pública e a ressalva ética da não vulnera-
ção dos créditos pelos efeitos da prescrição.

15. Dizer o contrário seria o mesmo que prejudicar o direito
dos credores com o parcelamento adotado para atender a uma
conveniência do orçamento público, podendo-se até afirmar que
se o escalonamento mensal fosse superior a 5 anos, seriam afe-
tadas pela prescrição e, portanto, não seriam pagas, as presta-
ções programadas após a 60a parcela.

16. Entendo que, neste caso, o termo inicial para a contagem
prescricional de 5 anos, por ter sido o pagamento da dívida
feito de forma escalonada, coincidirá com a data da quitação da
sua última parcela, tanto porque durante o parcelamento não ocor-
re a prescrição (art. 4° do Decreto 20.910/32), como porque a ação
do credor somente nasce com a sua conclusão, em razão da na-
tureza publicística desta obrigação, como já assinalado mais de
uma vez; se assim não se entender, estar-se-ia concluindo que o
credor, com a edição da Portaria prevendo o pagamento escalo-
nado, teria o direito de cobrar o pagamento do crédito de uma só
vez, o que se sabe não ser possível no nosso ordenamento jurídi-
co, o qual prevê que qualquer desembolso efetuado pelo Erário
deve estar previsto em orçamento devidamente aprovado pelo
Congresso Nacional.

17. Não há dúvida alguma de que a prescrição de quaisquer
direitos contra a Fazenda Pública ocorre em 5 anos, mas é da
maior relevância saber-se, com total segurança, qual o termo ini-
cial dessa contagem extintiva e, neste caso, repito, esse marco
inicial é o momento da conclusão do pagamento das parcelas.

18. Realmente, adota-se, quanto a esse aspecto, a teoria ac-
tio nata, segundo a qual o prazo prescricional extintivo só começa
a fluir após o nascimento da ação, que se dá pela violação do direi-
to subjetivo material ou pela ameação à sua integridade.

19. A doutrina jurídica nacionalmente consagrada é harmônica
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sobre isso, toda calcada no magistério do festejado e já citado
mestre Câmara Leal:

“Se a inércia é a causa eficiente da prescrição, esta
não pode ter por objeto imediato o direito, porque o
direito, em si, não sofre extinção pela inércia de se
titular. O direito, uma vez adquirido, entra como fa-
culdade de agir (facultas agendi), para domínio da
vontade de seu titular, de modo que o seu não-uso,
ou não exercício, é apenas uma modalidade exter-
na dessa vontade, perfeitamente compatível com
sua conservação. E essa potencialidade, que se
mantém pela falta de exercício, só poderá sofrer al-
gum risco e vir a atrofiar-se se, contra a possibilida-
de de seu exercício a todo momento, se opuser al-
guém, procurando embaraçá-la, ou impedi-la, por
meio de ameaça ou violação. É então que surge
uma situação antijurídica, perturbadora da estabili-
dade do direito, para cuja remoção foi instituída a
ação, como custódia tutelar. É contra essa inércia
do titular, diante da perturbação sofrida pelo seu di-
reito, deixando de protegê-lo, ante a ameaça ou vio-
lação, por meio da ação, que a prescrição se dirige,
porque há um interesse social de ordem pública em
que essa situação de incerteza e instabilidade não
se prolongue. (Da Prescrição e da Decadência, Fo-
rense, Rio de Janeiro, 1978, p. 10).

20. Quanto ao pedido de aplicação dos expurgos inflacioná-
rios, correta a sua aplicabilidade porquanto, tratando-se de benefí-
cios previdenciários, verba de caráter alimentar, a correção mone-
tária deve ser a mais consentânea com a realidade, desde quando
devida cada parcela, ainda que pagas administrativamente, con-
forme tem o colendo STJ decidido de forma reiterada:

“Correta a aplicação dos expurgos inflacionários,
porquanto, tratando-se de benefícios previdenciá-
rios, verba de caráter alimentar, a correção monetá-
ria deve ser a mais consentânea com a realidade,
desde quando devida cada parcela, ainda que pa-
gas administrativamente. Precedentes.”
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(Resp. 326.680/PI, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJU 10.08.01, p. 432).

* * *

“Caracterizada a natureza alimentar da dívida, paga
administrativamente, é devida a correção monetá-
ria a partir do momento que as diferenças deveriam
ter sido pagas.”
(REsp. 52.980/SP, Rel. Min. Edson Vidigal, DJU
12.12.94, p. 34.371).

21. Há muitos julgamentos do colendo STJ com mesmo teor
do que são exemplos o REsp. 313.758/CE, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJU 10.09.01, p. 430 e o REsp. 295.351/PI, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 23.04.01, p. 199.

22. Saliente-se que a aposentadoria de Trabalhador Rural, de
que trata a demanda, independe de contribuição ao sistema previ-
denciário, evidenciando tratar-se de técnica de proteção à pessoa
hipossuficiente e de mecanismo distributivo de renda.

23. Nesta esteira, entende-se que o Poder Judiciário, em sua
avaliação, deve aplicar a legislação atinente à espécie, mas sem
ignorar a situação peculiar dos Trabalhadores Rurais que, em sua
maioria, não têm acesso a um sistema educacional eficiente, des-
conhecendo, por conseguinte, os prejuízos que a inércia pode cau-
sar a seu direito.

24. Vale salientar que o termo inicial da correção monetária
ocorre desde quando é devida a prestação; devendo-se calcular a
correção monetária desde quando se tornou devida cada parcela,
iniciando-se no mês de outubro de 1988, quando foi promulgada a
Constituição Federal de 1988.

25. Pelos fundamentos expendidos, entendo que dever ser
negado provimento à Remessa Oficial.

26. Quanto à Apelação da parte autora, que requer a elevação
dos juros de mora de 6% ao ano para 1% ao mês, entendo que
deve ser acolhida, eis que, os juros de mora aplicados às dívidas
previdenciárias devem incidir na base de 1% ao mês, em razão da
natureza alimentar do débito, como tem entendido colendo o STJ:
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“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO ESPECIAL – RE-
VISIONAL DE BENEFÍCIO – DIVERGÊNCIA JURIS-
PRUDENCIAL – JUROS MORATÓRIOS – PER-
CENTUAL – INCIDÊNCIA – SÚMULA 204/STJ.
- Divergência jurisprudencial comprovada. Inteligên-
cia do art. 255 e parágrafos, do Regimento Interno
desta Corte.
- Os juros moratórios nas ações relativas a benefí-
cios previdenciários incidem a partir da citação váli-
da, no percentual de 1% (um por cento) ao mês.
Aplicação da Súmula 204/STJ. Precedentes.
- Recurso conhecido e provido. (REsp 524.363/SP,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quinta Turma, DJU.
02.08.04, p. 501).

27. No que pertine ao pleito de condenação em honorários
advocatícios, merece ser parcialmente acolhido, vez que a sucum-
bência da parte autora foi mínima, restringindo-se ao pagamento
das gratificações natalinas; assim, no meu entender, aplica-se ao
presente caso concreto o art. 21, parág. único do CPC.

28. Discordo, todavia, do percentual pleiteado pela apelante,
que requer a fixação de honorários advocatícios entre 15% e 20%
sobre o valor da condenação; acredito que, devido à simplicidade
da matéria, os honorários devem corresponder a 10% e não de
15%, nos termos do art. 20, parágs. 4° e 5° do CPC.

29. Forte nestes argumentos, nego provimento à Remessa
Oficial e dou parcial provimento à apelação do particular para ele-
var o percentual de juros de mora para 1% ao mês, a partir da
citação; e condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatí-
cios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

30. É como voto, eminentes Pares.



198

APELAÇÃO CÍVEL N° 337.812-PE

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI

Apelantes: UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Apelados: ALFREDO DE OLIVEIRA DA COSTA SOARES E

SÉRGIO KELNER SILVEIRA
Advs./Procs.: DRS. KARINA SOARES MULATINHO E OUTRO E

CARLOS EDUARDO GOMES PUGLIESI E OU-
TROS

EMENTA: CIVIL. AÇÃO CIVIL POR ATOS DE
IMPROBIDADE. CONVÊNIO CELEBRADO EN-
TRE A SUDENE E A FADE - FUNDAÇÃO DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE.
CONTRATAÇÃO DO SEBRAE/PE COM DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE PARTE
DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DE NOVA DISPENSA
DE LICITAÇÃO. ESCOPO DE ATUAÇÃO DO
SEBRAE/PE. ALEGAÇÃO DE BURLA AO CER-
TAME LICITATÓRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO TIPIFI-
CADO QUALQUER ATO DE IMPROBIDADE AD-
MINISTRATIVA OU MALFERIMENTO DOS PRIN-
CÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALI-
DADE.
- Ação civil por atos de improbidade atacando
possível burla à licitação realizada no âmbito de
convênio celebrado entre a SUDENE e a FADE -
Fundação para o Desenvolvimento da UFPE, com
posterior contratação do SEBRAE/PE.
- Convênio celebrado entre a SUDENE e a FADE,
tendo como objeto o apoio ao desenvolvimento
das micro e pequenas empresa da área de atua-
ção da primeira.
- Atribuição à SUDENE, em momento posterior
ao da celebração do convênio em tela, pelo Con-
selho Interministerial do Açúcar e do Álcool, da
execução do programa de equalização dos cus-
tos de produção, acarretando a indicação, por
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parte desta, da contratação do SEBRAE/PE para
realizar parte do programa, no bojo do acordo
em vigor.
- Contratação do SEBRAE/PE pela FADE, atra-
vés de dispensa de licitação, em virtude da dic-
ção do art. 24, XIII da Lei de Licitações (nº8.666/
93), que autoriza a dispensa “ na contratação de
instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional, ou de instituição
dedicada à recuperação social do preso, desde
que a contratada detenha inquestionável repu-
tação ético-profissional e não tenha fins lucrati-
vos .”
- Contratação, por parte do SEBRAE/PE, de ser-
viços terceirizados, como parte dos trabalhos,
dispensando a licitação em função dos valores
estabelecidos em regulamento próprio, alcançan-
do apenas parte do montante contratado (R$
36.991,00 de R$ 135.300,00).
- A natureza do trabalho do SEBRAE/PE pressu-
põe a necessidade de contar com serviços
terceirizados para a consecução de seus objeti-
vos, não descaracterizando a sua qualidade de
instituição de ensino e desenvolvimento insti-
tucional . Não é razoável crer que, com o amplo
escopo de sua atuação, mantenha quadro pró-
prio para realizar absolutamente todas as ativi-
dades que lhe são atribuídas.
- Inexistência de ato de improbidade, não haven-
do burla à licitação.
- Inocorrência de malferimento aos princípios da
moralidade e da impessoalidade.
- Apelações improvidas.

ACÓRDÃO

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

Recife, 6 de setembro de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CANTARELLI
- Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI:

O Ministério Público Federal ajuizou a presente Ação Civil por
Atos de Improbidade Administrativa, com o intuito de ver condena-
dos nas penas da Lei nº 8.249/92, Alfredo da Costa Soares, pro-
fessor da Universidade Federal de Pernambuco e Secretário-Exe-
cutivo da FADE - Fundação de Apoio à Universidade Federal de
Pernambuco e Sérgio Kelner Silveira, Diretor de Programas eco-
nômicos da SUDENE à época dos fatos narrados na exordial.

Alega em favor de sua tese, o Parquet federal, que Alfredo de
Oliveira das Costa Soares, na qualidade de Secretário-Executivo
da FADE, contratou o SEBRAE/PE, por R$ 135.300,00 (cento e
trinta e cinco mil e trezentos reais) dispensando a licitação, de
forma indevida, já que de acordo com a dicção do art. 3º da Lei nº
8.958/94, que criou a fundação em comento, esta deve observar a
legislação federal no que pertine a licitações e contratos adminis-
trativos.

Aduz que a verba utilizada teve origem em convênio firmado
entre a FADE e a SUDENE, objetivando o apoio ao desenvolvi-
mento de micro e pequenas empresas da área de atuação da
SUDENE.

Alega que o réu Sérgio Kelner Silveira, Diretor da SUDENE,
solicitou à FADE a contratação do SEBRAE/PE no âmbito do con-
vênio entre ambos firmado, tendo sido formalizada a contratação
com dispensa de licitação. Aduz que a dispensa ocorreu de forma
indevida, já que não foi o SEBRAE quem efetivamente realizou os
serviços contratados, os quais foram terceirizados. Sendo a dis-
pensa de licitação fundamentada em atributos da instituição con-
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tratada, a terceirização a descaracteriza, sendo, assim, obrigató-
ria a realização do certame licitatório.

Recebida a petição inicial às fls. 822/823, constando a deter-
minação da União para atuar no feito.

Prolatada sentença pelo juízo a quo às fls. 1.110/1.120. Em
síntese, o juízo monocrático julgou improcedente o pedido, funda-
mentando sua decisão na presunção de inocência garantida pela
CF/88, artigo 5º, LVII. Entendeu que não houve dano ao Erário ou
proveito imediato em favor dos réus. Considerou que o equívoco
formal da dispensa de licitação não é suficiente para ensejar a
punição requerida e que os elementos trazidos aos autos não per-
mitem superar a relativa presunção de inocência.

Apresentada apelação pela União, às fls. 1.123/1.128, reafir-
mando a necessidade de realização de licitação, tendo em vista
que o serviço contratado não foi realizado pelo SEBRAE. Argu-
menta que dos depoimentos se evidencia que o réu Sérgio Kelner
Silveira, Diretor da SUDENE, sabia que os serviços seriam tercei-
rizados.

Refuta o argumento de que a FADE, por ser pessoa jurídica de
direito privado não está obrigada a submeter-se à lei de licitações,
já que presta serviços recebendo verbas públicas, além de haver
expressa previsão legal na lei que criou as fundações da espécie.
Pede a reforma da sentença.

O Ministério Público Federal apelou (fls. 1.130/1.148), pedindo
a completa reforma da sentença, ao argumento de que inaplicável
à espécie o princípio da presunção de inocência, que deu lastro ao
decisum atacado. Aponta que a Lei 8.429/92 utilizou a técnica le-
gislativa da “cláusula geral”, não se esgotando todas as possibili-
dades albergadas pelo diploma legal na casuística relatada nos
incisos dos artigos 9º, 10 e 11.

Assevera que houve frontal afronta aos princípios da moralida-
de e da impessoalidade.

Contra-razões de Sérgio Kelner Silveira às fls. 1.158/1.175 e
da União às fls. 766/775.

Ofertado parecer pelo MPF às fls. 1.202/1.207, pela reforma
da sentença.
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Vieram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distri-
buição.

Peço a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI (Relatora):

O ponto fulcral da demanda e, conseqüentemente, do apelo,
reside em definir se a seqüência de convênios e contratações que
culminou com a contratação de empresas terceirizadas pelo SE-
BRAE/PE, com dispensa de licitação, foram utilizados como meio
de fraudar a realização de licitação, utilizando verba pública.

Somente após esclarecido este pressuposto, é que será pos-
sível analisar as alegações trazidas pelo Ministério Público Fede-
ral e pela União, em sede de apelação, no sentido de que não se
pode aplicar a presunção de inocência ao réus, bem como teriam
estes malferido, com as suas condutas, os princípios da moralida-
de e da impessoalidade.

Para a compreensão dos fatos ora examinados, há que se
traçar um breve histórico dos convênios e contratos firmados.

Em 30 de dezembro de 1997 (fls. 555), foi celebrado convênio
entre a SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do Nor-
deste e a FADE - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Uni-
versidade Federal de Pernambuco, tendo como objeto a execu-
ção, pela FADE, de apoio ao desenvolvimento das micro e peque-
nas empresas da área de atuação da SUDENE, em conformidade
com plano de trabalho anexo ao contrato, nominado de Convênio
nº 05/97-DPE/INT.

Em 10 de setembro de 1998 (fls. 594), o Presidente do Con-
selho Interministerial do Açúcar e do Álcool emitiu a resolução nº 5,
estabelecendo a equalização de custos de produção de cana-de-
açúcar, determinando que “a execução do programa de apoio de
que trata esta Resolução ficará a cargo da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.”
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Em 23 de dezembro de 1998, o Diretor de Programas Econô-
micos da SUDENE solicitou a contratação do SEBRAE-PE “para
realização de serviços de apoio a comercialização, gerencial e tec-
nológico para micros e pequenas empresas no âmbito do convê-
nio DPE/INT 005/97.

Em decorrência do pedido acima referido, foi providenciada a
contratação do SEBRAE-PE, sendo dispensada a licitação (fls.
570), de acordo com o disposto no art. 24, XIII da Lei nº 8.666/93:

“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
XIII - na contratação de instituição brasileira incum-
bida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do
ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de
instituição dedicada à recuperação social do preso,
desde que a contratada detenha inquestionável re-
putação ético-profissional e não tenha fins lucrati-
vos.”

Em vista da contratação do SEBRAE-PE, este terceirizou parte
dos serviços contratados, contratando os serviços das empresas
Inteligência Informática S/A, Romeu Boto Consultoria e Planeja-
mento, Carlos José Caldas Lins e Benon de Barros Barreto.

Importante salientar parte do despacho da lavra do órgão do
Parquet, subscritor da inicial, ainda na seara do processo admi-
nistrativo interno à Procuradoria da República, em que narra a for-
ma das contratações:

“Consta dos presentes autos que a SUDENE man-
tém convênio com a FADE - Fundação de apoio ao
Desenvolvimento da Universidade Federal de Per-
nambuco (SUDENE/FADE DPE INT nº 005/97), por
intermédio do qual repassou à dita fundação a quantia
de R$ 135.300,00 (cento e trinta e cinco mil e tre-
zentos reais) para que ela, por sua vez, contratasse
o SEBRAE/PE para o ‘serviço de treinamento de
apoio à comercialização e exportação a pequenas
empresas do Nordeste’.
A FADE efetivamente contratou o SEBRAE-PE, no
valor acima citado, dispensando a licitação a que
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estaria obrigada pela Lei nº 8.958/94, por suposta
ocorrência da hipótese prevista no artigo 24, inciso
XIII, da Lei nº 8.666/93. No entanto, o caso não era
de dispensa, tendo em vista que o SEBRAE não
realiza diretamente os serviços em questão, mas
contrata outras pessoas, físicas e jurídicas, para
fazê-lo, conforme se vê explicitamente do item 4 do
ofício acostado às fls. 454 a 457 dos presentes.
Cumpre aqui observar que o SEBRAE adota regras
de licitação distintas das que são aplicáveis à Admi-
nistração Pública direta e indireta e às Fundações
de apóio às universidades, quando utilizam recur-
sos públicos. Conforme o regulamento acostado às
fls. 458 e seguintes, os valores admitidos para a dis-
pensa de licitação são o dobro dos previstos na Lei
nº 8.666/93. Dessa forma, algumas das contrata-
ções realizadas pelo SEBRAE mencionadas no re-
ferido ofício, quer em face do seu valor quer em ra-
zão das pessoas contratadas, não dispensariam a
adoção de procedimento licitatório, na modalidade
de convite, se tivessem sido efetivadas pela SU-
DENE ou pela própria FADE.”

O que se depreende é que a irresignação do MP está voltada
ao fato de que, tendo sido atribuída à SUDENE a responsabilidade
pela execução do projeto de equalização, esta o repassou ao FADE,
que por sua vez, contratou o SEBRAE, tendo esta contratado ter-
ceiros para realizar o serviço, burlando a necessidade de realiza-
ção de licitação.

Invertendo o caminho em busca de possíveis irregularidades,
tem-se o seguinte. Na utilização de verbas públicas, o SEBRAE,
na conformidade com o art. 6º, II, a, do Regulamento de Licitações
e Contratos do Sistema SEBRAE, pode dispensar a licitação nas
compras e demais serviços que tenham valor de até R$16.000,00
(dezesseis mil reais). Sob este ângulo, nenhuma irregularidade,
visto que nenhuma das contratações terceirizadas ultrapassou o
limite legal.

Em seguida, é de ser analisada a dispensa de licitação ocorri-
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da na contratação do SEBRAE pela FADE.

O SEBRAE enquadra-se na hipótese do art. 24, XIII, da Lei de
Licitações. A irresignação do parquet volta-se ao fato de que este
necessitaria, como efetivamente necessitou, de contratar tercei-
ros para a realização dos serviços.

Necessário analisar o estatuto do SEBRAE (fls. 52/68) para
verificar seu âmbito de atuação e os objetivos de seu trabalho:

“Art. 5º. O âmbito de atuação do SEBRAE/PE cons-
titui-se no apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Estado de Pernambuco, com vista à melhoria do
seu resultado e ao fortalecimento do seu papel so-
cial;
Art. 6º. O SEBRAE/PE tem por objetivo promover o
desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas
industriais, comerciais, agrícolas e de serviço em
seus aspectos tecnológicos, gerenciais e de recur-
sos humanos, em consonância com as políticas na-
cionais, regionais e estaduais de desenvolvimento.
Art. 7º. Para o alcance de seus objetivos, o campo
de trabalho do SEBRAE/PE inclui o planejamento, a
organização, o controle, o assessoramento, o fo-
mento e a execução de ações nas áreas econômi-
ca, social, tecnológica, educacional, cultural e eco-
lógica.”

Como se pode ver, o escopo do SEBRAE é um tanto elástico,
não sendo razoável querer que, para cada atividade desenvolvida,
mantenha quadro próprio. A contratação de serviços de terceiros
assemelha-se inevitável. A posição ocupada pela instituição é a de
coordenar e planejar as ações necessárias. No caso dos autos,
há de se ressaltar que da verba total repassada ao SEBRAE (R$
135.300,00), somente R$ 36.991,00 (trinta e seis mil e novecentos
e noventa e um reais) foram utilizados na contratação de tercei-
ros. O restante da verba (a maior parte, repita-se) foi utilizado em
serviços prestados pela própria instituição contratada. É irrelevan-
te, ao meu entender, que a SUDENE já sabia quem seria contrata-
do para prestar os serviços terceirizados. Não vislumbro mácula a
levar ao entendimento de que tenha ocorrido ato de improbidade.
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Também é preciso que se diga que em nenhum momento foi
discutida a realização dos serviços contratados ou a sua qualida-
de e adequação ao fim proposto.

Entendo que, a despeito da necessidade de o SEBRAE tercei-
rizar parte das atividades inseridas no todo do objeto da sua con-
tratação, não resta descaracterizada a dispensa de licitação. Está
suficientemente evidenciado que a FADE agiu em conformidade
com orientação da própria SUDENE.

Veja-se que, em sendo a SUDENE responsabilizada pela exe-
cução do projeto e já tendo repassado verba à FADE anteriormen-
te, como parte do convênio discutido nesta demanda, dentro de
cujo bojo perfeitamente se poderiam enquadrar as atribuições re-
cebidas após a decisão de auxiliar na viabilização da equalização
de preços (Resolução nº 05, Conselho Interministerial do Açúcar e
do Álcool ), e utilizando-se deste convênio vigente para encartar as
novas necessidades, antes de atentar contra a moralidade no tra-
to da coisa pública, a homenageia.

Senão vejamos. Poderia a SUDENE, com a justificativa da
urgência da necessidade de execução do plano determinado pelo
Presidente do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool, sim-
plesmente ter dado início a processo de contratação de serviços e
realização de novos convênios. Preferiu utilizar-se de um já em
vigência e com verba já liberada, aproveitando-a de forma racio-
nal.

Ademais, a idéia de que houve uma maquinação para burlar o
certame licitatório esbarra na cronologia dos fatos. O convênio entre
a SUDENE e a FADE foi celebrado um ano antes de ter sido solici-
tada a contratação do SEBRAE-PE, que claramente ocorreu em
virtude da publicação da resolução do Conselho interministerial que
lhe deu novas atribuições.

Com o agir dos agentes envolvidos, deu-se uma resposta rá-
pida e efetiva a necessidade momentosa, sem por isso descurar
dos princípios ínsitos ao bem administrar.

Tenho, portanto, como não caracterizado qualquer ato de im-
probidade ou malferimento dos princípios da moralidade e da im-
pessoalidade, razão pela qual deixo de apreciar, por prejudicado, o
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argumento de que não cabe aplicar ao caso a presunção de ino-
cência dos réus.

Forte nessas razões, nego provimento aos apelos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 341.075-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO
DE OLIVEIRA LIMA

Apelantes: CIA/ TÊXTIL DE ANIAGEM E INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS

Apelados: OS MESMOS
Advs./Procs.: DRS. MARCO ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE MEI-

RA E OUTROS E ALLAN ENDRY VERAS FERREI-
RA E OUTROS

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO. EMBARGOS. PENHORA. CERTI-
DÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA DE 60% DO TRI-
BUTO DEVIDO. EFEITO CONFISCATÓRIO. CON-
TRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERA-
ÇÃO DE AUTÔNOMOS E ADMINISTRADORES.
INOCORRÊNCIA. SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO – SAT. LEI Nº 8.212/91. LEI ORDINÁ-
RIA E LEI COMPLEMENTAR. DECRETO REGU-
LAMENTADOR. EDIÇÃO PARA EXPLICITAR
CONCEITOS. ATIVIDADE ECONÔMICA PRE-
PONDERANTE. GRAU DE RISCO ACIDENTÁ-
RIO. JUROS MORATÓRIOS. TR.
- A suficiência da garantia, desde quando efeti-
vamente exista alguma penhora aceita pelo
embargante, não é condição de procedibilidade
dos embargos à execução. A penhora represen-
ta sério gravame ao direito de propriedade, ain-
da que temporário, de modo que não é possível
negar-se ao executado o manejo da ação de em-
bargos, facultando-lhe, desde já, amplo acesso
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ao Judiciário;
- A Constituição Federal não tratou do tema
“multa”, daí por que discipliná-la é tarefa afeta
ao legislador ordinário;
- Declarou o egrégio STF a inconstitucionalidade
da contribuição social sobre a remuneração de
autônomos e administradores (Lei nº 7.787/89,
art. 3º, I e Lei nº 8.212/91, art. 22, I), mas os autos
não cuidam da cobrança de tal exação, pelo que
descabe acolher-se a tese de excesso com tal
argumento;
- Fazendo parte da contribuição social prevista
no art. 195 da Carta da República, a contribuição
exigida das empresas a título de Seguro Aciden-
te de Trabalho (SAT) não necessita de nova lei
complementar para o seu estabelecimento, bas-
tando, para tanto, mera lei ordinária (Lei n.º 8.212/
91).
- Os decretos regulamentadores, ao tratarem da
atividade econômica preponderante e do grau de
risco acidentário, delimitaram conceitos neces-
sários à aplicação concreta da Lei nº 8.212/91, não
exorbitando o poder regulamentar conferido pela
norma, nem ferindo princípios em matéria tribu-
tária, estando em completa harmonia com o Sis-
tema Tributário Nacional, mormente com a me-
lhor interpretação do art. 99 do CTN.
- O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que
a Taxa Referencial, em sendo um índice dis-
ciplinador do custo da moeda no mercado finan-
ceiro, não poderia ser utilizada como indexador
de correção monetária.
- Apelação do INSS, apelação do autor e remes-
sa oficial improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que fi-
guram como partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma
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do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar
provimento à apelação do INSS, à apelação do embargante e à
remessa oficial, nos termos do voto do Relator e das notas taqui-
gráficas, que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 3 de maio de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLI-
VEIRA LIMA - Relator

RELATÓRIO

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

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido do autor, apenas para descons-
tituir o título executivo no que diz respeito à inclusão, nele, de atua-
lização monetária pela TR (redução que se fez, no ato judicial, com
base no art. 3º, parágrafo único, da Lei 6.830/80 e ADIN 793-0/DF).

Apelou o autor para que fosse parcialmente reformada a sen-
tença, no sentido de que também sejam excluídos, do débito exe-
cutado, os valores das exações relativas à multa, que reputou con-
fiscatória, às contribuições previdenciárias incidentes sobre os
pagamentos efetuados aos avulsos, administradores e autônomos
e ao Seguro de Acidente de Trabalho – SAT, por serem, suposta-
mente, flagrantemente inconstitucionais.

Apelou, também, o INSS, alegando, preliminarmente, a insufi-
ciência de bens para garantia da execução e, no mérito, a legalida-
de da utilização da TR/TRD como juros de mora.

Foram apresentadas contra-razões por ambas as partes.

Duplo grau de jurisdição obrigatório.

É o relatório.

VOTO

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

Quanto à preliminar de insuficiência de bens para garantia da
execução, concordo com o douto magistrado de primeiro grau.
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Penso que a suficiência da garantia, desde quando efetiva-
mente exista alguma penhora aceita pelo embargante, não é con-
dição de procedibilidade dos embargos à execução. A penhora re-
presenta sério gravame ao direito de propriedade, ainda que tem-
porário, de modo que não é possível negar-se ao executado o
manejo da ação de embargos, facultando-lhe, desde já, amplo
acesso ao judiciário.

Rejeito, portanto, tal preliminar.

Vou ao mérito.

Da multa confiscatória. As multas são instituídas com o cla-
ro objetivo de jamais serem cobradas. O objetivo das multas não é
fiscal, mas parafiscal. Multa-se para que o contribuinte cumpra a
obrigação a tempo e modo. Não para aumentar as receitas públi-
cas. E dentro desta visão não é imune a disputas saber-se se, de
fato, ela é ou não é razoável. A vocação de prevenir o ilícito admi-
nistrativo fiscal que tem a multa, como penalidade que é, assinala
no sentido de um valor significativo, sem o que restaria prejudica-
da sua única função. Depois disso, incide em miopia o entendi-
mento muitas vezes defendido pelos contribuintes de que o valor
da multa deve variar em função dos níveis de inflação da época
em que é aplicada. Tal conclusão peca contra a lógica, dado que a
natureza da multa não guarda qualquer relação com a recomposi-
ção do patrimônio agredido pelo inadimplemento.

A verdadeira tese da inicial é aquela que enxerga na multa de
60% do tributo devido a natureza confiscatória que a Constituição
da República proíbe. Ocorre que, apesar da engenhosidade da tese
que tem conquistado adeptos, a Constituição não trata do assun-
to, que foi relegado ao legislador ordinário. O que a Carta Política
de 1988 veda é a instituição de tributo com efeito confiscatório; e
multa não é tributo, haja vista que tributo, por definição, não abran-
ge as penalidade de ato ilícito. E é isto que a multa é: uma penali-
dade aplicada a quem comete o ilícito administrativo fiscal de não
pagar a obrigação principal a tempo e modo, ou ainda, de não cum-
prir com as obrigações acessórias como é a hipótese dos autos.
O mesmo raciocínio vale para o arrazoado de ofensa ao princípio
da capacidade contributiva.



211

Não tendo a Carta Magna fixado limite para a multa, é tarefa do
legislador ordinário estipulá-la. E porque a inconstitucionalidade não
se presume, não vejo como acatar a tese defendida na peça re-
cursal.

Da inconstitucionalidade das expressões contidas nos
Arts. 3º, I, da Lei nº 7.787/89, e 22, I, da Lei nº 8.212/91.  O Supre-
mo Tribunal Federal já se pronunciou na Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade nº 1.102/DF, declarando a inconstitucionalidade da ex-
pressão “autônomos e administradores”, contida no art. 3º, I, da
Lei nº 7.787, de 30.06.89.

Pelo entendimento adotado pela Suprema Corte não é legíti-
ma a cobrança de contribuição previdenciária sobre a remunera-
ção paga a administradores e autônomos, porquanto estes não
recebem salários, nem comparecem à folha de pagamento.

Ocorre que não há, no caso dos autos, qualquer cobrança
que se faça a este título. Nenhuma. Os fartos documentos colaci-
onados, todos eles (fls. 110 e ss.), corroboram a tese ventilada
pelo INSS, no sentido de que as autuações não cuidam da exação
destacada.

Rejeito, por matizes fáticos, a argüição.

Do Seguro de Acidente de Trabalho – SAT.  A cobrança de
contribuição previdenciária para o seguro de acidente de trabalho
(SAT) não é nova, vale dizer, não foi instituída pela Lei n.º 8.212/91,
estando o custeio da previdência social previsto no artigo 195 da
Carta Política. Assim, a contribuição em referência restou instituí-
da pela própria Constituição, através de dispositivo de eficácia con-
tida, cuja regulamentação reclamava mera lei ordinária.

Não há dúvida na jurisprudência, inclusive do colendo STF, no
sentido de que a Constituição Federal elegeu a lei ordinária como
instrumento normativo legítimo de veiculação das modificações
relativas aos elementos da hipótese de incidência da exação, re-
servando à lei complementar apenas a instituição de novas figuras
tributárias.

Assim, fazendo parte da contribuição social prevista no art.
195 da Carta da República, a contribuição exigida das empresas a
título de Seguro Acidente de Trabalho (SAT) não necessita de nova
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lei complementar para o seu estabelecimento, bastando, para tan-
to, mera lei ordinária (Lei nº 8.212/91).

Quanto ao arrazoado de inconstitucionalidade e ilegalidade da
exigência da citada contribuição, sob o arrimo de ofensa ao princí-
pio da legalidade (tipicidade cerrada) da regulamentação infra-le-
gal da classificação das atividades econômicas a serem categori-
zadas em patamares de riscos acidentários, tenho-a como des-
cabida.

Segundo o mestre Hugo de Brito Machado, “criar um tributo é
estabelecer todos os elementos de que se necessita para saber
se este existe, qual é o seu valor, quem deve pagar, quando e a
quem deve ser pago. Assim, a lei instituidora do tributo há de con-
ter: (a) a descrição do fato tributável; (b) a definição da base de
cálculo e da alíquota, ou outro critério a ser utilizado para o estabe-
lecimento do valor do tributo; (c) o critério para a identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária; (d) o sujeito ativo da rela-
ção tributária, se for diverso da pessoa jurídica da qual a lei seja
expressão de vontade.” (in  Curso de Direito Tributário, 14.ª Ed.,
São Paulo: Malheiros 1998, pág. 30)

Ora, a Lei n.º 8.212/91, em seu art. 22, inciso II, define todos
os elementos capazes de fazer nascer obrigação tributária válida,
não havendo ofensa ao princípio da legalidade material.

Sob a ótica da ordem jurídica implantada pela Carta de 1988,
delineia-se o enquadramento legal e a constitucionalidade da re-
gulamentação das normas instituidoras da contribuição do seguro
acidente do trabalho, definindo-se o que seja atividade preponde-
rante da empresa, bem como atividades de risco leve, médio e
grave, porquanto estabelecidos pela lei de regência todos os ele-
mentos necessários à instituição do tributo, não se pode exigir que
sua regulamentação se faça por esta espécie normativa.

Havendo a necessidade, bem como a conveniência e a opor-
tunidade de se distinguir os graus de risco infortunístico dos diver-
sos setores empresariais, nada mais correto que se faça por de-
creto.

É que os decretos regulamentadores, ao tratarem da ativida-
de econômica preponderante e do grau de risco acidentário, deli-
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mitaram conceitos necessários à aplicação concreta da Lei nº
8.212/91, não exorbitando o poder regulamentar conferido pela
norma, nem ferindo princípios em matéria tributária, estando em
completa harmonia com o Sistema Tributário Nacional, mormente
com a melhor interpretação do art. 99 do CTN, sendo, portanto,
plenamente devida a cobrança do tributo em comento (SAT).

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência desta egrégia Corte
de Justiça é pacífica, consoante arestos que trago à colação a
título de ilustração:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SEGURO ACIDENTE DE  TRABA-
LHO (SAT). LEI 8.212/91, ART.  22, II, A, B E C. DES-
NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR.
- A Carta Maior preconiza que a seguridade social
será financiada por toda a sociedade, através de
recursos orçamentários e das contribuições, entre
as quais as dos empregadores incidentes sobre a
folha de salários, o faturamento e o lucro.
- O art. 7º, XXVIII, arrolou expressamente entre os
direitos dos trabalhadores, ‘o seguro contra aciden-
tes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir
a indenização a que este está obrigado quando in-
correr em dolo ou culpa’.
- A contribuição exigida das empresas a título de
seguro acidente de trabalho (SAT) faz parte da con-
tribuição social disposta no art. 195 da CF/88, não
havendo necessidade de nova lei complementar que
a estabeleça.
- Não afronta os princípios da legalidade e da tipici-
dade cerrada a definição, mediante decreto, do que
seja atividade preponderante da empresa, bem como
atividades de risco leve, médio e grave, uma vez
todos os elementos essenciais da hipótese de inci-
dência da contribuição para o SAT encontram-se
descritos no art. 22, I, da Lei n.º 8.212/91.
- Agravo de instrumento e agravo regimental impro-
vidos.”
(AGTR nº 27.819/PE, Rel. Des. Fed. Castro Meira,
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1ª Turma, por unanimidade, DJU de 22.12. 2000,
pág. 81).

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SE-
GURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. SAT. INSTI-
TUIÇÃO. LEI N.º 8.212/91. LEI ORDINÁRIA. POSSI-
BILIDADE. LEGALIDADE DOS DECRETOS REGU-
LAMENTARES.
1. A instituição de contribuição social não se encon-
tra elencada na Carta Magna, como matéria a ser
regulada por lei complementar, por conseguinte,
possível através de lei ordinária.
2. A inconstitucionalidade da contribuição para o
Seguro do Acidente do Trabalho - ‘SAT’ não foi de-
clarada, gozando a legislação de presunção de cons-
titucionalidade.
3. Inexiste violação ao princípio da legalidade em face
dos Decretos 612/92 e 2.173/97, configurando, ape-
nas, regulamentação à Lei 8.212/91.
4. Agravo de instrumento improvido. Agravo inomi-
nado prejudicado.”
(AGTR nº 23.528/PE, Rel. Des. Fed. Araken Mariz,
2ª Turma, por unanimidade, DJU de 27.10.2000, pág.
1.683).

“TRIBUTÁRIO. SEGURO ACIDENTE DE TRABA-
LHO - SAT. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSI-
DADE. DECRETO. EDIÇÃO PARA EXPLICITAR
CONCEITOS. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Consoante precedentes do STF, é desnecessá-
rio disciplinamento da exação em tela através de lei
complementar, uma vez que a sua fonte de custeio
se encontra prevista na Lei Ápice.
2. Tendo o legislador declinado todos os elementos
necessários à quantificação do tributo, inexiste qual-
quer mácula à CF/88.
3. A edição dos Decretos nºs 612/92 e 2.173/97 deu-
se, tão-só, para explicitar conceitos afetos a outros
ramos do direito.
4. Apelação e remessa oficial providas.”
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(AMS nº 71.675/PE, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto Gur-
gel de Faria, 4ª Turma, por unanimidade, DJU de
15.12.2000, pág. 1133).

E não se diga, também, que o cálculo da contribuição em tela
pelo grau de risco da atividade preponderante da empresa (aquela
que tem o maior número de empregados) maltrata o princípio cons-
titucional da capacidade tributária ou mesmo da igualdade, pois a
mesma regra é aplicada a todos os contribuintes, pagando mais
quem tem o maior número de empregados e quem tem o maior
risco acidentário, cuja determinação se deu com bases em esta-
tísticas que, obviamente, não poderiam ser disciplinadas pelo le-
gislador, mas pelo Poder Executivo, por intermédio de critérios téc-
nicos, através de decreto.

Sendo, portanto, constitucional a regulamentação da referida
exação através de decretos expedidos pelo Poder Executivo, mis-
ter a sujeição a todo  o disciplinamento por ela fixada, a impossibi-
litar o deferimento perseguido pelas apelantes de autorização para
recolherem a citada contribuição com base nas atividades exerci-
das por cada empregado ou, ainda, com base no efetivo grau de
risco acidentário de cada um de seus estabelecimentos.

Da ilegalidade da utilização da taxa TR como índice de
correção monetária. Neste aspecto, alega o instituto previdenci-
ário que a aplicação da TR no caso concreto é legal, porquanto
não se está utilizando a TR como índice de atualização monetária,
mas, sim, como juros moratórios cobrados em razão do inadim-
plemento de débitos já vencidos, estando, dessa forma, em har-
monia com a jurisprudência do Excelso Pretório.

A matéria em tela deve ser examinada com atenção. Efetiva-
mente o Código Tributário, disciplinando os juros moratórios, fixa a
taxa de 1% ao mês. Contudo, o faz em caráter residual ou subsidi-
ário, permitindo expressamente que a lei ordinária adote número
ou critério diverso. Por isso mesmo, em linha de princípio, nada
impede que a legislação tributária institua juros moratórios maio-
res ou menores que o mencionado no CTN.

Neste espaço estabelecido pela lei complementar, foi editada
a Lei 8.218/91, cujo art. 3º, dispôs:
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“Sobre os débitos exigíveis de qualquer natureza
para com a Fazenda Nacional, bem como para o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidirão:
I - Juros de mora equivalentes à Taxa Referencial
Diária (TRD) acumulada, calculada desde o dia em
que o débito deveria ter sido pago, até o dia anterior
ao do seu efetivo pagamento;”

Consoante se observa, tendo a lei estabelecido a equivalência
entre os juros de mora e a TRD, somente eventual inconstitucio-
nalidade da regra poderá macular-lhe a obrigatoriedade e eficácia.

Para a autora tal inconstitucionalidade existiria e já fora pro-
nunciada pelo STF. Sem razão, porém. O Supremo Tribunal Fede-
ral, analisando o art. 9º, da Lei nº 8.177, declarou sua inconstituci-
onalidade, reconhecendo que a Taxa Referencial, em sendo um
índice disciplinador do custo da moeda no mercado financeiro, não
poderia ser utilizada como indexador de correção monetária.

Por outro lado, tratando-se de definir se a TR pode ser utiliza-
da como taxa de juros moratórios, inexiste pronunciamento do STF
no sentido da inconstitucionalidade da norma. Ao oposto, as mani-
festações jurisprudenciais são todas favoráveis ao uso da TR, in-
clusive as desta Corte Regional, consoante a que se segue:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TR. ART. 331, DO
CPC.
1. Com o advento da Lei nº 8.218/91, que alterou o
art. 9º da Lei 8.177/91, os índices referentes à TR/
TRD passaram a ser aceitos como fator de aplica-
ção de juros de mora.
2. Diferente é a situação relativa à incidência dos
referidos indexadores como índices de correção
monetária, conforme decidido na ADIN n.º 493-DF.
3. De acordo com o art. 331, do CPC, cabe ao autor
a comprovação dos fatos constitutivos do seu direi-
to.
4. Hipótese em que a apelante se absteve de de-
monstrar que a TR foi utilizada como índice de cor-
reção monetária, e que o INSS efetuou os cálculos
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do débito aplicando correção sobre correção ou ju-
ros sobre juros.
5. Apelação improvida.”
(AC nº 125.372/SE, Des. Fed. Luiz Alberto Gurgel
de Faria, 4ª Turma, por unanimidade, DJU de
29.12.2000, pág. 446).

Perlustrando os presentes autos, entretanto, constato que,
efetivamente e a despeito das alegações do INSS, aquela autar-
quia previdenciária utilizou a Taxa Referencial como índice de atu-
alização monetária (fls. 33), motivo pelo qual mantenho, neste as-
pecto, a decisão do juízo a quo, expurgando a TR do cálculo da
correção monetária.

Ante todo o exposto, nego provimento à apelação do INSS, à
remessa oficial e à apelação do autor, mantendo in totum a sen-
tença objurgada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 348.569-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO
DE OLIVEIRA LIMA

Apelantes: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E FRANCIS-
CO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

Apelados: OS MESMOS
Advs./Procs.: DRS. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS FILHO E

OUTROS E MARCOS DA SILVA BRUNO E OUTRO

EMENTA: CIVIL E ADMINISTRATIVO. SFH. VIN-
CULAÇÃO DO SALDO DEVEDOR AO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DAS CADERNETAS DE POU-
PANÇA. TAXA REFERENCIAL – TR. DL. 70/66.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIM-
PLENTES. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS. ANATO-
CISMO. INEXISTÊNCIA. AMORTIZAÇÃO ANTES
DA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR.
DESCABIMENTO. PES. OBSERVÂNCIA. SEGU-
RO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC.
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- A utilização da TR como índice de correção do
saldo devedor de financiamento de imóvel atra-
vés do SFH é legal e imprescindível à sobrevi-
vência do próprio sistema financeiro da habita-
ção considerando que a captação de seus recur-
sos é feita junto à poupança popular e ao FGTS.
O SFH atua como intermediário entre os mutuá-
rios, interessados na aquisição da casa própria,
e os titulares de cadernetas de poupança e de
contas vinculadas ao FGTS, interessados na
manutenção do poder aquisitivo de seus fundos.
- Quando o julgamento da ADIN nº 493-DF, o Su-
premo Tribunal Federal não objetou a utilização
da Taxa Referencial como índice de indexação,
mantendo-a como possibilidade de critério de
reposição das perdas ocasionadas pela inflação.
- Não há controvérsias sobre a constituciona-
lidade do Decreto-Lei nº 70/66. Precedente STF.
- Caracterizada a inadimplência impõe-se a in-
clusão nos cadastros de proteção ao crédito.
- Impossível identificar nos contratos de financi-
amento do SFH a prática de anatocismo, visto
que os valores das prestações são imputados
prioritariamente na quitação dos juros, não res-
tando saldo de juros a ser capitalizado.
- Encontrar anatocismo proibido no uso da ta-
bela Price é claro sofisma. Além da quebra do
equilíbrio antes referenciado, note-se que no sis-
tema contratual adotado, o valor da primeira par-
cela é utilizado na quitação dos juros com algu-
ma amortização do capital. Assim, no cálculo da
segunda parcela a base é o saldo já subtraído
dos juros incidentes no primeiro período, estes
já quitados. Logo, não há incidência de juros
sobre juros.
- Demais disso, se os juros da poupança e do
FGTS são capitalizados e dado que o saldo de-
vedor dos financiamentos é vinculado ao siste-
ma de remuneração das cadernetas de poupan-
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ça e dos depósitos fundiários, não há que se fa-
lar em anatocismo proscrito.
- A atualização do saldo devedor para depois se
amortizar a prestação paga é procedimento le-
gal e legítimo, pois é do senso comum atualizar-
se uma dívida, após decorrido o prazo de um
mês, antes que dela se desconte qualquer paga-
mento do devedor.
- Descabe o argumento dos mutuários de que
tem havido desrespeito da CEF ao PES, tendo
restado comprovado pela ré o cumprimento de
todos os termos pactuados, inclusive os ati-
nentes aos juros, ao Sistema Francês, à amorti-
zação do saldo devedor e a inci dência da taxa TR.
- É plenamente válido contratar-se seguro com
um percentual específico para o caso concreto,
ainda que eventualmente se constate que o mes-
mo difere do valor cobrado no mercado.
- Não se aplica o Código de Defesa do Consumi-
dor aos contratos de financiamento habitacional
celebrados no âmbito do SFH, por não se tratar
de relação de consumo, mas de relação jurídica
sujeita a regramento legal específico, de caráter
público e índole social.
- Descabendo inovar o pedido em sede recursal
(art. 264, do CPC), impõe-se não conhecer da
apelação dos mutuários na parte relativa à ex-
clusão do contrato do suposto excesso da mul-
ta moratória.
- Não conhecimento da parte da apelação da CEF
que versa depósitos de prestações, matéria que,
em verdade, não fora deduzida e, tampouco,
julgada.
- Apelação dos autores parcialmente conhecida
e improvida na parte conhecida. Apelação da CEF
parcialmente conhecida e provida na parte co-
nhecida.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que fi-
guram como partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, conhe-
cer em parte da apelação dos mutuários e, por maioria, negar-lhe
provimento, e, por unanimidade, conhecer em parte apelação da
CEF e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator e das
notas taquigráficas, que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 3 de maio de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLI-
VEIRA LIMA - Relator

RELATÓRIO

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

Trata-se de apelações interpostas pela Caixa Econômica Fe-
deral – CEF – e por José Carlos Vasconcelos Filho e outros contra
sentença que julgou procedente em parte o pedido por estes for-
mulado em ação ordinária em desfavor daquela, determinando à
CEF o refazimento dos cálculos das prestações mensais, do sal-
do devedor e dos demais encargos contratuais com a substituição
da TR pelo INPC. Determinou, ainda, a sentença, a título cautelar,
que a ré se abstivesse de incluir os nomes dos autores em cadas-
tro de inadimplentes, por débitos atinentes ao contrato objeto da
presente ação, bem como de executar extrajudicialmente o imóvel
em comento, ambas as providências até ulterior deliberação do
Juízo. Por fim, o decisum condenou a CEF a arcar com as custas
e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 50,00
(cinqüenta reais) em favor dos autores.

Alega a Caixa Econômica Federal em seu apelo, em síntese,
que:

1) tendo sido a TR criada pela Lei nº 8.177/91 com o objetivo
de restabelecer o senso de valor intrínseco dos bens e serviços e
não embutindo ela expectativa futura de inflação, diversamente do
que fazia a correção monetária, não há dúvidas de que é ela mais
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benéfica ao cidadão;

2) consoante se depreende claramente do contrato de mútuo,
o índice de correção do saldo devedor será o utilizado para a cor-
reção da caderneta de poupança ou contas vinculadas do FGTS,
independentemente do nome jurídico que lhe seja dado. Tal corre-
lação deve ser sempre observada, pena de desequilíbrio de todo o
SFH, visto que não pode haver descompasso entre as operações
ativas e passivas, e, assim, sendo o pagamento de rendimentos
feito pela TR, o saldo devedor deve ser por ela corrigido;

3) vem cumprindo plenamente o que fora pactuado;

4) em verdade, o que os autores, de maneira infundada, obje-
tivam é a modificação unilateral da fórmula de reajuste outrora as-
sumida, o que não pode ser aceito por afrontar os termos do con-
trato e por lhes propiciarem enriquecimento sem causa;

5) diversamente do alegado pelos mutuários, a TR não foi ex-
purgada do ordenamento jurídico pelo Supremo Tribunal Federal;

6) a TR se apresenta como o índice de variação mais baixo de
mercado;

7) estando os autores com prestações mensais atrasadas,
sem dúvidas, configura-se o vencimento antecipado da dívida nos
termos da avença, o que, conseqüentemente, enseja execução
judicial ou extrajudicial, conforme a lei e o contrato;

8) o Decreto-Lei nº 70/66, que disciplina a execução dos crédi-
tos hipotecários, visa, essencialmente, a simplificar e dinamizar
os procedimentos como medida de assegurar o pronto retorno das
aplicações do SFH e, por conseqüência, viabilizar a liquidez dos
recursos públicos confiados aos agentes financeiros;

9) é pacífica a jurisprudência no que concerne à constitucio-
nalidade do Decreto-Lei nº 70/66;

10) é exigência legal o registro dos nomes dos autores no CA-
DIN, na SERASA, ou no SPC, visto que se encontram inadimplen-
tes em relação às prestações decorrentes do SFH;

11) o depósito judicial pretendido pela parte autora fere a legis-
lação civil e processual civil, já que consistente em valores hipoté-
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ticos, sem base em aumento salarial ou comprometimento de ren-
da.

Ao final, requer a CEF o prequestionamento da matéria e a
improcedência de todos os pedidos dos demandantes, com a con-
denação destes nos ônus da sucumbência.

Por seu turno, os mutuários, argumentam em sua peça recur-
sal, resumidamente, que:

1) o fundamento utilizado na sentença em relação à ausência
de anatocismo é manifestamente contrário às provas dos autos,
visto que, da análise da planilha de evolução do financiamento,
observa-se que as prestações não são quitáveis, acarretando a
incorporação dos juros ao capital ou juros sobre juros;

2) os juros do contrato de mútuo crescem mensalmente, es-
pecialmente pela amortização negativa, que significa a capitaliza-
ção de juros, o anatocismo;

3) o anatocismo está inserido no próprio contrato através da
chamada taxa efetiva, estipulação da cobrança de juros mês a
mês do saldo devedor e pela própria aplicação da Tabela Price;

4) a sentença incorreu em equívoco ao afirmar que inexiste
amortização indevida, pois o art. 6º, alínea c, da Lei nº 4.380/64,
preconiza que primeiro deve ser feita a amortização para, posteri-
ormente, ser o saldo devedor corrigido;

5) em relação ao desrespeito ao PES, também houve julga-
mento contrário à prova dos autos, tendo em vista a desproporção
entre o aumento sofrido pela sua categoria profissional e o inseri-
do na prestação do financiamento, o que, inclusive, restou com-
provado no quadro comparativo constante dos autos;

6) não são obrigados a requerer revisão administrativa;

7) o seguro fora firmado pelo próprio agente financeiro, que,
por sua vez, pratica valores excessivos e abusivos, em torno de
10% a 22% ao mês, bastante distante dos valores cobrados no
mercado, os quais não superam 6% ao mês;

8) o fato de o seguro ter sido pactuado não implica que não
poderá ser alterado unilateralmente, visto que não se pode manter
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uma irregularidade contratual apenas porque fora contratada;

9) agiu dolosamente a ré, aproveitando-se da sua inexperiên-
cia para cobrar seguro habitacional acima do mercado;

10) sendo o contrato em comento de adesão, há de ser obser-
vado o princípio da boa-fé e o da transparência;

11) não há como se afastar a incidência do Código de Defesa
do Consumidor ao presente caso, especialmente diante do que
dispõem os artigos 2º e 3º do referido diploma legal;

12) diversamente do consignado na sentença, há claramente
base jurídica para que o saldo devedor seja corrigido pelo PES,
qual seja, o Código de Defesa do Consumidor, o art. 5º da Lei nº
4.380/64, bem como precedentes do STJ;

13) se pagaram quantia superior à devida, faz-se necessário
haver o correspondente abatimento do saldo devedor;

14) a fim de se evitar um enriquecimento ilícito da demanda,
impõe-se a devolução, em dobro e corrigida monetariamente, dos
valores pagos de forma indevida, superiores ao saldo devedor.

Requerem, ainda, os mutuários haja o prequestionamento da
legislação pertinente.

Por fim, pugnam os autores pela reforma da sentença no sen-
tido de serem expurgadas as alegadas ilegalidades do contrato
em questão, tais como, o anatocismo, a amortização indevida, o
excesso da multa moratória, dos juros e do seguro habitacional,
bem como no sentido de ser reconhecida a aplicação do CDC, o
desrespeito ao PES, a repetição do indébito com a conseqüente
quitação do saldo devedor, mantendo-se, porém, a sentença na
parte em que fora excluída a TR como índice de reajuste do saldo
devedor.

Contra-razões ofertadas pelos autores às fls. 206/219 e pela
Caixa às fls. 223/230.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBER-
TO DE OLIVEIRA LIMA (Relator):
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O cerne da questão a ser aqui dirimida consiste em saber se
merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido autoral, determinando à CEF o refazimento dos cálculos
das prestações mensais, do saldo devedor e dos demais encar-
gos contratuais com a substituição da TR pelo INPC, e, ainda, a
título cautelar, determinou-lhe que se abstivesse de incluir os no-
mes dos autores em cadastro de inadimplentes, por débitos ati-
nentes ao contrato objeto da presente ação, bem como de execu-
tar extrajudicialmente o imóvel em comento.

Analiso, primeiramente, a apelação da Caixa Econômica Fe-
deral.

Consoante dito no relatório, irresigna-se a ré com a substitui-
ção da TR pelo INPC feita pela sentença.

Nesse ponto, convém registrar que não se verifica qualquer
óbice a impedir a CEF utilizar a TR – Taxa Referencial – como
critério de atualização do saldo devedor da operação financeira.

Tenho seguidamente registrado que a indexação do saldo de-
vedor pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança
não somente é legal, como também absolutamente imprescindí-
vel à sobrevivência do sistema financeiro da habitação. É que os
recursos disponibilizados pelo SFH são captados junto à poupan-
ça popular e ao FGTS. Esses recursos, tomados de empréstimo
pelo SFH são remunerados pelo sistema. Destarte, agrediria à ló-
gica e à própria matemática fossem os mutuários do SFH dispen-
sados de remunerar os financiamentos que tomam em patamar
equânime ao da remuneração do FGTS e da poupança. O SFH é
alicerçado justo nestas colunas, servindo como intermediário en-
tre os mutuários, interessados na aquisição da casa própria, e os
titulares de cadernetas de poupança e de contas vinculadas ao
FGTS, interessados na manutenção do poder aquisitivo de seus
fundos. A paridade de remuneração dos dois lados das operações
(captação e financiamento) é ínsita ao sistema e não pode ser
vista como abusiva. Ao contrário, é justo essa paridade que garan-
te o equilíbrio financeiro dos contratos. Dispensar o mutuário do
SFH do pagamento de remuneração equivalente às experimenta-
das pelas cadernetas de poupança significa condenar à falência o
próprio Sistema Financeiro da Habitação e com ele o FGTS e a
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poupança popular do país.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
da ADIN nº 493-DF, decidiu, sim, que a TR não pode ser imposta
como índice de indexação em substituição a índices estipulados
em contratos firmados anteriormente à Lei nº 8.177 de 01.03.1991,
mas não objetou a utilização da Taxa Referencial como índice de
indexação, mantendo-a como possibilidade de critério de reposi-
ção das perdas ocasionadas pela inflação.

Com relação a uma possível execução extrajudicial do débito,
entendo também assistir razão à CEF. Não tendo havido depósi-
tos judiciais no valor das prestações, não resta fundamento que
impeça a CEF de proceder à execução extrajudicial do débito.

Ademais, não há que se falar em inconstitucionalidade do De-
creto-Lei nº 70/66. É entendimento pacífico dos tribunais, inclusive
do Supremo Tribunal Federal, que a execução extrajudicial de que
trata o referido decreto é compatível com a Carta Magna, posto
que, além de prever uma fase de controle judicial, conquanto a
posteriori da venda do imóvel objeto da garantia pelo agente fidu-
ciário, não impede que eventual ilegalidade perpetrada no curso do
procedimento seja reprimida, de logo, pelos meios processuais
adequados. Precedentes desta Corte e do STF, (AC 304.408/PE,
Rel. Des. Federal Ivan Lira de Carvalho (convocado), julg. 05/12/
2002, DJ.11/02/2003, pág. 604); (AC 288.615/PB, Rel. Des. Fede-
ral Margarida Cantarelli, julg. 19/09/2002, DJ. 11/02/2003, pág. 593).;
(RE nº 223.075/DF Rel. Ministro Ilmar Galvão, julg. 23.06.98, publ.
DJU 06.11.98).

Não se pode olvidar, ainda, que, uma vez realizado o contrato
de financiamento da casa própria, através do Sistema Financeiro
de Habitação, o mutuário assume o risco de, em se tornando inadim-
plente, ter o imóvel, objeto do financiamento, levado a leilão, eis
que o mesmo encontra-se gravado com o direito real de garantia
hipotecária, estando, assim, o mutuário, totalmente ciente das con-
seqüências decorrentes do inadimplemento.

Nesse mesmo diapasão, não há, também, como impedir a
inscrição dos nomes dos autores nos cadastros de créditos, visto
que, como dito acima, há inadimplência e inexistem os aludidos
depósitos.
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No que concerne à parte do recurso da CEF em que a mesma
questiona o depósito judicial pretendido pela parte autora, convém
registrar que não merece ser conhecida, já que tal pedido não fora
acolhido pela sentença e, consoante se depreende do relatório,
não foi objeto de irresignação no apelo dos mutuários.

Apreciada a apelação da Caixa Econômica Federal, passo ao
exame do recurso dos autores.

No que concerne ao alegado anatocismo, convém destacar
que é impossível identificar nos contratos de financiamento do SFH
sua prática, visto que os valores das prestações são imputados
prioritariamente na quitação dos juros, não restando saldo de juros
a ser capitalizado.

Encontrar anatocismo proibido no uso da tabela Price é claro
sofisma. Além da quebra do equilíbrio antes referenciado, note-se
que no sistema contratual adotado, o valor da primeira parcela é
utilizado na quitação dos juros com alguma amortização do capi-
tal. Assim, no cálculo da segunda parcela a base é o saldo já sub-
traído dos juros incidentes no primeiro período, estes já quitados.
Logo, não há incidência de juros sobre juros.

Ademais, a orientação jurisprudencial predominante quanto ao
anatocismo é no sentido de acatar a possibilidade da incidência de
juros sobre juros nos contratos bancários, explicitamente excluí-
dos da chamada lei de usura. É de se reconhecer a essencialida-
de da exclusão também em comparação com sistema de capta-
ção de recursos.

É que, seja nas cadernetas de poupança, seja na remunera-
ção do FGTS, seja nas demais aplicações bancárias, os juros e a
correção de um período (normalmente o mês) são capitalizados
para receberem os juros e a correção monetária do período (mês)
subseqüente. Ora, já se explicitou a necessária paridade entre a
remuneração do capital do poupador e a remuneração do capital
mutuado, posto que ambos se fazem dos mesmos recursos fi-
nanceiros.

Outro ponto onde a apelação é absolutamente impertinente é
quando esta se aventura propugnar por que sejam as amortiza-
ções, decorrentes dos pagamentos mensais, feitas antes da cor-
reção monetária e do cálculo dos juros do saldo devedor.
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Ora, se o mutuário recebeu R$ 10.000,00 de financiamento e
pagou R$ 100,00 no primeiro aniversário mensal do contrato, valor
que foi abatido integralmente no saldo devedor, permanecendo um
débito de R$ 9.900,00, é mais do que óbvio incida a correção mo-
netária e os juros contratados antes da amortização do segundo
pagamento. É que o pagamento ocorre no mínimo um mês depois
de efetuado o empréstimo, e a amortização deve se operar sobre
o valor devido na data em que esta se realiza. A ser de outro modo
o mutuário estaria amortizando débito corroído pela inflação. Nem
o contrato, nem a lei, nem a lógica, nem a justiça militam em favor
da tese dos autores.

Em relação ao argumento dos mutuários de que tem havido
desrespeito ao PES, cumpre registrar que também não tem perti-
nência. É que, nada obstante sustentem, com base, inclusive, em
quadro comparativo anexado à inicial, a não observância pela CEF
do PES, em verdade, como bem demonstra a ré, da análise do
item atinente à metodologia do referido quadro constante da fl. 39,
já se evidencia, que o recálculo feito pelos autores utilizou critérios
aleatórios, não pactuados no contrato.

Ademais, a Caixa Econômica Federal, ao juntar planilha à sua
contestação, demonstra de forma cristalina estar cumprindo to-
dos os termos acordados, inclusive os atinentes aos juros, ao Sis-
tema Francês, à amortização do saldo devedor e a incidência da
taxa TR.

No que tange à insatisfação dos demandantes referente ao
valor cobrado a título de seguro, vê-se que não merece prosperar.
É perfeitamente válido contratar-se seguro com um percentual
específico para o caso concreto, ainda que eventualmente se cons-
tate que o mesmo difere do valor cobrado no mercado. Tal proce-
der é, portanto, plenamente, legal.

Também não deve ser acolhido o argumento dos autores ati-
nente à incidência do Código de Defesa do Consumidor ao pre-
sente caso, visto que esse diploma legal é inaplicável aos contra-
tos de financiamento habitacional celebrados no âmbito do SFH,
por não se tratar de relação de consumo, mas de relação jurídica
sujeita a regramento legal específico, de caráter público e índole
social.
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Por fim, não conheço do pedido dos mutuários relativo à ex-
clusão do contrato do suposto excesso da multa moratória, eis
que não foi formulado na exordial, descabendo, ante a vedação ao
jus novorum, inovar em sede recursal, sob pena de lesionar o art.
264, do CPC.

Por todo o exposto, conheço em parte da apelação dos mu-
tuários e nego provimento na parte conhecida, e conheço em par-
te da apelação da Caixa Econômica Federal e dou provimento na
parte conhecida, para julgar totalmente improcedente o pedido au-
toral, condenando os autores ao pagamento dos honorários advo-
catícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 350.072-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WIL-
DO LACERDA DANTAS

Apelantes: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO
RIO GRANDE DO NORTE S/A - EMPARN, COOPE-
RATIVA DOS PESCADORES E CARCINICULTO-
RES DO POTENGI, ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO
NORTE - IDEMA, ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE
EDUCAÇÃO E CULTURA - APEC / UNIVERSIDADE
POTIGUAR - UNP E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDE-
RAL

Apelados: OS MESMOS
Advs./Procs.: DRS. ROSANY RÉGIA DE OLIVEIRA FREITAS E

OUTRO, LUIZ ANTÔNIO CARVALHO RIBEIRO E
OUTROS, MARJORIE MADRUGA ALVES PINHEI-
RO E OUTROS E JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO
MEDEIROS E OUTROS

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. CARCINICUL-
TURA EM MANGUEZAL. ÁREA DE PRESERVA-
ÇÃO PERMANENTE. NÃO CABIMENTO. DANO
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AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO DA ÁREA. ENTE
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
- Sendo considerada área de preservação perma-
nente (art. 18 da Lei nº 6.938/81, artigos 1º e 3º,
VIII, da Resolução nº 004/1985 do CONAMA, alí-
neas b e f do art. 2º do Código Florestal e Reso-
lução do CONAMA de Nº 303/02) não é permitida
atividade de carcinicultura, eis que agressiva ao
meio ambiente.
- A execução de tal atividade se considera dano
ambiental, passível de condenação à obrigação
de fazer, consistente em recuperar a área degra-
dada.
- O ente público que concedeu a licença, bem
como o que se omitiu na fiscalização, deve res-
ponder, em caráter solidário, junto com os
poluidores, pela recuperação do ecossistema.
Precedentes do STJ.
- Apelação dos réus EMPARN, APEC e CPCP
improvidas. Apelações do Estado do RN e do
IDEMA parcialmente providas e apelação do MPF
provida.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação
de EMPARN - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande
do Norte S/A, da Cooperativa dos Pescadores e Carcinicultores
do Potengi e da APEC - Associação Potiguar de Educação e Cul-
tura / UNP - Universidade Potiguar; dar provimento parcial às ape-
lações do Estado do RN e do IDEMA, e dar provimento à apelação
do Ministério Público Federal, nos termos do relatório, voto e notas
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte inte-
grante do presente julgado.

Recife, 19 de maio de 2005 (data de julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO - Rela-
tor
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO:

Trata-se de cinco apelações em ação ordinária, contra sen-
tença que julgou parcialmente procedente pedidos de condenação
em obrigação de fazer (recuperação de área devastada de man-
gue) e de não fazer (cessação da atividade de carcinicultura em
área de mangue).

Em sua apelação, a EMPARN alega, em suma, que a área em
que se exerce a atividade de carcinicultura não pode ser conside-
rada de manguezal. Isto porque, segundo afirma, trata-se de área
que, há muito, já não possui vegetação de mangue, tratando-se de
uma salina.

A CPCP e a APEC alegam, em suas apelações, tal qual a
EMPARN, que a área objeto do litígio não pode ser considerada
manguezal, já que se trata de área há muito devastada, e que os
específicos locais onde se encontram os viveiros para a criação
de camarões não foram e não eram área de mangue e que, por-
tanto, não haveria que se falar em dano ambiental com a continu-
ação das atividades.

O Estado do Rio Grande do Norte e o IDEMA alegam que a
responsabilidade pelo dano não pode ser atribuída somente aos
mesmos, já que não se pode deduzir que a responsabilidade por
eventuais danos ambientais tenha partido apenas do Estado e o
IDEMA. Alegam ainda que o desmatamento do mangue que ali te-
ria existido não pode ser atribuído aos mesmos, eis que ocorre-
ram há mais de 30 anos.

O MPF apela da parte da sentença que isenta da condenação
em recuperar a área objeto do litígio a CPCP, APEC e a EMPARN.
Aduz que a responsabilização deve ser solidária, já que todos os
réus participaram na devastação da área em discussão.

Em contra-razões, o MPF aduz que resta comprovada pelos
laudos periciais constantes dos autos a existência de área de pre-
servação permanente (manguezais) onde foram construídos os
viveiros de criação e engorda de camarões, pelo que o dano am-
biental resta comprovado. Aduz que mesmo tendo ocorrido devas-
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tação antes da vigência do código florestal, a manutenção da ativi-
dade é criminosa e causa danos ao ambiente, pois impede a rege-
neração do manguezal.

O MPE, em suas contra-razões, afirma que as provas dos
autos, constantes de pareceres técnicos de órgãos governamen-
tais, apontam para a ocorrência de desmatamento de manguezal,
o que demonstra a ocorrência de dano ambiental, violando dispo-
sitivos do Código Florestal.

Os demais apelantes, apesar de intimados, não apresenta-
ram contra-razões.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO
WILDO (Relator):

Da análise dos autos, percebe-se que dois são os pontos cen-
trais da lide. O primeiro se refere a uma questão fática, sobre a
característica da área objeto da discussão, quais sejam, as fazen-
das da EMPARN (Fazenda Camarão) e a Fazenda Camarão do
Povo da CPCP. Nessas áreas desenvolve-se atividade de carcini-
cultura com pesquisa e criação de camarões.

A questão é de se saber se tal área pode ser considerada um
manguezal, ou, ao menos, se tal área é propícia à regeneração da
vegetação de mangue, existente nas mesmas propriedades. Tal
fato se demonstra como incontroverso, até porque as partes não
negam que toda a área onde se encontram as fazendas Camarão
do Povo e Fazenda Camarão da ENPARN, são área, originalmen-
te, de mangue.

Duas são as áreas envolvidas. A primeira delas se refere à
“Fazenda Camarão” da EMPARN e a segunda diz respeito à “Fa-
zenda Camarão do Povo” da CPCP.

Quanto à primeira área, a EMPARN e o Estado do Rio Grande
do Norte argumentam que a área específica onde se situa a explo-
ração, denominada “Fazenda Camarão”, é considerada inteiramen-
te degradada pela construção de uma antiga salina, enquanto so-
mente a área onde se situa a exploração denominada “Fazenda
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Camarão do Povo” é área de manguezal e se encontra em ativida-
de de desmatamento desse ecossistema. Argumentam ainda que
não podem ser responsabilizados pela regeneração, pois sequer
concluíra a investigação que se realiza na área onde se identifica
que está havendo degradação.

Em suma, alegam que o desenvolvimento das atividades na-
quele local não compromete a vegetação existente e que, por ou-
tro lado, não podem ser acusados de dano ambiental, já que não
chegaram a destruir área de mangue, eis que tais áreas já estari-
am devastadas antes que as atividades fossem iniciadas.

O desate dessas alegações só pode ser feito a partir da prova
pericial e, embora se tenha alegado apenas em memoriais, que a
sentença seria nula por não haver se apoiado em provas periciais,
indispensáveis à fundamentação, observo que há nos autos prova
pericial realizada pelos três entes públicos responsáveis pelo meio
ambiente: União, Estado e Município. Do exame desses laudos,
notadamente o da autoridade municipal, do IBAMA e da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte, penso haver elementos que
fundamentam nossa decisão.

Em respeito à alegação da EMPARN e do Estado do Rio Gran-
de do Norte torna-se imperioso afastar a alegação de que a área
onde se encontra o empreendimento “Fazenda Camarão” não pode
ser vista como área de degradação ambiental porque esta já teria
se dado há muito tempo, sem atual possibilidade de regeneração.

Isto, todavia, não é verdade.

O laudo da vistoria técnica realizada pelo IBAMA desautoriza
tal conclusão, ao firmar, às fls. 977, que “em relação à questão da
Fauna presente na área do “Projeto Camarão” de forma mais ge-
ral, observamos que apesar da grande degradação existente na
área por nós vistoriada, puderam ser observados na vizinhanças
de diversos viveiros, principalmente nas áreas com a vegetação
de mangue arbóreo, diversas espécies de pássaros, chama-ma-
rés (Uca vocator), aratus (Família Grapsidae), caranguejos (Fa-
mília Xamthidae), ostras, mariscos, etc.”

Destaca, ainda, o mesmo laudo, ao analisar um dos tanques
do “projeto camarão”: “Considerando a vegetação circunvizinha a
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este tanque (mangue arbóreo), observamos que mais de 60% de
sua superfície se situava em local que antes era área com predo-
minância de regeneração de mangue. As paredes deste viveiro se
encontram reforçadas com placas de concreto. A vegetação vizi-
nha a este tanque se caracteriza como sendo de vegetação de
mangue em fase de regeneração média, com alturas variando de
2 a 4 metros (predominância da espécie mangue sapateiro – Rhi-
zophora mangle) e disposta paralelamente a um canal de escoa-
mento d’água no seu limite Oeste” (fls. 965).

Quanto à segunda área, relativa ao exercício da atividade pela
Cooperativa dos Pescadores na denominada “Fazenda Camarão
do Povo” se observa que a degradação já foi identificada em vários
pontos, conforme se vê do laudo da autoridade ambiental do Muni-
cípio de Natal: “Sim, as fazendas de camarão estão assentadas
em área onde a vegetação de mangue encontrava-se em proces-
so de regeneração. Para a consecução desses empreendimen-
tos, observou-se contínua devastação do ecossistema, destoca-
mento da vegetação de mangues que fora desbastada”. (Fls. 1.201)
Isto demonstra que essa atividade jamais poderia ser considerada
“para o povo”, pois estaria destruindo o meio ambiente, patrimônio
maior da população.

Destaque-se, ainda, o mesmo laudo técnico da SEMURB que
se manifesta sobre as duas áreas e deixa claro o fato de que “as
fazendas de camarão estão assentadas em área onde a vegeta-
ção de mangue encontrava-se em processo de regeneração. Para
a conclusão desses empreendimentos, observou-se contínua de-
vastação do ecossistema, desalojando a fauna presente, inclusive
na ocasião da vistoria, evidenciou-se destocamento de vegetação
de mangues que fora desbastada” (fls. 1.201).

Também o parecer técnico da UFRN (fls. 1221 e ss) afirma
que “vestígios de mangue emergem sobejamente da superfície dos
leitos de vários tanques de engorda instalados na região”. Tais con-
siderações são corroboradas por fotografias que bem demons-
tram a existência de área de manguezal e resquícios de vegeta-
ção mesmo nas áreas em que os tanques foram construídos. Outra
consideração importante foi o fato de os fiscais encontrarem cal
nos taludes dos tanques, que, normalmente, servem para aumen-
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tar o pH da água, o que denotaria ocorrência de desmatamento de
manguezal. (Fls. 1.221/1.222).

Percebe-se, portanto, que a questão fática sobre a caracteri-
zação da área como um manguezal resta dirimida pela análise
das provas dos autos. A área em discussão é composta de vege-
tação de mangue e os lugares onde foram construídos os tanques
são propícios ao desenvolvimento e regeneração daquele ecossis-
tema.

Assim, de acordo com o princípio do poluidor-pagador, devem
ser responsabilizados pelos danos efetivamente causados, aque-
les que concorreram para tanto, de modo a impor-lhes a regenera-
ção do meio ambiente, nos locais onde esses danos foram causa-
dos por suas respectivas atividades.

Todavia, há de se analisar as alegações do Município de Natal
em sua contestação, que tece comentários sobre a possibilidade
de exploração econômica moderada em região de manguezal.
Entendo, desde já, que este não é o entendimento mais plausível
da matéria.

Isto porque, como se sabe, os manguezais são florestas. São
ecossistemas próprios, e, na exata definição da doutrina francesa,
expressa na obra “Environnement: Représentations et concepts
de la nature”1, correspondem a um sistema complexo de intera-
ções entre uma variação de espécies animais e um determinado
ambiente. O mangue, pois, consiste na interação de espécies ani-
mais peculiares e vegetais específicos, num ambiente propício que
se constitui na presença de água salinizada.

Nesse sentido, a tutela jurídica dos ecossistemas florestais
tem fundamento constitucional no art. 125, § 1º, VII, da Carta Polí-
tica pátria, que impõe ao Poder Público a tarefa de proteger a fau-
na e a flora.

Essa proteção, todavia, não é feita da mesma maneira. Em
determinadas áreas há maior espaço à atuação da exploração
econômica da região de floresta. Noutras, todavia, tal espaço é

1 Jean-Marc Besse; Isabelle Roussel. Environnement: Représentations et
concepts de la nature. Ed. L’Harmattan, 1997, p. 132 e ss.
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muito pequeno ou quase nulo.

Da leitura do código ambiental se vê que nas florestas existen-
tes no território nacional exercem-se os direitos de propriedade
com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta
Lei estabelecem.

Da leitura dos dispositivos constitucionais, em especial o art.
170 e seus incisos, percebe-se que a proteção ao meio ambiente
é uma condicionante à exploração da atividade econômica. De
fato, o legislador constituinte, atento à urgente necessidade de pre-
servação ambiental, condicionou o exercício de atividade econô-
mica potencialmente causadora de significativa degradação am-
biental, à necessária defesa do meio ambiente.

Em nível infraconstitucional o fundamento jurídico da preser-
vação dos manguezais consiste no Código Florestal, instituído pela
Lei n° 4.771/65, com as modificações introduzidas pelas Leis nºs.
7.511/86 e 7.803/89 e pela MP nº 2.166-67/2001.

A legislação define vários tipos de florestas, que refletem o
regime jurídico de proteção e de exploração econômica. Nesse
sentido, há aquelas situadas em área de preservação permanen-
te, assim como aquelas sujeitas ao regime de utilização limitada,
outras são objeto de legislação específica, e ainda aquelas que
são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título
de reserva legal, um mínimo previsto por lei. (Art. 15 do Código
Florestal).

O Código considera os manguezais áreas protegidas, de pre-
servação permanente, nos termos respectivamente das alíneas b
e f de seu art. 2º. E, no artigo 4o, § 5º prevê-se que a supressão de
vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e mangues,
de que tratam, respectivamente, as alíneas c e f do art. 2º deste Có-
digo, somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

Demais disso, o art. 18 da Lei de Política Nacional do Meio
Ambiente - Lei nº 6.938/81, bem como os artigos 1º e 3º, b, VIII, da
Resolução nº 004/1985 do CONAMA elevaram os manguezais à
categoria de reservas ecológicas, impassíveis de supressão ou
desmate. Há também a Resolução do CONAMA de nº 303/02 que
dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preser-
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vação Permanente, que em seu artigo terceiro prescreve:

“Art. 3º. Constitui Área de Preservação Permanente
a área situada:
X - em manguezal, em toda a sua extensão;
E em seu artigo 2o define o conceito de ‘mangue-
zal’:
Art. 2º. Para os efeitos desta Resolução, são adota-
das as seguintes definições:
IX - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre
em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, for-
mado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às
quais se associa, predominantemente, a vegetação
natural conhecida como mangue, com influência flú-
vio-marinha, típica de solos limosos de regiões es-
tuarinas e com dispersão descontínua ao longo da
costa brasileira, entre os estados do Amapá e San-
ta Catarina;”

Cumpre esclarecer, portanto, que a natureza jurídica das flo-
restas de preservação permanente não propriamente a de restri-
ção à propriedade privada, pois a necessidade de proteção am-
biental dessas florestas decorre de sua própria situação ou qualifi-
cação natural. José Afonso da Silva doutrina que a tutela jurídica
das áreas de preservação permanente não tem um caráter subje-
tivo, criado pelo homem, pois consiste numa interdição natural do
solo, como a interdição de plantar nos penhascos (SILVA, José
Afonso da: Direito Ambiental Constitucional: 4a ed. rv. amp., São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 170-176).

A importância dos manguezais, que lhes garante essa tutela
jurídica especial, decorre do fato de que inserem uma grande di-
versidade biológica, além de exercerem funções essenciais para
o equilíbrio da vida não só nas regiões onde se localizam, como
também irradiando reflexos extra-regionais. Os manguezais são
áreas de preservação e não de conservação, são, portanto espa-
ços de proteção impositiva e integral, que não permitem explora-
ção econômica direta:

“O espírito do Código Florestal, a sua interpretação
teleológica nos leva a afirmar que as florestas de
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preservação permanente não são suscetíveis de
exploração. Aliás, essa é a correta interpretação do
art. 16 do Estatuto Florestal, quando prevê como res-
salva para a exploração da floresta de domínio pri-
vado, o fato da mesma ser de preservação perma-
nente”. (MACHADO, Paulo Affonso Leme : Direito
ambiental brasileiro : 5ª ed., São Paulo: Malheiros,
1995, p. 554).

Sendo assim, aplicando-se a legislação ambiental, tem-se que
a área em discussão é de plena proteção, e não é passível de
abrigar atividades como a carcinicultura, desde que tais ativida-
des, de um lado, promovam o desmatamento de manguezal e, de
outro, impeçam a regeneração do referido ecossistema.

Destarte, o confronto entre o direito ao desenvolvimento e os
princípios do direito ambiental deve receber solução em prol do
último, haja vista a finalidade que este tem de preservar a qualida-
de da vida humana na face da terra. O seu objetivo central é prote-
ger patrimônio pertencente às presentes e futuras gerações.

Assim é que não se pode admitir que empreendimentos eco-
nômicos subjuguem os interesses de proteção ao meio ambiente.
Nesse sentido, constatado o dano ao meio ambiente, esse preci-
sa ser reparado, não havendo razão nos argumentos que contes-
tam a existência de área de mangue na região em que se instala-
ram os criatórios de camarões.

O segundo ponto controvertido diz respeito aos apelos do Es-
tado do RN, do IDEMA e do MPF. É que foram, somente o Estado
do RN e o IDEMA, condenados a arcar com a recuperação da
área, tendo sido isentados os demais réus. Estes últimos alegam
inicialmente que não são responsáveis pelo eventual dano que te-
nha ocorrido, já que, segundo afirmam, a área de mangue já esta-
va desmatada antes da implantação dos projetos de carcinicultura
naquela área. Sucessivamente, aduzem que a condenação, se
houver, não deveria atingir somente o estado do RN e o IDEMA, já
que o dano ambiental deveria ser recuperado apenas pelo agente
poluidor, de acordo com o princípio do poluidor-pagador. Isto tam-
bém alega o MPF, que requer a condenação de todos os réus,
solidariamente.
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Nesse sentido, a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente dispõe, em seu artigo 4o, a prescrição
do que se convencionou chamar de princípio do poluidor-pagador,
que nada mais é do que uma regra, segundo a qual cabe a quem
polui, a regeneração da área poluída, ou o pagamento de indeniza-
ção quanto tal for impossível.

“Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obri-
gação de recuperar e/ou indenizar os danos causa-
dos e, ao usuário, da contribuição pela utilização de
recursos ambientais com fins econômicos.”

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poluidor resta bem
estabelecida tanto na constituição quanto nas legislações infra-
constitucionais, com o que mais e mais se fortalece o “princípio
poluidor-pagador”, que faz recair sobre o autor do dano, o ônus
decorrente dos custos sociais de sua atividade.

Se todos os autores do dano são identificáveis, portanto, de-
vem todos eles arcar com a recuperação da área, incluindo as
pessoas jurídicas de direito público que licenciaram a atividade, ou
deixaram de fiscalizá-la.

Neste sentido, a argumentação do Estado do RN e do IDEMA
não pode ser considerada para excluí-los da responsabilidade pelo
dano ambiental, mas sim para incluir os demais réus como res-
ponsáveis solidários na recuperação do ecossistema, de acordo
com o que alega a apelação do MPF.

Remanesce o argumento do Estado do Rio Grande do Norte
de que não poderia ser responsabilizado em respeito à degrada-
ção da área onde existem as atividades da fazenda camarão do
povo, porque sequer teria concluído a avaliação.

Tal alegação não prospera.

Como demonstrou o Ministério Público, a responsabilidade pela
degradação existente – já identificada em vários pontos – se dá
pela ocorrência da expedição de licença emitida pelo referido ór-
gão ambiental estadual. Isto porque a pessoa jurídica de direito
público que autoriza, bem como a que deixa de fiscalizar determi-
nada atividade, responde pelos danos causados ao meio ambien-
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te na execução da mesma. Portanto, constatado que houve omis-
são do Estado na fiscalização, deve o mesmo arcar com o ônus
de sua desídia, por parte do Estado do RN bem como do Município
de Natal.

É de se destacar que, no caso, não cabe a afirmação de que a
exploração da atividade teria se dado sob o respaldo de licença
ambiental. No caso específico, tem-se que a atividade já havia ini-
ciado antes mesmo da emissão da licença estadual, bem como
os riscos da referida devem ser suportados por aqueles que ob-
têm o lucro com a sua exploração econômica.

Não se trata de particulares que somente agiram por respaldo
da licença ambiental, já que os réus sabiam os riscos que esta-
vam correndo ao implementar referida atividade sem a licença já
ter sido concedida. Destaque-se que, no caso em tela, isentar a
responsabilidade dos demais réus, que exploram a área econômi-
ca e cientificamente, seria privilegiar o poluidor em detrimento da
sociedade, que teria que arcar com os ônus através do Estado.

A responsabilidade é, então, solidária, entre poluidores e ente
estatal que teria licenciado a atividade. Assim entende o col. STJ:

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO
AMBIENTAL – 1. É parte legítima para figurar no pólo
passivo da ação civil pública, solidariamente, o res-
ponsável direto pela violação às normas de preser-
vação do meio-ambiente, bem assim a pessoa jurí-
dica que aprova o projeto danoso. 2. Na realização
de obras e loteamentos, é o município responsável
solidário pelos danos ambientais que possam advir
do empreendimento, juntamente com o dono do
imóvel. 3. Se o imóvel causador do dano é adquirido
por terceira pessoa, esta ingressa na solidariedade,
como responsável. 4. Recurso especial improvido.”
(STJ – REsp – 295.797 – SP – 2ª T. – Relª. Minª.
Eliana Calmon – DJU 12.11.2001 – p. 00140).

“Nas ações coletivas de proteção a direitos metain-
dividuais, como o direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, a responsabilidade do poder
concedente não é subsidiária, na forma da novel lei
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das concessões (Lei nº 8.987 de 13.02.95), mas ob-
jetiva e, portanto, solidária com o concessionário de
serviço público, contra quem possui direito de re-
gresso, com espeque no art. 14, § 1° da Lei nº 6.938/
81. Não se discute, portanto, a liceidade das ativida-
des exercidas pelo concessionário, ou a legalidade
do contrato administrativo que concedeu a explora-
ção de serviço público; o que importa é a potenciali-
dade do dano ambiental e sua pronta reparação.”
(STJ – REsp – 28.222 – SP – 2ª T. – Relª. p/o Ac. Minª.
Nancy Andrighi – DJU 15.10.2001 – p. 00253).

Vê-se, portanto, que o Estado deve responder pelos danos
causados, mas, não sozinho. Os demais réus, que participaram
do empreendimento elaborado na área em questão, também res-
pondem, solidariamente, pela recuperação da área devastada. De
um lado porque não se pode penalizar apenas a entidade estatal
pelo dano e, de outro, porque também não se pode isentá-lo da
responsabilidade, já que o mesmo fomentou a referida atividade,
através do IDEMA, licenciando-a.

Quanto ao réu Município de Natal, restou comprovada a exis-
tência de procedimento administrativo nos órgãos municipais (fls.
49/55). Se é assim, o município não pode se esquivar da respon-
sabilidade, já que, mesmo não concedendo qualquer licença, omi-
tiu-se no seu dever de fiscalização.

Ressalte-se que o meio ambiente é um bem de toda a socie-
dade e deve ser preservado em toda as esferas governamentais.
A omissão municipal não pode ser desconsiderada, cabendo ao
ente responder solidariamente pela recuperação da área.

Concluo, portanto, que, como o meio ambiente é da respon-
sabilidade de todos os entes públicos, notadamente quando se
demonstra que não se desincumbiram do ônus de fiscalizar em
suas respectivas áreas as atividades danosas praticadas, tanto
por ter se omitido quanto por ter concedido licença para essas
explorações, devem ser responsabilizadas na medida da sua atu-
ação-omissão, como é o princípio geral que rege a tutela do meio
ambiente.

Diante do exposto, nego provimento à apelação de EMPARN -
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Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A.,
da Cooperativa dos Pescadores e Carcinicultores do Potengi e da
APEC - Associação Potiguar de Educação e Cultura / UNP - Uni-
versidade Potiguar; dou provimento à apelação do MPF; e dou pro-
vimento parcial às apelações do Estado do RN e do IDEMA, para
modificar a sentença e condenar os réus EMPARN - Empresa de
Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A, Cooperativa
dos Pescadores e Carcinicultores do Potengi, APEC - Associação
Potiguar de Educação e Cultura / UNP - Universidade Potiguar e
Município de Natal à recuperação da área, mantendo o restante da
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 2.936-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE
CAVALCANTE

Apelantes: MARCÍLIO ROSA DOS SANTOS, JOEL GENUÍNO
AUGUSTO, ANGÉLICA NUNES DO NASCIMENTO,
ILOMAR SANTANA DE OLIVEIRA, MARCOS LUIZ
DOS SANTOS, MARIA DAS DORES AUGUSTO,
JOSÉ DOS SANTOS, MARIA GENOVEVA DE OLI-
VEIRA BERNARDO, JOSELMA CAMPELO DO NAS-
CIMENTO E LUIZ GONZAGA DOS SANTOS

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Advs./Procs.: DRS. CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA, JÚLIO OL-

NEY TENÓRIO DE GODOY, JACINTA DE FÁTIMA
COUTINHO MOURA E ANA CRISTINA ANDRADE
MOURA DE GOUVEIA

EMENTA:  PENAL E PROCESSUAL PENAL. APE-
LAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE PECULATO-
FURTO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E  ABANDO-
NO DE FUNÇÃO. ADVENTO DO INSTITUTO DA
PRESCRIÇÃO (ART. 109, V, C/C ART. 110, §1º,
AMBOS DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DOS RÉUS QUE SE DECRETA, EXCETO EM
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RELAÇÃO A UMA DENUNCIADA. INEXISTÊNCIA
DE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA E À MATE-
RIALIDADE DELITIVAS REFERENTES À RÉ QUE
NÃO FOI BENEFICIADA PELO INSTITUTO DA
PRESCRIÇÃO.
- É forçoso reconhecer a extinção da punibilidade
de todos os réus (exceto de uma ré), em face do
advento do instituto da prescrição. Havendo os
denunciados tomado ciência da sentença a quo
em novembro de 2001, que contém em seu bojo
a condenação daqueles à pena de 1 (um) ano de
reclusão, incidem, in casu, as regras previstas
no art. 109, V, do Código Penal, que estipula o
prazo de 4 (quatro) anos para o advento da pres-
crição, calculada pela pena in concreto, já que a
sentença transitou em julgado para a Acusação
(art. 110, §1º, CP). Como ainda não houve julga-
mento do recurso de apelação interposto pela
Defesa, por parte deste e. TRF da 5ª Região, o
jus puniendi estatal encontra-se irremediavel-
mente prescrito.
- Restringindo-se a análise de mérito apenas ao
crime de peculato-furto atribuído à ré Joselma,
o qual não sofreu os efeitos da prescrição, im-
põe-se acolher as contundentes provas perici-
ais e testemunhais carreadas aos autos em seu
desfavor, não subsistindo dúvidas acerca da au-
toria e materialidade delitivas em questão.
- Apelações interpostas pela Defesa prejudica-
das, em face da extinção da punibilidade dos
réus que se decreta, decorrente do advento do
instituto da prescrição, exceto em relação à Ré
Joselma Campelo do Nascimento, cujo apelo in-
terposto resta julgado improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indi-
cadas, decide a egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, julgar prejudicado o recurso
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de apelação criminal interposto pela defesa, decretando a extin-
ção da punibilidade dos Recorrentes, em face do advento do insti-
tuto da prescrição, exceto em relação à Ré Joselma Campelo do
Nascimento, cujo apelo resta improvido, na forma do relatório, voto
e das notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazen-
do parte integrante do presente julgado.

Recife, 30 de junho de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE CAVALCAN-
TE - Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO SIQUEIRA
(Convocado):

Trata-se de recursos de apelações criminais, interpostas por
Joselma Campelo do Nascimento e outros contra decisão mono-
crática que, acatando a tese do Ministério Público, condenou a pri-
meira pela prática dos delitos de peculato, falsidade ideológica e
abandono de função, respectivamente tipificados nos arts. 312,
299 e 323 do Código Penal, e os demais, pela prática de peculato
em concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do CP.

Narra a denúncia que a primeira acusada falsificou as rubri-
cas do funcionários responsáveis pela conferência dos alvarás,
os quais, após terem sido inadvertidamente assinados pelo ma-
gistrado competente, foram utilizados pelos demais denunciados
que, a pedido da primeira acusada, sacaram os saldos em diver-
sas contas vinculadas de Reclamações Trabalhistas alheias.

Por se encontrar desde outubro de 2001 em local incerto e
não sabido, foi a acusada Joselma citada por edital, sendo expedi-
do contra a mesma mandado de prisão preventiva.

Joselma Campelo do Nascimento, por meio de sua defensora
dativa, interpôs recurso de apelação (fls. 521-524), alegando a in-
suficiência e a contradição das provas constantes dos autos, bem
como a ausência de dolo na conduta da apelante.

Nas razões de seu apelo, o outro recorrente, Luiz Gonzaga
dos Santos, argumentou que, além de não ter havido intenção de
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burlar a lei, a ausência de periculosidade torna desnecessário o
cumprimento da pena, razão pela qual pede a sua absolvição.

O Ministério Público Federal ofertou contra-razões (fls. 532-
536), requerendo, preliminarmente, fosse reconhecida, de ofício, a
prescrição retroativa, no que pertine aos delitos de falsidade ideo-
lógica e abandono de função cometidos pela ré Joselma, bem como
no que concerne ao crime de peculato, perpetrado pelos demais
acusados apelantes, extinguindo-se, conseqüentemente, a puni-
bilidade deles, com supedâneo no art. 107, IV, do Código Penal e,
comprovadas a materialidade e a autoria delitiva no que respeita
ao crime de peculato cometido pela ré Joselma, em relação ao
qual não se operou a prescrição da pretensão punitiva, razão pela
qual requereu o parquet fosse negado provimento ao apelo por ela
interposto.

Os demais réus compareceram em Juízo apenas para pleite-
ar a eliminação de um dos requisitos exigidos para gozarem o be-
nefício da suspensão da pena, conforme se vê às fls. 537 e ss.

O membro regional do Ministério Público Federal, preliminar-
mente, pelo reconhecimento ex officio da prescrição retroativa,
devendo ser extinta a punibilidade dos réus, exceto no que diz res-
peito ao crime de peculato praticado pela ré JOSELMA, não alcan-
çado pela prescrição, postulando que, neste particular, fosse im-
provido seu apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

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

É forçoso reconhecer a extinção da punibilidade de todos os
réus em relação aos crimes de falsidade ideológica e abandono
de função, em face do advento do instituto da prescrição.

Com efeito, havendo os réus (exceto Joselma Campelo do
Nascimento) sido intimados da sentença condenatória em novem-
bro de 2001, a qual os condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão
pela prática do delito de peculato (art. 312, §1º, c/c art. 29, ambos
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do CP) , incidem, in casu, as regras previstas no art. 109, V, do
Código Penal, que estipula o prazo de 4 (quatro) anos para o ad-
vento da prescrição, calculada pela pena in concreto, já que a sen-
tença transitou em julgado para a acusação (art. 110, §1º, CP).
Como ainda não houve julgamento dos recursos de apelação in-
terpostos pela defesa, por parte deste e. TRF da 5ª Região, o jus
puniendi estatal encontra-se irremediavelmente prescrito.

No que se refere à ré Joselma Campelo do Nascimento, ob-
servo que pela prática do crime de peculato a mesma foi condena-
da pelo Juízo monocrático à pena de 7 (sete) anos de reclusão;
pelo delito descrito pelo art. 299 do CP (falsidade ideológica), a
mesma ré foi condenada a 3 (três) anos de reclusão; pelo delito
descrito no art. 323 do CP (abandono de função), a ré foi condena-
da à pena de 1 (um) mês de detenção, totalizando uma pena final
de 10 (dez) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, além de
900 (novecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Logo, cons-
tata-se que apenas a pena de 1 (um) mês de detenção (delito do
art. 323 do CP) encontra-se prescrita.

Iniciemos, então, a análise do apelo de dita ré.

O magistrado a quo, na vergastada sentença de primeiro grau,
assim se pronunciou:

“(...) Nesta espécie de peculato, a condição de fun-
cionário público não é causa, mas ocasião para o
crime. Ora, a acusada Joselma Campelo do Nasci-
mento utilizou-se, inclusive, de máquina de datilo-
grafia pertencentes à Justiça do Trabalho e que le-
vara para sua residência, a pretexto de que ali dati-
lografava sentenças e despachos para os Juízes
com quem trabalhava. Há indícios de que, antes de
empreender a fuga, teria incinerado processos e
documentos que estavam em sua residência.
Indisputavelmente, a acusada Joselma Campelo do
Nascimento agiu dolosamente, com a finalidade de
se apropriar, por diversas vezes, de dinheiro refe-
rente a indenizações em Reclamações Trabalhis-
tas, traindo a confiança em si depositada pelos Juí-
zes com quem trabalhou. As perícias realizadas e
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os depoimentos das testemunhas e dos demais
acusados são fortes o bastante para afastar dúvida
sobre sua culpabilidade”. (fl. 486).

O membro do Ministério Público Federal que oficia perante esta
segunda instância asseverou que (fl. 559):

“Compulsando os autos, precisamente o conjunto
de provas documentais e testemunhais ali produzi-
das (tais como as contidas às fls. 177-179, 244-263,
270 e 424-428), não resta dúvidas de que a ré co-
meteu o delito em comento, pois a mesma, gozan-
do de sua condição de servidora pública, que lhe
proporcionava amplo acesso e confiança frente aos
magistrados com quem trabalhava, veio a fraudu-
lentamente deduzir quantias alheias depositadas na
Caixa Econômica Federal para seu próprio provei-
to.
Diante do exposto, opina o Ministério Público Fede-
ral, em preliminar, pelo reconhecimento ex officio da
prescrição retroativa, devendo ser extinta a punibili-
dade dos réus, exceto no que diz respeito ao crime
de peculato praticado pela ré Joselma, não alcan-
çado pela prescrição, neste aspecto devendo ser
julgado improcedente seu recurso.”

Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso de apelação
interposto pela defesa, decretando a extinção da punibilidade da
recorrente, face ao advento do instituto da prescrição, exceto em
relação à ré Joselma Campelo do Nascimento, cujo apelo resta
improvido.

É como voto.
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APELAÇÃO CRIMINAL N° 3.514-CE

Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI

Apelante: PAULO TERRENCE HISSON
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Def. Público: DR. DERLI DALLEGRAVE

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO IN-
TERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 12,
CAPUT C/C ART. 18. I E III DA LEI Nº 6.368/76.
DELAÇÃO PREMIADA DO CO-RÉU. ADMISSIBI-
LIDADE.
- Apelação de um dos co-réus contra sentença
que o condenou pela participação em tráfico in-
ternacional de entorpecentes, em que agia como
intermediário entre o transportador italiano e o
fornecedor brasileiro mediante pagamento de
comissão. Art. 12, caput  c/c art. 18, I e III da Lei nº
6.368/76.
- A delação do co-réu estrangeiro, feita com o
objetivo de redução da pena tal como previsto
no art. 32, § 3º da Lei nº 10.409/2002, é válida para
fundamentar a condenação do outro réu, quan-
do verossímil e compatível com o restante da
prova testemunhal produzida. Precedentes do
STJ.
- Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação crimi-
nal, em que são partes as acima mencionadas, acordam os De-
sembargadores Federais da Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, à unanimidade, em negar provimento à ape-
lação, nos termos do voto da Relatora e das notas taquigráficas
que estão nos autos e que fazem parte deste julgado.

Recife, 9 de agosto de 2005 (data do julgamento).
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DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CANTARELLI
- Relatora

RELATÓRIO

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

Trata-se de apelação de Paulo Terrence Hisson contra sen-
tença do Juízo Federal da 11ª Vara da Seção Judiciária do Ceará
que o condenou a 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de prisão em
regime integralmente fechado pela prática do crime previsto no
art. 12, caput, c/c art. 18, I e III da Lei nº 6.368/76 (tráfico interna-
cional de entorpecentes decorrente de associação).

O provimento combatido (fls. 492/534) acolheu a hipótese acu-
satória por julgá-la consoante com a prova produzida na instrução
criminal. Eis a síntese dos fatos: a) o italiano Marco Visconti foi
detido em 09/07/2002 no Aeroporto Internacional do Ceará quando
se dirigia a Milão/Itália com um quilo e meio de cocaína ocultado no
fundo falso de sua mala; b) preso em flagrante, Marco Visconti
confessou perante a polícia e confirmou no interrogatório judicial
(fls. 163/167) que veio duas vezes ao Brasil com a missão de ad-
quirir cocaína dos supostos traficantes Paulo Terrence Hisson e
Lloyd Uno Wladmir Ernst; c) o suposto traficante Lloyd Uno Wlad-
mir Ernst é de nacionalidade holandesa, enquanto Paulo Terrence
Hisson haveria habitado por vários anos na Holanda (fl. 506); d)
Marco Visconti afirma que antes de ser preso já viera ao Brasil e
conhecera Paulo Terrence Hisson, e que pela intermediação deste
último fizera contato com Lloyd, que reside em Manaus/AM; e) a
indicação de Paulo Terrence Hisson como contato para a aquisi-
ção da droga partiu do traficante Daniele, vulgo “Dino”, que reside
em Milão e de quem Marco Visconti cumpria ordens; f) Marco Vis-
conti pagou mil dólares a Paulo Terrence Hisson pela intermedia-
ção do negócio e condução no trajeto Fortaleza-Belém; g) na últi-
ma e derradeira vinda ao Brasil, Marco Visconti seguiu diretamen-
te para Manaus/AM, onde adquiriu um quilo e meio de cocaína de
Lloyd Uno Wladmir Ernst e de um brasileiro chamado Patrick Sou-
sa.

O apelante, em sua peça recursal (fl. 554, com razões às fls.
684/688), sustenta que a sentença baseou-se exclusivamente na
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versão de um traficante estrangeiro preso em flagrante, que para
beneficiar-se da redução de pena prevista na Lei nº 10.409/2002
delatou uma pessoa que nada tem a ver com o tráfico. O apelante
aduz ainda que a condenação foi provocada por um fato atípico,
qual seja o de apresentar uma pessoa a outra. Por fim, reitera que
o interrogatório de Marco Visconti não merece crédito e, por au-
sência de provas, deve ele apelante ser absolvido da acusação.

Em suas contra-razões (fls. 701/704), o Ministério Público
Federal defende a manutenção da sentença em todos os seus
termos, sustentando a veracidade do interrogatório de Marco Vis-
conti e informando ainda que o apelante já vinha sendo investigado
pela Polícia Federal, conforme depoimento de fls. 349.

O parecer oferecido em 2º grau pelo MPF (fls. 710/713) opina
pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

Ao Desembargador Federal Revisor.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI (Relatora):

O caso trazido ao Tribunal pode ser melhor compreendido se
contrastadas as duas versões apresentadas pelos dois co-réus
Marco Visconti e Paulo Terrence Hisson, para que ao final ambas
sejam cotejadas com a prova produzida nos autos e com a hipóte-
se acusatória contida na denúncia.

O italiano Marco Visconti, em seu interrogatório (fls. 163/167),
afirma que veio duas vezes ao Brasil para adquirir dois quilos de
cocaína, que seriam entregues em Milão a um traficante chamado
Daniele, vulgo “Dino”. Na primeira viagem, Marco Visconti desem-
barcou em Fortaleza/CE e procurou imediatamente fazer contato
com Paulo Terrence Hisson, que segundo o traficante Daniele po-
deria servir de intermediário na relação entre Marco e o também
traficante Lloyd Uno Wladmir Ernst. Ainda segundo o italiano, Pau-
lo foi encontrado numa barraca de praia onde geralmente fica, jus-
tamente para aguardar solicitações de droga para o tráfico interna-
cional.
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Após uma série de conversas, que teriam servido para que
Paulo tivesse confiança em Marco e descartasse a possibilidade
de estar ele a serviço da polícia, ambos fecharam os termos do
acordo. Paulo conduziria Marco até a cidade de Belém/PA, onde o
apresentaria ao traficante Lloyd Uno Wladmir Ernst, tudo por indi-
cação do traficante italiano Daniele. Em contrapartida, Marco pa-
garia mil dólares a Paulo pelo serviço, bem como suas despesas
de transporte.

Segundo Marco, o negócio não teria sido concretizado nessa
primeira viagem. Seria necessário que viesse ao Brasil por uma
segunda vez, novamente desembarcando em Fortaleza e seguin-
do diretamente para Manaus/AM, cidade onde estava agora Lloyd.
Em lá chegando, adquiriu um quilo e meio de cocaína pura e con-
tou com os serviços de Lloyd e de outro traficante conhecido como
Patrick Sousa, vulgo “Gênio”, para ocultar o entorpecente num fun-
do falso de mala. Foi pela apreensão dessa quantidade de entor-
pecente que foi ele preso em flagrante e posteriormente condena-
do por tráfico internacional.

A versão de Paulo Terrence Hisson, também construída em
interrogatório (fls. 168/170), é muito parecida com a de Marco Vis-
conti, diferindo apenas quanto à motivação apontada para as con-
dutas. Paulo afirma que, além de ser corretor de imóveis, é guia
turístico e atua na orla de Fortaleza/CE. Enquanto estava em seu
ponto habitual, numa das barracas da praia, conheceu casualmente
o italiano Marco Visconti, que estava no país a turismo. Segundo
ele, o italiano Marco desejava conhecer a cidade de Belém/PA e
Paulo, por ser natural daquela região e ter lá vínculos familiares,
ofereceu-se para lhe servir de guia. Como remuneração pelo ser-
viço turístico, Marco lhe pagaria a quantia de mil dólares.

Como combinado, Marco e Paulo seguiram para Belém, mas
enquanto o primeiro viajou de avião o segundo partiu de ônibus
para, segundo sua versão, economizar o dinheiro dado para a pas-
sagem aérea. A estada de Marco em Belém durou cerca de duas
semanas, e nesse ínterim Paulo cuidou de apresentar-lhe Lloyd e
Patrick, dentre outras pessoas que participavam de um churras-
co. Além disso, Paulo afirma que sempre aluga o apartamento de
Patrick quando vai a Belém. Como Marco não quisesse conhecer
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os pontos turísticos da cidade e passasse o dia inteiro trancado no
apartamento a consumir cocaína, Paulo retornou a Fortaleza e
encerrou seu contato com o italiano.

São estas as duas versões disponíveis no processo. A instru-
ção probatória, mesmo que sucinta, conta com depoimento escla-
recedor do policial federal que prendeu Paulo Terrence Hisson, nos
seguintes termos:

“Que Paulo Terrence Hisson já vinha sendo investi-
gado em razão de denúncia anônima de que ele atua-
va na beira mar com prostituição e tráfico de dro-
gas; que aproximadamente uma semana antes de
haver essa denúncia, Paulo havia estado na Supe-
rintendência da Polícia Federal acompanhando um
holandês e uma jovem brasileira a fim de auxiliá-los
a tirar o passaporte dela; que naquela ocasião, Pau-
lo ficou detido por algumas horas na Superintendên-
cia da Polícia Federal, para verificação da veracida-
de de seus documentos, uma vez que utilizava do-
cumentos brasileiros mas tinha um sotaque muito
carregado de estrangeiro (...)” (fl. 349).

Ou seja, ficou evidente pela oitiva do policial federal que a ver-
são contada por Marco Visconti é dotada de veracidade, além do
que não foi desconstituída pela única testemunha de defesa apon-
tada por Paulo Terrence Hisson. Sem dúvida o co-réu italiano cola-
borou com as investigações para obter os benefícios do art. 32, §
3º, da Lei nº 10.409/2002, que institui a chamada delação premiada.

Nos casos de tráfico internacional de entorpecentes, o recur-
so a esse mecanismo é praticamente a única forma de atingir com
eficácia as redes de compra e venda de drogas, visto que as pe-
nas são elevadas e uma boa parte dos participantes das condutas
criminosas é – como é o caso do italiano Marco Visconti – de pe-
ças vulneráveis e em geral manipuladas em troca de altas somas
de dinheiro. Em suma, de nada adiantaria punir um simples trans-
portador de cocaína e deixar impunes tanto a matriz italiana da
conexão (o traficante Daniele) como o braço brasileiro (o interme-
diário Paulo Terrence Hisson e o fornecedor Lloyd Ernst). Se o
Lloyd Ernst não foi localizado e teve o curso prescricional suspen-
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so por conta do art. 366 do CPP, é necessário coibir a parte cea-
rense do circuito, que, como informado pelo policial federal, já ha-
via sido objeto de denúncia anônima.

O valor da delação de co-réu, quando a versão por ele apre-
sentada é consonante e em nada discrepa da produzida na instru-
ção, é reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Passo a trans-
crever alguns acórdãos que consagram essa possibilidade no di-
reito processual penal brasileiro:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFI-
CO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO FIR-
MADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E NA
DELAÇÃO DOS CO-RÉUS. CONJUNTO PROBA-
TÓRIO SUFICIENTE PARA O JUÍZO DE CONDE-
NAÇÃO. WRIT DENEGADO.
1. Devidamente fundamentado o acórdão que man-
teve a condenação do paciente pela prática do deli-
to de tráfico de entorpecentes lastreado no exame
pericial, nos depoimentos prestados em juízo pelos
policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos
réus, bem como na delação dos co-réus, todos em
plena harmonia e consonância, notadamente no que
diz com a narrativa do iter criminis e a autoria deliti-
va, descabida a alegação de violação ao princípio
do contraditório.
2. Habeas corpus denegado.”
(HC nº 221.03/GO, Sexta Turma, Rel. Paulo Gallotti,
DJ 07/10/2002, p. 704).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE EN-
TORPECENTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS A DE-
TERMINAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. DELAÇÃO
DO CO-RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAIS ATES-
TANDO QUE A PRISÃO SE DEU POR DENÚNCIA
ANÔNIMA QUE O ACUSAVA DA PRÁTICA DELI-
TUOSA. REAÇÃO DO RÉU QUANDO PERCEBI-
DA A PRESENÇA DE POLICIAIS NA RODOVIA EM
QUE TRAFEGAVA.
1. A delação do co-réu tem induvidoso valor proba-
tório, quando se oferece como um dos elementos
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do conjunto da prova em que se funda o decreto
condenatório.
2. A pretensão de simples reexame de prova, à moda
de segunda apelação, é estranha ao âmbito de ca-
bimento do habeas corpus.
3. Ordem denegada.”
(HC nº 16.774/MS, Sexta Turma, Rel. Hamilton Car-
valhido, DJ 25/02/2002, p. 447).

A materialidade do crime foi comprovada justo no momento da
prisão em flagrante, por conta da apreensão da cocaína escondi-
da no fundo falso da mala (vide laudo pericial de fls. 82/86). Já a
autoria por parte de Paulo Terrence Hisson é atestada pela dela-
ção de Marco Visconti, que guarda consonância com o testemu-
nho do policial federal, e com sua própria versão, muito embora
haja uma diferença quanto à motivação.

Paulo confirma ter recebido os mil dólares de Marco, mas sus-
tenta que tal pagamento decorreu da prestação dos serviços de
guia turístico na cidade de Belém. Ora, é pouco inteligente acredi-
tar que um turista italiano, estando em Fortaleza/CE, pretendesse
conhecer os pontos turísticos de Belém/PA e, para tanto, contra-
tasse um guia na cidade de origem e não na de destino. Além dis-
so, o valor de mil dólares está fora da realidade econômica de uma
comissão pelo alegado serviço. Mais adiante, o apelante diz que
viajou de ônibus até Belém, enquanto Marco Visconti foi de avião.
É também difícil acreditar que o turista e seu suposto guia partam
em meios de transporte diferentes, sendo um muito mais rápido
que outro.

O apelante também confirmou, sem maiores constrangimen-
tos, que apresentou Marco Visconti a Lloyd Ernst e Patrick Sousa
num churrasco, quando de sua estada em Belém. Não faz sentido
crer que tal ato foi desprendido de interesse, já que a jornada turís-
tica à Região Norte não tinha, numa apreciação minimamente ra-
cional, qualquer caráter lúdico.

É evidente que o encontro entre Marco Visconti, Lloyd Ernst e
Patrick Sousa, patrocinado por Paulo Terrence Hisson, teve como
objetivo a negociação sobre a venda de cocaína e seu transporte
até a Itália, onde, segundo o próprio co-réu, seria entregue ao trafi-
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cante Daniele. Ao contrário do que é afirmado na apelação, apre-
sentar uma pessoa a outra nem sempre é um fato atípico. Essa
apresentação fez parte de uma conexão internacional Brasil-Itália,
da qual fazem parte o italiano Daniele, que contrata transportado-
res como Marco Visconti, o holandês Lloyd Ernst, que distribui o
produto na Região Norte do Brasil, e, por fim, o brasileiro Paulo
Terrence Hisson, que recebe o transportador italiano para condu-
zi-lo ao fornecedor.

Entendo, desta forma, que existe a incursão tanto de Marco
Visconti como de Paulo Terrence Hisson na conduta prevista no
art. 12, caput, da Lei nº 6.368/76. Enquanto o primeiro efetivamen-
te transportava a cocaína, o segundo viabilizava o contato com o
fornecedor mediante pagamento de comissão em valor elevado.

Fixada a materialidade e autoria e reconhecida a validade da
delação do co-réu, cabe-me agora apreciar a valoração do magis-
trado de 1º grau quanto à aplicação e dosimetria da pena.

De início, considero adequada a capitulação no art. 12, caput,
da Lei nº 6.368/76, por considerar que o apelante foi co-autor da
conduta de tráfico, já que seu papel de intermediário entre o trans-
portador e o fornecedor foi essencial à concretização do crime,
ainda que num período posterior. É essa a leitura possível do art.
29 do CP, que impõe as mesmas penas da conduta material àque-
les que com ela concorreram.

A pena-base foi fixada para Paulo Terrence Hisson em 05 (cin-
co) anos de reclusão, bem abaixo do máximo de 15 (quinze) anos.
Não há, nesse ponto, excesso na valoração.

 O cálculo de agravantes e atenuantes corretamente afastou
a reincidência, visto que decorreram 05 (cinco) anos desde a sen-
tença de extinção da execução penal. Também houve acerto na
imputação da agravante prevista no art. 62, IV do CP, por ter sido o
crime cometido mediante paga. Também não vejo razões para re-
duzir o aumento de 1/4 (um quarto), que elevou a pena a 06 (seis)
anos e 03 (três) meses de reclusão.

Por fim, mantenho a qualificação pelo inciso I do art. 18 da Lei
nº 6.368/76. O apelante tinha total ciência da finalidade da aquisi-
ção de um quilo e meio de cocaína por parte do italiano Marco
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Visconti. Além disso, o depoimento do co-réu mostra que o ape-
lante fora indicado pelo também italiano Daniele para intermediar a
relação entre o transportador e o fornecedor, o que o enquadra
dentro de um esquema de tráfico ilícito de entorpecentes.

Também é devida a segunda qualificação pelo inciso III do
mesmo artigo, já que houve a chamada associação eventual entre
Marco Visconti e Paulo Terrence Hisson. Ambos concorreram, cada
um em sua parte, para a compra da cocaína em larga escala com
o objetivo de internalização em território europeu, o que, como bem
frisado na sentença, não chega a caracterizar o tipo próprio do art.
14 da Lei nº 6.368/76.

Como não vejo excesso na valoração das qualificadoras e na
majoração em 2/3 (dois terços), julgo plausível a imposição da pena
concreta em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão tal
como fixada na sentença, que também não merece reforma quan-
to à dosimetria.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 3.660-CE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA

Apelante: ALEXANDER DIÓGENES FERREIRA GOMES
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Advs./Procs.: DRS. WANDER ARAÚJO DE MAGALHÃES UCHOA

E OUTROS (APTE.)

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECUR-
SO DE APELAÇÃO. DECISÃO SINGULAR QUE
DECRETOU MEDIDA CAUTELAR DE SEQÜES-
TRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. AÇÃO PE-
NAL PÚBLICA INCONDICONADA COM RECEBI-
MENTO DA DENÚNCIA POR INDÍCIOS DE CRI-
MES, EM TESE, DE FORMAÇÃO DE QUADRI-
LHA (ARTIGO 288 DO CPB); FABRICAÇÃO E
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USO DE DOCUMENTOS FALSOS (ARTS. 297,
§2º,298 E 304 DO CPB); ENVIO DE RECURSOS
AO EXTERIOR SEM O CRIVO DO ÓRGÃO COM-
PETENTE PARA A FISCALIZAÇÃO (ARTIGO 22
§ ÚNICO DA LEI 7.492/86). CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA (  ARTIGO 1º, I E IV, DA LEI
8.137/90). CONFIRMAÇÃO DO DECRETO SINGU-
LAR. MEDIDA DE URGÊNCIA PRO SOCIETATE.
NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A COISA E
INTERESSE PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA DE-
CISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGU-
RANÇA-PLENO TRF 5ª REGIÃO Nº 17.244 ATÉ
DECISÃO FINAL DE SEU JULGAMENTO PELO
STJ EM GRAU DE RECURSO ORDINÁRIO.
- O Magistrado singular, atendendo a necessida-
de premente de seqüestro, como medida
cautelar,  dos bens dos acusados até o valor de
quatrocentos milhões de reais, vez que, segun-
do entendimento de S. Exa., existem fortes indí-
cios que apontam no sentido de que os fatos cri-
minosos descritos na denúncia propiciaram en-
riquecimento ilícito ao apelante, havendo neces-
sidade de salvaguardar a coisa pública, assegu-
rando a reparação do prejuízo sofrido pelos co-
fres públicos,  não há como acolher-se o presente
recurso de apelação.
- Considerando que o c. STJ, ainda, não julgou o
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
nº 17.244 (nº originário do TRF MSPL 81.701-CE -
2002.05.00.022852-6), que teve por objetivo em-
prestar efeito suspensivo ao presente recurso de
apelação, deve ser mantida a decisão do Pleno
desta Corte, quando do Julgamento do referido
mandamus , que determinou, em uma das con-
tas bancárias do réu, a movimentação de quan-
tia a título de remuneração ou de pro labore ,
mantendo-se a decisão recorrida em todos os
seus termos.
- Apelação improvida.
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ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, à 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, 28 de junho de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FERREIRA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PETRUCIO FER-
REIRA:

Cuida a hipótese de apelação criminal (fls.51/76) contra deci-
são (fls. 07/12) da lavra do Exmo. Juiz Federal, Dr. Danilo Fonte-
nelle Sampaio, da 11ª Vara/Ceará, que, ao receber a denúncia ofer-
tada pelo MPF contra Alexander Diógenes Ferreira Gomes, decre-
tou o seqüestro de todos os seus bens imóveis e móveis, inclusive
ativos existentes em instituições financeiras, sob o entendimento
de salvaguardar a coisa pública, assegurando a reparação do pre-
juízo sofrido pelos cofres públicos. Nos fatos, segundo a denún-
cia, o acusado Alexander Diógenes Ferreira Gomes e outros co-
réus (Tássio Dutra e Silva; Vilfran Teixeira Torquato; João Edmíl-
son Medeiros Miranda e Francisco José Fernandes de Souza), me-
diante utilização de documentos falsificados, constituíram fraudu-
lentamente a pessoa jurídica Gold Factoring Fomentos Mercantis
Ltda. e a partir de então, em nome desta abriram diversas contas
bancárias, fazendo movimentar, até abril de 1997 cerca de R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), dos quais parte
foi parar no exterior por contas amparadas pela CC-5 e outra parte
remetidas para pessoas que promoveram evasão de divisas em
Foz do Iguaçu. Acrescenta o Ministério Público Federal que, mes-
mo tais operações sendo ilícitas, os réus sonegaram renda em
torno de R$ 2.731.624,52 (dois milhões, setecentos e trinta e um
mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e dois centavos),
fato este já lançado pelas autoridades fazendárias com relação ao
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denunciado Alexander Diógenes. Por fim, os crimes imputados aos
réus foram: formação de quadrilha (artigo 288 do CPB); fabrica-
ção e uso de documentos falsos (arts. 297, § 2º, 298 e 304 do
CPB); envio de recursos ao exterior sem o crivo do órgão compe-
tente para a fiscalização (artigo 22 § único da Lei 7.492/86), além
de ilícitos contra a ordem tributária descritos no artigo 1º, I e IV da
Lei 8.137/90. Nas suas razões de recorrer, o réu Alexander Diógenes
pugna pela reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese: 1)
incompetência do Juízo Federal da 11ª Vara/CE; 2)que a medida
do seqüestro de todos os seus bens não é enquadrável nas hipó-
teses dos artigos 125 e 136 do CPP; 3)que é desproporcional o
valor dos bens tornados indisponíveis em relação à quantia supos-
tamente devida. Contra-razões apresentadas pelo MPF às fls.269/
276. No seu parecer de fls. 287/290, a Exma. Procuradora da Re-
pública, Dra. Maria do Socorro Leite de Paiva, entendendo que
medida cautelar de seqüestro de bens para a satisfação de preju-
ízo da Fazenda Pública decorrente de crime encontra-se previsto
em lei específica – Decreto-Lei nº 3.240/41, restou por opinar pelo
improvimento do recurso de apelação, mantendo-se a decisão que
recebeu a denúncia e determinou o seqüestro de bens. Dispensa-
se a remessa dos autos ao revisor, em face do recurso de apela-
ção não ter atacado sentença de mérito, com aplicação de pena
de reclusão. Peço dia para julgamento. Intimem-se.

É o relatório.

VOTO

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

Conforme se lê na denúncia ofertada pelo MPF e recebida no
Juízo Criminal da 11a Vara da Justiça Federal no Estado do Ceará,
“o acusado Alexander Diógenes Ferreira Gomes e outros co-réus
(Tássio Dutra e Silva; Vilfran Teixeira Torquato; João Edmílson
Medeiros Miranda e Francisco José Fernandes de Souza), medi-
ante utilização de documentos falsificados, constituíram fraudu-
lentamente a pessoa jurídica Gold Factoring Fomentos Mercantis
Ltda. e a partir de então, em nome desta abriram diversas contas
bancárias, fazendo movimentar, até abril de 1997 cerca de R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), dos quais parte
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foi parar no exterior por contas amparadas pela CC-5 e outra parte
remetidas para pessoas que promoveram evasão de divisas em
Foz do Iguaçu.”

Acrescenta o Ministério Público Federal que, mesmo tais ope-
rações sendo ilícitas, os réus sonegaram renda em torno de R$
2.731.624,52 (dois milhões, setecentos e trinta e um mil, seiscen-
tos e vinte e quatro reais e cinqüenta e dois centavos), fato este já
lançado pelas autoridades fazendárias com relação ao denuncia-
do Alexander Diógenes. Por fim, os crimes imputados aos réus
foram: formação de quadrilha (artigo 288 do CPB); fabricação e
uso de documentos falsos (arts. 297, § 2º, 298 e 304 do CPB);
envio de recursos ao exterior sem o crivo do órgão competente
para a fiscalização (Artigo 22 § único da Lei 7.492/86), além de
ilícitos contra a ordem tributária descritos no artigo 1º, I e IV, da Lei
8.137/90.”

No despacho (fls.07/12) onde se recebeu a denúncia e decre-
tou-se o seqüestro de todos os bens do acusado Alexander Dióge-
nes, consignou o Exmo. Magistrado, Dr. Danilo Fontenelle Sam-
paio, da 11ª Vara/CE, ipsis literis:

“...3 - Aduz o Ministério Público que ‘a ligação entre
todos não fora ocasional e nem para o cometimento
de um só fato delituoso, mas perdurou por tempo
considerável e suficiente para realização de inúme-
ras operações bancárias e remessas ilícitas, sen-
do, ainda, hoje, forte o vínculo de cumplicidade que
os une’, concluindo que ‘os denunciados, conscien-
tes e com vontade livre: a) associaram-se em qua-
drilha para o fim de cometer crimes; b) falsificaram
milhares de documentos particulares e equiparados
a públicos; c) por diversas vezes fizeram uso de
documentos falsos; d) promoveram, sem autoriza-
ção legal e sem a comunicação à repartição federal
competente, a saída de divisas para o exterior e e)
suprimiram tributo, omitindo informação à autorida-
de fazendária e utilizando documentos que sabiam
falsos, fatos estes que se subsumem às previsões
dos artigos a) 288; b) 298 e 297, § 2º; c) 304 do
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Código Penal; d) 22, parágrafo único da Lei 7.492/
86 e e) artigo 1º, I e IV, da Lei 8.137/90, aplicados na
forma do art. 71 e 69 do Código Penal.’
4 - Acrescenta, ainda, o Ministério Público Federal,
em petição, o levantamento do sigilo decretado no
interesse das investigações e que ‘considerando: a)
que o fato criminoso propiciou enriquecimento ilícito
aos delatados; b) a existência de prova irrefutável
da materialidade e autoria desses ilícitos (fumus boni
iuris); c) a necessidade de salvaguardar a coisa
pública, assegurando a reparação do prejuízo sofri-
do pelos cofres públicos, além do pagamento de
multa criminal; d) a certeza do enfraquecimento da
probabilidade dessa recuperação com a demora do
processo, notadamente por que se trata de repara-
ção cível por fato criminoso (periculum in mora); e)
os diversos precedentes jurisprudenciais em casos
similares. Requer-se seja decretado, liminarmente,
inaudita altera pars, o “seqüestro” ou a indisponibili-
dade dos bens imóveis (CPP – arts. 125 e 136) e
móveis (CPP – art.132) aí incluídos os ativos peran-
te instituições financeiras, dos denunciados, com a
determinação dos expedientes de praxe.’”

Em tal despacho, ao acolher à representação do pedido de
seqüestro dos bens dos acusados, após registrar encontrarem-
se presentes os requisitos do artigo 41do CPP e ausentes os do
artigo 43 do CPP, e ter recebido a denúncia, S. Exa. o Magistrado
prolator do referido despacho textualmente afirma:

“(...) 11 - Verifica-se que a empresa Gold Factoring
Fomento Mercantil Ltda., CGC 73994881/001-87
possuía seu endereço na Avenida Paranjana 6.360,
loja E, Bloco C, mesmo endereço na empresa Han-
nover Comércio Representação e Marketing Ltda.
(fls. 04, 05,13 e 46), empresa de propriedade atribu-
ída, dentre outros, aos réus Alexander Diógenes Fer-
reira Gomes, Vilfran Teixeira Torquato e João Edmíl-
son Medeiros Miranda, cujas atividades constituem
objeto do processo nº 970008197-4. Comunicação
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da Cagece de fls. 281 atesta que não consta de seus
registros nenhum endereço em nome da empresa
Gold Factoring.
(...)
13 - Verifica-se que os autos apresentam elementos
bastante para aferir que tanto a constituição da em-
presa Gold Factoring quanto a abertura de contas
em seu nome (fls. 236, 237, 238, 239) deram-se de
forma fraudulenta (fls.109,115,133 e laudo de fls.
230), sendo que a movimentação delas ultrapassa-
ram R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de
reais) – fls. 143,148,154/157.
(...)
15 - Ofício do Banco Central comprova que a em-
presa Gold Factoring figurou, por duas vezes, como
um dos diversos depositantes em contas cujos sal-
dos eram transferidos para o exterior mediante con-
tas CC-5 (no primeiro caso, ocorrido em 19.12.1994,
foi transferida a quantia de R$ 854.000,00 e, no se-
gundo, ocorrido em 09.10.1195, a quantia de R$
953.000,00 (fls. 249).
16 - Às fls.239, a Delegacia da Receita Federal con-
firma que a empresa Gold Factoring Fomentos Mer-
cantis Ltda. foi autuada em ação fiscal cujo crédito
tributário orça em R$ 2.731.624,52.
(...)
18 - Às fls.325, Moacir Barros de Sousa afirmou que
‘(...) que o depoente trabalhou na empresa ACCON-
TUR (...) e na empresa ACCTUR, nova denomina-
ção da ACCONTUR, que a ordem de efetuar tais
depósitos partiam de Vilfran Teixeira Torquato, sen-
do que Edmílson Medeiros de Miranda era quem as
repassava aos motoqueiros; que, também efetuava
depósitos de cheques da Empresa Hannover em
contas de clientes, e também cheques de clientes
na conta da Empresa Hannover; que o mesmo pro-
cedimento era feito com relação às empresas Gold
Factoring (...) que a empresa Comercial Marília de
Estivas Ltda. e a empresa Hannover também per-
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tenciam ao Grupo ACCTUR; que os clientes que fa-
ziam aplicações na Empresa ACCTUR, provavel-
mente mais de cem, com rendimento de juros e
correção monetária, eram identificados através de
códigos e não por nomes (...).’
19 - Às fls. 371, Edivaldo Pereira do Nascimento afir-
mou que ‘(...) trabalhou como motoqueiro no perío-
do de 1994 a 2000 na empresa ACCTUR Câmbio e
Turismo Ltda. (...) que foi subordinado ao próprio
sócio da empresa, Sr. Alexander Diógenes Ferreira
Gomes (...) que o depoente compareceu ao Banco
BIC onde recebeu talonários de cheques da empre-
sa Gold Factoring Fomento Mercantil Ltda. (...), que,
após receber os talonários de cheques, ao chegar
na ACCTUR entregou-os a Alexander Diógenes Fer-
reira Gomes; que a empresa  Gold Factoring Fo-
mento Mercantil pertencia ao Grupo ACCTUR; que
transportava envelopes lacrados pela empresa Gold
Factoring (...).’
(...)
21 - Às fls.460, Renato de Araújo Carneiro esclare-
ce que sua empresa Usian Damião II Ltda., recebeu
o montante de R$ 62.790,00 através do cheque nº
968.821 mas que ‘(...)tal crédito na conta da empre-
sa decorreu em virtude de contrato de factorização
(factoring) efetuado com Alex, proprietário do Grupo
ACCTUR; que sua  transferiu cheques pré-datados
ou duplicatas a receber a empresa de Alex, entran-
do em contato diretamente com o acima nomiando;
que sua empresa ficou garantidora dos títulos trans-
feridos; que embora o crédito da operação de facto-
ring foi proveniente do cheque da empresa Gold
Factoring Fomento Mercantil Ltda., a operação na
verdade foi feita com o Sr. Alex (...).’
22 - Alexander Diógenes Ferreira Gomes é o propri-
etário da empresa ACCTUR Câmbio Turismo Ltda.
(fls. 306), tendo-se negado a responder a qualquer
das perguntas feitas pela autoridade policial (fls.435/
439).
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23 - Todos os elementos constantes dos autos, em
dois volumes e 61 apensos, consubstanciam indíci-
os do desvio de cerca de R$ 400.000.000,00 (qua-
trocentos milhões de reais) e de que os réus são
responsáveis por isso.
(...)
25 - Evidente, pois, a necessidade premente de se-
qüestro dos bens dos mesmos até o valor acima
assinalado, vez que, como bem disse o Ministério
Público Federal, fortes indícios apontam no sentido
de que os fatos criminosos descritos na denúncia
propiciaram enriquecimento ilícito aos delatados,
havendo necessidade de salvaguardar a coisa pú-
blica, assegurando a reparação do prejuízo sofrido
pelos cofres públicos, além do pagamento de multa
criminal... Assim, Decreto o ‘seqüestro’ e a indispo-
nibilidade dos bens imóveis (CPP – arts.125 e 136)
e móveis (CPP – art.132) aí incluídos os ativos pe-
rante instituições financeiras dos denunciados...”

Verifica-se, ainda, que em relação ao seqüestro de todos os
bens do apelante Alexander Diógenes, existe nos autos decisão,
conforme se verifica das fls. 25/29, nos autos do Mandado de Se-
gurança interposto pelo apelante, junto a esta Corte (Relator Des.
Federal Paulo Roberto Oliveira Lima ), no qual aquele relator deter-
minou, em uma  das contas bancárias do réu, a movimentação de
quantia a título de remuneração ou de pro labore, concluindo, no
final, por Deferir em parte a Liminar  e atribuir parcial efeito sus-
pensivo à apelação.

Expressamente sobre o pedido deste recurso de apelação,
ora em julgamento, como acima já se registrou, embasa-se:

1 - incompetência do Juízo Federal da 11ª Vara/CE para a pro-
lação da decisão, eis que estaria prevento o juízo da 12ª Vara Fe-
deral/Ceará;

2 - que a medida de seqüestro de todos os seus bens não é
enquadrável nas hipóteses dos artigos 125 e 136 do CPP;

3 - desproporcionalidade do valor dos bens tornados indispo-
níveis em relação à quantia supostamente devida.
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Quanto à incompetência do Juízo Federal, prolator do deci-
sum atacado, bem ponderou o Parquet Federal, fls.288, in verbis:

“... A alegação, contudo, não prospera, porquanto a
competência por prevenção, tal como disposta no
art. 83 do CPP, ocorre quando, concorrendo dois ou
mais juízes competentes, um deles tiver antecedi-
do ao outro na prática de algum ato do processo ou
de medida a este relativa, que anterior ao ofereci-
mento da denúncia ou da queixa. Na verdade, como
se pode aferir de consulta realizada no sítio da Jus-
tiça Federal no Ceará, os processos que se encon-
tram distribuídos à 12ª Vara apuram delitos cometi-
dos pela empresa Hannover Comércio Represen-
tação e Marketing Ltda., a respeito de sua atuação
em atividade diversa daquela para a qual foi consti-
tuída. Ora, conquanto possam até guardar alguma
semelhança entre si, os crimes daquele processo
referem-se a fatos diferentes e foram cometidos por
pessoa jurídica diversa da Gold Factoring Fomen-
tos Mercantis Ltda., empresa investigada nos pre-
sentes autos. Desta forma, encontra-se afastada a
hipótese de prevenção, inexistindo dúvida acerca da
competência do juízo da 11ª Vara para o julgamento
da presente ação.”

Sobre a alegada incompetência do Juízo Federal da 11ª Vara/
CE, o Exmo. Des. Federal Paulo Roberto O. Lima,  Relator do Man-
dado de Segurança que concedeu parcial efeito suspensivo ao
recurso de apelação, decisão de fls. 26, assim se posicionou:

“...digo que não me parece seja incompetente o juí-
zo da 11ª Vara para que se houvesse determinado o
seqüestro  de bens que se ataca. Alega-se que, ten-
do havido um processo anterior (ou alguns)
distribuído(s) à 12ª Vara Federal do Ceará, então
estaria aquele juízo prevento para o processo penal
de onde emergiu a decisão açoitada, o que a torna-
ria nula. Não é bem assim. Ocorre que nos proces-
sos primitivos (estes que teriam gerado a preven-
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ção alardeada) o que se investiga, e se apura, se-
riam os delitos cometidos através da ‘empresa Han-
nover Comércio Representação e Marketing Ltda.,
que estaria exercendo, irregularmente, na sede da
empresa ACCTUR, localizada na Av. Dom Luís nº
176, em Fortaleza/CE, atividade própria de institui-
ção financeira – operando como factoring’ (verdade
que se extrai da peça colacionada às fls.81 e ss).
Nos autos do novo processo, embora os delitos se-
jam algo assemelhados aos dissecados no primei-
ro, os crimes teriam sido perpetrado através de ou-
tra empresa, a Gold Factoring Fomentos Mercantis
Ltda. Decorre ele, assim, de outro inquérito, instau-
rado que foi, presumivelmente, para facilitar a ope-
racionalização das investigações sobre as ativida-
des do autor do writ.
Esta prática (divisão da apuração em mais de um
procedimento), comum nos dias de hoje, atende a
reclamos de natureza lógico-administrativa, crian-
do um ambiente racional de investigação dos fatos
(complexos e multifacetados, no mais das vezes),
o que finda por lhe garantir presteza (aquela que,
materialmente, for possível) e eficiência. Disto re-
sulta a produção, freqüente, de vários processos,
tudo sem que o ajuizamento de um, anterior, venha
a gerar vinculações outras para os demais feitos.
No máximo, se for o caso, deve-se velar, no futuro,
pela reunião de eventuais penas no juízo da execu-
ção; ou quiçá, deve-se velar, também no juízo pró-
prio, pela aplicação do benefício da continuidade
delitiva, este que eventualmente se faça sonegar ao
réu mercê do fracionamento já aludido.
Por isso, em princípio, é de se reputar competente
o juízo atacado.”

Diante de tais considerações, acolhendo os argumentos do
parecer Ministerial e da decisão prolatada nos autos do MS 81.701,
não há como acolher-se a pretensão do apelante de incompetên-
cia do Juízo Federal prolator da decisão de fls. 07/11.
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Quanto a alegação de que a medida de seqüestro de todos os
bens do apelante não é enquadrável nas hipóteses dos artigos 125
e 136 do CPP e que é desproporcional o valor dos bens tornados
indisponíveis em relação à quantia supostamente devida, passo à
análise:

De grande importância registrar-se, ainda, que a hipótese pre-
sente é de medidas assecuratórias em relação à própria ação pe-
nal, como ocorre com as ações no campo civil e, dentro pois, dos
mesmos fundamentos que embasam as cautelares no processo
cível, resguardar a ação principal cível, as medidas assecuratóri-
as encontradas no processo penal, visam, também, assegurar a
utilidade da ação penal, de modo preparatório, ou incidental, máxi-
me quando, ex vi do art. 91 do CPB, são efeitos da condenação
penal, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo
crime; a perda em favor da união, ressalvado o direito do lesado ou
de terceiro de boa-fé do produto do crime ou de qualquer bem ou
valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do
fato criminoso. Exatamente para não esvaziar tais efeitos, é que
tratou o processo penal de inserir como instrumental da ação prin-
cipal, tais assecuratórias, a serem usadas, insisto, de modo pre-
paratório, e nesta hipótese, precedendo a própria instauração da
ação penal principal, mas já embasada na plausibilidade de ele-
mentos fáticos-jurídicos que em tese desembocarão na concreti-
zação da real persecutio criminis, quer incidentalmente à própria
ação penal já instaurada.

Não há esquecer que o que determina as medidas cautelares
no campo penal, a exemplo do seqüestro, quer de bens imóveis,
quer de bens móveis (arts. 125 e 132 do CPPB), é a proveniência
ilícita do bem, ainda que tenham sido transferidos a terceiros, nos
termos do art. 125 da mesma lei Processual Penal.

Atente-se cuidar a hipótese de medidas assecuratórias e não
medidas determinadas, em termos de conseqüência lógica, como
efeito de sentença condenatória, vale dizer, são medidas prepara-
tórias e não reparatórias, que visam minorizar os efeitos de con-
duta que, prima facie, dada a existência de indícios, apresentou-se
ao dominus litis como ilícita.

Sobre a matéria Hélio Tornaghi in Curso de Processo Penal
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diz: “a demora do processo pode acarretar o perigo de que a satis-
fação do direito venha demasiado tarde e o risco de que não haja
satisfação...  O pedido de cautela é fundado no receio do dano,
pouco importando que, a posteriori, se veja que o temor não tinha
razão de ser. ...o alicerce do pedido de cautela, difere do funda-
mento do pedido principal... ao contrário do que acontece com as
providências definitivas, as cautelares não exigem profunda inda-
gação sobre o direito de quem as pede. Basta uma aparência de
direito. Não é preciso que brilhe a chama do direito (subjetivo). Basta
a fumaça que lhe faz supor a existência (fumus boni juris). E esse
aspecto do direito se apura em procedimento sumário.”

Despiciendo afirmar-se que as medidas assecuratórias visan-
do assegurar os efeitos da sentença penal, se embasam, do pon-
to de vista de logicidade, na necessidade de evitar que os bens
adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, devido à
sua origem ilícita, possam, com maior facilidade, serem desvia-
dos, tornando impossível a reparação dos danos provenientes do
crime e dos demais efeitos assegurados pela sentença penal con-
denatória. A medida é assecuratória, necessitando tão-só para seu
deferimento, a presença dos mesmos elementos que hão de em-
basar a concessão de uma cautelar no campo processual civil,
vale dizer, a fumaça do bom direito a ser encontrada no indício de
ilicitude da conduta do réu, no indício de que os bens apreenden-
dos sejam de origem ilícita e, o periculum in mora que na hipótese,
se identifica na possibilidade de esvaziar os próprios efeitos da
sentença penal.

Não se pode, finalmente, deixar de atentar-se que, ao se colo-
car em circulação o dinheiro que em tese, está se apurando em
via própria – IPL, atual ação penal, como produto de crime contra o
Sistema Financeiro – lavagem de dinheiro, estar-se-ia ferindo um
interesse público e à própria ordem econômica, isto é a movimen-
tação da riqueza gerada na lavagem de dinheiro, por sua expressi-
vidade, lesiona ou ameaça de lesão o bem jurídico tutelado – qual
seja a segurança e a confiabilidade das relações econômicas-fi-
nanceiras. Ademais, tal movimentação clandestina lesiona os in-
teresses públicos, bem como que o crime dessa espécie gera
“produtos criminosos” de tal sorte que a massa de valores quando
reinseridas no sistema formal representa lesão ou perigo de lesão
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considerável ao aparelho econômico-financeiro.

Quanto aos argumentos do apelante de que a medida de se-
qüestro de todos os  bens do apelante não é enquadrável nas hipó-
teses dos artigos 125 e 136 do CPP e que é desproporcional o
valor dos bens tornados indisponíveis em relação à quantia supos-
tamente devida, destaque-se trecho da decisão proferida no MS
81.701-CE:

“...Há muito a matéria já foi pacificada no âmbito do
egrégio STJ, sodalício para quem ainda hoje vige
nos dias atuais, com plena força – e dentro da es-
pecialidade que lhe orientou a edição, que é o ‘se-
qüestro  de bens de pessoas indiciadas por crimes
de que resulta prejuízo para a fazenda pública, e
outros’ – o Decreto-Lei nº 3.240, de 08 de maio de
1941. Isto é, em se tratando de crime como aqueles
que são atribuídos ao impetrante, a medida acaute-
latória não pode ser enxergada segundo a ótica da
lei geral, mas reclama, isso sim, visualização volta-
da para as especificidades da lei especial.
É por esta razão que os argumentos esposados na
exordial em muito se divorciam da nota de teratolo-
gia atribuída ao seqüestro determinado na instância
originária.
Explico.
No art. 2º do diploma referido, por exemplo, diz-se
que a medida pode ser tomada sem a audiência da
parte (um dos argumentos da petição inicial), isso
com o objetivo, lógico, de não se esvaziá-la em seus
efeitos. Já no art. 4º, é de se mencionar, está dito
que a medida pode ‘recair sobre todos os bens do
indiciado’, sem distinguir, dentre eles, os que são
móveis ou imóveis, os que são produto de crime ou
não. Diga-se, apenas para espancar de uma vez
por todas a plausibilidade do direito alardeado pelo
autor, que o seqüestro poderia ser adotado antes
mesmo da propositura da ação penal (art.2º, caput,
in fine), mesmo durante as investigações inquisito-
riais, mas que, no caso vertente, só se fez engen-
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drar quando já proposta a denúncia – do que se pre-
sume, até prova em contrário robusta, estar calca-
do em indícios veementes de responsabilidade (exi-
gência do art. 3º). E daí por diante.
Num ponto, porém, as alegações do impetrante pa-
recem, sem dúvida, fazer sentido. Nenhum seqües-
tro pode ser efetuado em limites extremos, impin-
gindo ao investigado/processado sacrifício à sua
própria sobrevivência. A prevalecer, desta forma, a
indisponibilização absoluta de todos os seus bens,
o judiciário estaria condenando o réu – e toda a sua
família – a um verdadeiro padecimento por inanição,
o que repulsa à boa consciência jurídica.”

Oportuno registrar-se, ainda, que quando do julgamento do
mérito do referido Mandado de Segurança nº 81.701-CE, entendi
que “a denúncia entre outras coisas que ensejou, em sendo rece-
bida, esse seqüestro tem por base entre outros crimes que são
imputados ao réu – crime de lavagem de dinheiro. Crime este cujo
recebimento da denúncia já tem um elemento fático embasado de
que esse envio de reserva de dinheiro para fora é dinheiro que, em
tese, é produto de crime.”

Naquele julgamento, registrei que o problema naquele Manda-
do de Segurança residia na sua concessão ou não, que objetiva,
do ponto de vista processual-penal, que se dê um efeito a um re-
curso de apelação. No momento em que se dê efeito se tiraria a
eficácia da medida, que é uma medida de urgência de segurança
pro societate, e por ser uma medida de urgência de urgência  de
segurança pro societate, admite a possibilidade de sua conces-
são – e seria até uma inocência da Lei – inaudita altera pars –
mesmo não ouvida a outra parte – se conceder. Porque se se con-
ceder esvaziaria a finalidade da urgência, que é uma medida da
urgência  pro societate.”

Assim sendo, entendendo que o seqüestro já tem uma nature-
za cautelar, e conforme noticiou a decisão que recebeu a denún-
cia, tais bens – ora seqüestrados – em tese, terem sido produtos
de crime, considerando a gravidade dos crimes narrados, a ne-
cessidade de preservar os interesses da administração, mormen-
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te quando se tem, também,  em tese, crime contra o Fisco, ou
melhor, de descumprimento de obrigações fiscais. E mesmo que,
não se tenha a perfeição de crime de lavagem de dinheiro, que
será discutida na apelação que atacar a sentença – matéria de
mérito, que não é o caso, pois esta ataca a medida cautelar do
seqüestro, há de registrar-se que os autos noticiam indícios de
remessa para o exterior de quatrocentos milhões de reais, não há
como ter-se o decreto da medida cautelar de seqüestro como abu-
siva ou excessiva, posto que com embasamento legal, e em aten-
dimento ao pedido do Dominus Litis, que tendo vislumbrado dos
elementos constantes dos autos, em dois volumes e 61 apensos,
consubstanciaram indícios do desvio de cerca de R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) e de que os réus
teriam sido responsáveis por isso. Ademais, o Magistrado singu-
lar, atendeu a necessidade premente de seqüestro  dos bens dos
acusados até o valor acima assinalado, vez que, segundo entendi-
mento de S.Exa., existem fortes indícios que apontam no sentido
de que os fatos criminosos descritos na denúncia propiciaram
enriquecimento ilícito aos acusados, e ao ora apelante Alexandre
Diógenes, havendo necessidade de salvaguardar a coisa pública,
assegurando a reparação do prejuízo sofrido pelos cofres públi-
cos, pelo que não há como acolher-se o presente recurso de ape-
lação.

Diante de tais considerações, é de manter-se a decisão re-
corrida, esclarecendo, por outro lado, que, considerando que o c.
STJ, ainda, não julgou o Recurso Ordinário em Mandado de Segu-
rança nº 17.244 (nº originário do TRF MSPL 81.701-CE - 2002.05.
00.022852-6) , deve ser mantida a decisão do Pleno desta Corte,
quando do Julgamento do referido mandamus , que determinou,
em uma das contas bancárias do réu, a movimentação de quantia
a título de remuneração ou de pro labore.

 Ex positis, nego provimento à apelação de Alexander Dióge-
nes Ferreira Gomes.

É o meu voto.
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APELAÇÃO CRIMINAL N° 3.691-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO

Apelante: ANTÔNIO CLÁUDIO CAVALCANTI CYSNEIROS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Advs./Procs.: DRS. ADEMAR RIGUEIRA NETO E OUTRO (APTE.)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DESMATAMENTO DE MANGUE. LEI 9.605/98.
AUSÊNCIA DE LICENÇA.
- O acusado foi devidamente intimado para os
fins do art. 499 do CPP, após o MPF requerer di-
ligência.
- Inteligência da Súmula 273 – intimada a defesa
da expedição da carta precatória, torna-se des-
necessária intimação da data da audiência no
juízo deprecado.
- Desnecessidade de aditamento à denúncia para
incluir como co-responsável o proprietário da
empresa contratada para construção dos vivei-
ros, em razão do princípio da indivisibilidade não
se aplicar aos casos de ação penal pública.
- Aplicação do disposto no art. 38 da Lei 9.605/98
ao acusado que desmatou, por duas vezes, área
de mangue para construção de viveiros de ca-
marão.
- Apelação improvida.

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 nos autos, que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.

Recife, 5 de julho de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO - Re-
lator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NA-
VARRO:

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Antônio
Cláudio Cavalcanti Cysneiros como incurso nas penas do art. 38,
caput (por duas vezes) da Lei 9.605/98 c/c art. 69 do Código Penal
por ter desmatado área de manguezal no município de Igarassu,
sem autorização ou anuência do IBAMA, conforme se verifica dos
fatos narrados na denúncia:

“Consta do apuratório que o denunciado com o ob-
jetivo de construir viveiros para criação de cama-
rões marinho (carcinicultura), em fevereiro de 2000
e janeiro de 2001, desmatou, queimou e impediu a
regeneração de formas vegetais componentes da
Mata Atlântica em área conhecida como Ilha da Ca-
tita no Município de Igarassu-PE.
Infere-se dos autos que o IBAMA lavrou em 22 de
fevereiro de 2000, o auto de Infração nº 050935-sé-
rie D, onde constou multa no valor de R$ 3.750,00
(três mil, setecentos e cinqüenta reais) contra o de-
nunciado, por haver desmatado 2,5 hectares de man-
guezal na Ilha de Catita, sem autorização daquele
órgão.
(...)
Desta feita a CPRH realizou nova fiscalização na
área agredida constatada anteriormente, uma nova
área sofreu novas agressões ambientais, aplican-
do, desta vez, ao denunciado a multa de R$
10.000,00 (dez mil reais), conforme auto de infra-
ção 019/01”. (Fls.4/5).

O Juiz sentenciante julgou procedente a denúncia condenan-
do o acusado nas penas do art. 38 da Lei nº 9.605/98 fixando a
pena para cada crime em 1 ano de detenção; sendo a pena de
multa fixada em 2,5 salários mínimos o dia. Sendo aplicado ao
caso o disposto no art. 69 do Código Penal, que torna definitiva em
2 anos de detenção e vinte dias-multa no valor, cada dia de 2,5
salários mínimos. Considerando que o acusado preenche os re-
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quisitos do art. 44 do Código Penal, foi a pena privativa de liberda-
de substituída por uma restritiva de direitos consistente em presta-
ção de serviços à comunidade, além de multa estipulada em 20
dias-multa, correspondendo cada-dia a 2,5 salários mínimos.

Inconformado, apela o acusado alegando em preliminar:

a) nulidade do ato de comunicação processual, referente ao
cumprimento de carta precatória em data distinta da intimação do
acusado e do defensor;

b) necessidade de reabertura de prazo para fins do art. 499,
em obediência ao contraditório e a produção da prova testemu-
nhal;

c) para que sejam os autos remetidos à Procuradoria Regio-
nal da República para oferecimento do aditamento à denúncia para
incluir Itamar de Paiva Rocha no pólo passivo da relação proces-
sual.

E no mérito, para que modificando a sentença, “absolver o
acusado, constatada a ausência de liame subjetivo entre seu com-
portamento como empreendedor e angariador de recursos para o
projeto e a conduta do engenheiro de pesca Itamar de Paiva Ro-
cha, bem como verificada, in casu, erro inevitável e escusável so-
bre a ilicitude do fato, nos termos do art. 21, caput, primeira parte,
do Código Penal c/c art. 386, IV e V, do Estatuto Processual Pe-
nal.”

Contra-razões apresentadas.

Parecer ofertado nesta Instância, às fls. 377/381, pelo impro-
vimento do recurso, cuja ementa guarda o seguinte teor:

“Na fase do art. 499 do CPP assegura-se a ambas
as partes a oportunidade de requerer diligências
necessárias em face de circunstâncias ou de fatos
apurados na instrução, não havendo, porém, previ-
são de ‘réplica’ em relação aos eventuais requeri-
mentos formulados por cada uma delas.

Consoante entendimento sumulado do Superior Tri-
bunal de Justiça (Súmula 273), intimada a defesa
da expedição de carta precatória, torna-se desne-
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cessária a intimação da data da audiência no juízo
deprecado.
A inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade à
ação penal pública é corolário do princípio da indis-
ponibilidade, visto que, em se encontrando presen-
tes os requisitos legais, encontra-se o membro do
Parquet obrigado a denunciar os autores do fato cri-
minoso, ainda que através de processos autônomos.
Evidenciando o conjunto probatório dos autos que o
réu tinha pleno conhecimento da ilicitude do desma-
tamento de área de mangue, descabe a invocação
de erro de proibição”. (Fl.377).

É o relatório. À revisão.

VOTO

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

Analiso, inicialmente, a preliminar de necessidade de reaber-
tura de prazo para fins do art. 499, em obediência ao contraditório
e a produção da prova testemunhal.

Tenho que não assiste razão ao apelante. É que, conforme se
verifica dos autos, o Ministério Público foi intimado para os fins do
art. 499 do CPP, às fls. 224, tendo no dia 26/11/01 (fl. 225) requeri-
do o depoimento do Sr. Itamar Rocha. Por sua vez, o acusado
apesar de devidamente intimado do despacho que determinou a
intimação das partes para os  fins do art. 499 do CPP, conforme se
verifica da certidão de fls. 227, restou silente. Rejeito, pois, a preli-
minar.

Quanto à invalidade da comunicação processual referente à
indicação errônea da data de audiência a ser realizada no Juízo
Deprecado, no que concerne a ouvida do Sr. Itamar de Paiva Ro-
cha, tenho que também não merece acolhida. É que, conforme
dispõe a Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 273 - Intimada a defesa da expedição da
carta precatória, torna-se desnecessária intimação
da data da audiência no juízo deprecado.”
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Verifico, no caso, que conforme certidão de fls. 233, o acusa-
do e seu defensor foram intimados da expedição da Carta Preca-
tória nº 55/02 através do Boletim da Justiça Federal nº 029/02.

No tocante à necessidade de aditamento à denúncia para in-
cluir como co-responsável o Sr. Itamar de Paiva Rocha, em razão
do princípio da indivisibilidade, entendo que não merece acolhimen-
to.

É que, conforme os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete,
o princípio da indivisibilidade, diz respeito tão-somente a ação pe-
nal privada, conforme se observa do seu Código de Processo Pe-
nal Interpretado:

“Não há expresso na lei o princípio da indivisibilida-
de quanto à ação pública. Embora não se exija ex-
pressamente que a ação deva abranger todos os
autores do crime, o princípio da obrigatoriedade da
ação penal pública leva a esse efeito. Entretanto, a
exclusão de um co-autor ou partícipe não leve à re-
jeição da denúncia, mesmo porque pode entender
seu subscritor inexistir fundamento para sua inclu-
são. Além disso, a qualquer tempo pode o Ministério
Público oferecer denúncia contra co-autor ou partí-
cipe, ressalvada a hipótese de arquivamento expres-
so ou implícito, em que se exige novas provas para
a instauração da ação penal.”

Assim já se posicionou o STF:

“O princípio da indivisibilidade da ação penal, art. 48
do CPP, refere-se aos crimes de ação privada, não
alcançando os de ação pública, eis que o Ministério
Público pode denunciar posteriormente os demais
autores do crime”. (JSTF 157/340). (In Código de
Processo Penal Interpretado, Atlas, 10ª ed., págs.
201 e 236).

Quanto ao mérito, sustenta o apelante a ocorrência de erro de
proibição a ensejar a reforma da sentença, com a conseqüente
improcedência da ação.

O art. 21 do CPB dispõe sobre erro de proibição:
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“Art. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O
erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de
pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a
um terço.
  Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o
agente atua ou se omite sem a consciência da ilici-
tude do fato, quando lhe era possível, nas circuns-
tâncias, ter ou atingir essa consciência.”

De acordo com os autos, nota-se que o acusado não incorreu
em erro de proibição ou erro sobre ilicitude, desde que tinha cons-
ciência da natureza criminosa do seu ato, conforme se verifica do
teor do seu interrogatório:

“...que dos duzentos e dez hectares, oitenta hecta-
res seriam utilizados para os viveiros; que, desses
oitenta hectares, um e meio hectares seriam de
manguezal; que o senhor Itamar Rocha afirmou ao
interrogando que haveria a possibilidade de compen-
sação da referida área com outra de mesmo tama-
nho ou maior, cabendo aí a devida requisição ao IBA-
MA; que o Itamar Rocha afirmou que não seria basi-
camente ilícito, já que haveria modificação de vida
do crustáceo conhecido como ‘chié’ para o cama-
rão marinho; que constava no contrato assinado que
também caberia a Itamar tal transformação; que foi
dado início ao desmatamento, chamado no contra-
to de ‘limpeza’; que quando foi iniciado o desmata-
mento, o IBAMA apareceu no local (...)”. (Fl. 104).

Por sua vez, é de se observar o que dispõe o art. 38 da Lei
9.605/98:

“Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada
de preservação permanente, mesmo que em for-
mação, ou utilizá-la com infringência das normas
de proteção.
Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, ou
ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único – Se o crime for culposo, a pena
será reduzida à metade.”



277

Observo, no presente caso, que a materialidade do delito en-
contra-se configurada, conforme se verifica dos autos de infração
anexados às fls. 29 e 33. Da mesma forma encontra-se configura-
da a autoria do delito, já que o acusado desmatou, por duas vezes,
área vegetal de preservação permanente, mangue,  para constru-
ção de viveiro de camarão.

A inexistência de licença para o desmatamento, e estando o
acusado ciente da ilicitude do fato, como demonstrado, é de ser
mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos, inclusive,
no tocante à fixação da pena.

O TRF- 4ª Região em caso análogo, assim se manifestou:

“PENAL. CRIME CONTRA A FLORA. FALTA DE LI-
CENÇA DE OPERAÇÃO.
- Incorre nas sanções do art. 38, caput, da Lei nº
9.605/98, o agente que realiza o desmatamento e a
degradação de floresta, considerada de preserva-
ção permanente, para construção de edificações,
sem a devida licença de operação”. (ACR-2000
7205005898-3-SC, TRF 4ª R., 8ª T., Rel. Juiz Paulo
Afonso Brum Vaz, julg. por unan. em 17/12/03 e publ.
em 21/01/04).

Com essas considerações, nego provimento à apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 3.992-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Apelados: DANIEL DE LIMA ROMÃO E ERICSON FABIANO DE

LIMA
Defs. Públicos:DRS. KYLCE ANNE DE ARAÚJO PEREIRA E OU-

TROS

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECO-
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NHECIMENTO DE PESSOAS. LEGALIDADE.
AUTORIA COMPROVADA. CONCURSO FOR-
MAL. PROVAS TESTEMUNHAIS NÃO REFUTA-
DAS PELA DEFESA. VALIDADE. CÁLCULO DA
PENA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DOS
RÉUS. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO
MINISTERIAL.
- Se o reconhecimento do agente, levado a cabo
no Departamento de Polícia Federal, observou
os preceitos do artigo 226 do código de proces-
so penal, não cabe alegar ausência de prova da
autoria criminosa se em juízo, três anos após os
fatos, não foi possível confirmar o reconhecimen-
to anterior.
- Ocorre o concurso formal de crimes se no rou-
bo a uma agência bancária, os agentes também
subtraem os pertences dos clientes que ali se
encontravam, havendo provas testemunhais dos
fatos, não refutadas pela defesa.
- No cálculo da pena por roubo duplamente qua-
lificado, aplica-se apenas uma das causas de
aumento, incidindo a outra como circunstância
agravante genérica ou como circunstância judi-
cial desfavorável.
- Apelação dos réus improvida.
- Apelação do Ministério Público parcialmente
provida.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação
dos réus e dar parcial provimento à apelação do MPF para reco-
nhecendo a ocorrência do concurso formal, aumentar a pena dos
réus em 1/6, 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, 14 de junho de 2005 (data do julgamento).



279

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

Cuidam os autos de apelações interpostas pelo Ministério Pú-
blico Federal, Daniel de Lima Romão e Ericson Fabiano de Lima,
irresignados com a sentença da lavra do Dr. Sérgio Fiúza Tahim
de Sousa Brasil, MM. Juiz Federal Substituto da 4ª Vara da Seção
Judiciária de Pernambuco que, julgando parcialmente procedente
a Denúncia ofertada, condenou Daniel de Lima Romão e Ericson
Fabiano de Lima a oito anos de reclusão e multa, pelo ilícito descri-
to no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II do Código Penal.

Afirma o Ministério Público Federal que a sentença deve ser
reformada, aumentando-se a pena imposta por ter havido concur-
so fomal, já que durante o roubo à agência da Caixa Econômica
Federal foram vitimados também os clientes que ali estavam, além
dos vigilantes que tiveram o seu armamento subtraído. Sustenta
ainda que o aumento da pena-base aplicado pelo juiz foi insuficien-
te, posto que haveria duas causas de aumento da pena a conside-
rar, o que importaria na majoração em patamar superior a 1/3 (um
terço).

Apelam também os réus sustentando, em síntese, que, ape-
sar de restar provada a materialidade delituosa, não foi provada a
autoria do ilícito, havendo expedição de decreto condenatório ba-
seado em provas frágeis, obtidas sem a observância dos precei-
tos legais.

Com contra-razões aos recursos, vieram os autos, tocando-
me por distribuição automática.

Em parecer da lavra do Dr. Domingos Sávio Tenório de Amo-
rim, a Procuradoria Regional da República opinou pelo “provimen-
to parcial da apelação do Ministério Público Federal, tão-só para
reconhecer o aumento da pena decorrente do concurso formal de
crimes, e pelo improvimento da apelação dos réus.”

É o relatório.
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Ao eminente Revisor.

VOTO

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

O réus buscam reformar a sentença sob o fundamento de
que não foi provada, ao menos sob o prisma da estrita legalidade,
a autoria dos ilícitos, de sorte que deve ser expedido decreto abso-
lutório. Firmam a sua pretensão afirmando que não foi observado
o rito do artigo 226 do código de processo penal, além de ter havi-
do reconhecimento apenas na esfera policial, não havendo confir-
mação em juízo.

Observa-se às fls. 40 e 41, através de autos de reconheci-
mento de pessoas lavrados no Departamento de Polícia Federal,
que os reconhecedores foram instados a descrever as pessoas
que participaram do roubo à agência da Caixa Econômica Fede-
ral, sendo exibidas, em seguida, pessoas semelhantes entre si e,
até então, apenas suspeitas de participar do referido roubo, ha-
vendo reconhecimento dos réus como os agentes que perpetra-
ram o ilícito. O código de processo penal estabelece:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se
o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela
seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento
será convidada a descrever a pessoa que deva ser
reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com
ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se
quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa cha-
mada para o reconhecimento, por efeito de intimi-
dação ou outra influência, não diga a verdade em
face da pessoa que deve ser reconhecida, a autori-
dade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto por-
menorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa
chamada para proceder ao reconhecimento e por
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duas testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no inciso III deste artigo
não terá aplicação na fase da instrução criminal ou
em plenário de julgamento.”

Percebe-se assim, que os réus foram reconhecidos com a
estrita observância dos ritos estabelecidos no código de processo
penal. É certo que, três anos mais tarde, ocasião em que se ten-
tou realizar o reconhecimento na esfera judicial, os réus não foram
reconhecidos, no entanto, este fato é perfeitamente esperado, de-
vido ao lapso de tempo transcorrido entre o ato judicial e os fatos
delituosos, fatos esses ocorridos sob tensão extrema, estando os
reconhecedores sob mira de arma de fogo e submetidos a uma
ação rápida, típica de investidas daquela escol.

Dessa forma, não merece guarida a pretensão recursal dos
réus, posto que tanto a materialidade quanto a autoria restaram
provadas.

No que pertine à ocorrência do concurso formal de crimes,
merece reparo a sentença condenatória. É que ficou provado que
os réus roubaram valores de uma agência da Caixa Econômica
Federal, as armas dos vigilantes da empresa privada que faziam a
segurança da agência e, aproveitando a ocasião, roubaram tam-
bém os clientes que lá estavam. Assim, mediante uma só ação,
praticaram os réus vários crimes idênticos, lesando patrimônios
diversos. Ora, o código penal define o concurso formal nos se-
guintes termos:

“Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação
ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos
ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabí-
veis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumen-
tada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente,
se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concor-
rentes resultam de desígnios autônomos, consoan-
te o disposto no artigo anterior. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Assim, perfeitamente caracterizado está o concurso formal
de crimes.



282

A defesa dos réus argumentou que não há provas dos outros
crimes, visto que não se teriam identificadas as supostas vítimas.
No entanto, lê-se à fl. 98 o depoimento do Sr. Elias Sebastião Per-
pétuo, gerente da agência bancária:

“Que tomou conhecimento através dos outros fun-
cionários que a quadrilha roubou além do numerário
da agência, pertences pessoais de algumas pes-
soas e a fita de vídeo do circuito interno de TV.”

Ciente desse depoimento, a defesa não procurou desconsti-
tuir essa prova com o chamamento “dos outros funcionários” para
que confirmassem ou não essa notícia, de sorte que os fatos são
aceitos como verdadeiros.

Além dessa testemunha, o Sr. José Amaro da Costa, funcio-
nário da mesma agência, testemunhou:

“que os assaltantes roubaram dinheiro e objetos de
clientes que estavam na agência, inclusive um tele-
fone celular dele depoente”. (Fl. 181).

Desse modo, provado está que os réus praticaram roubo em
concurso formal, posto que “Sujeito passivo do crime é não só o
proprietário, possuidor ou detentor da coisa subtraída, como qual-
quer pessoa atingida pela violência ou ameaça ou que tenha sido,
por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. A
objetividade jurídica do crime é proteger o patrimônio, a integrida-
de corporal e a liberdade das vítimas, havendo assim a possibili-
dade de crime único com vítimas diversas”. (Mirabete, Júlio Fab-
brini, 1999, Código Penal Interpretado, Editora Atlas, pág. 945).

Sustenta ainda o Ministério Público que o aumento da pena-
base aplicado pelo juiz foi insuficiente, posto que haveria duas cau-
sas de aumento da pena a considerar, o que importaria na majora-
ção em patamar superior a 1/3 (um terço). A esse respeito, a douta
Procuradoria Regional da República assim se pronunciou:

“...tendo o Juiz sentenciante optado – sem manifes-
tação de irresignação pela acusação – pelo cômpu-
to de uma das majorantes (inciso II do § 2º) no cál-
culo da pena-base, de sorte a remanescer apenas
uma causa de aumento (inciso I do § 2º) na terceira
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fase de dosimetria da pena, não é razoável a fixa-
ção do aumento previsto no inciso I do § 2º do art.
157 acima do mínimo legal, visto que as circunstân-
cias desfavoráveis concretamente apuradas, que o
justificariam, já foram computadas no cálculo da
pena-base.
Ademais, o quantum de aumento da pena-base de-
corrente do reconhecimento do concurso de pes-
soas – já que considerado ao lado de várias outras
circunstâncias judiciais – certamente corresponde
ao aumento de pena requestado no apelo ministe-
rial, de sorte que, sob esse aspecto, resta esvazia-
da a pretensão recursal, sob risco de bis in idem.”
(Fl. 325).

De fato, ficou comprovada a ocorrência de duas causas de
aumento da pena, a saber: uso de arma e concurso de mais de
duas pessoas, no entanto, o modo de aplicação dessas majoran-
tes no cálculo da pena está longe de ser consenso. Leia-se:

“Em sede do delito de roubo qualificado, a presença
de duas causas de aumento, a denotar maior capa-
cidade do agente, que de modo mais acerbo agride
a ordem social, e a impedir oposição da vítima, con-
duz à exacerbação da pena em quantidade acima
do mínimo, sendo razoável o acréscimo de 2/5, con-
soante o dispositivo constitucional que determina a
individualização da pena”. (Tribunal de Alçada Cri-
minal de São Paulo – RJDTACRIM 30/245).

“Mesmo que incidam duas agravantes obrigatórias
no roubo, o respectivo acréscimo não deve ultra-
passar o mínimo de um terço, salvo se ocorrer cir-
cunstâncias especiais, que digam respeito às pró-
prias majorantes. O que se deve levar em conside-
ração não é quantidade das agravantes, mas as
suas qualidades”. (Tribunal de Alçada do Rio de Ja-
neiro – RT 733/689).

“Em sede do delito de roubo, a presença de duas
qualificadoras deve ensejar um aumento da pena
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em 3/8, uma vez que, para se chegar a uma repri-
menda justa, o sentenciante deve observar o inter-
valo correspondido entre o mínimo e o máximo e
variar a graduação de acordo com o número de cau-
sas especiais de aumento, e como estas são em
número de cinco, a majoração será: de 1/3, se pre-
sente uma causa; de 3/8, se presentes duas cau-
sas; de 5/12, se presentes três causas; de 7/16, se
presentes quatro causas e de 1/2 , se presentes as
cinco causas especiais de aumento”. (Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo – RJDTACRIM 36/304).

“Concorrendo várias qualificadoras em um mesmo
tipo penal, só uma delas deve incidir como causa
de aumento. A outra, ou as demais, apenas devem
servir como circunstância agravante – e mesmo
assim – quando enquadráveis nas hipótese previs-
tas pelos arts. 61 e 62 do CP”. (STF – RT 726/555-6).

“Habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado.
- Ao contrário do que ocorre com o concurso das
causas propriamente de aumento da pena – as em
que a pena é acrescida de um tanto a tanto – e em
que elas devem ser consideradas todas como tal
para que o aumento se faça, na terceira etapa do
método trifásico, acima do acréscimo mínimo em
virtude do maior grau de reprovabilidade da conduta
do agente, quando o concurso é de qualificadoras
em sentido estrito – e isso se dá quando se eleva a
pena cominada em abstrato tanto no mínimo quan-
to no máximo –, para que o crime seja qualificado
basta uma delas, devendo as outras (ou apenas a
outra), que não podem ser tidas como causas de
aumento para serem consideradas nessa terceira
etapa do método trifásico, ser levadas em conta
como circunstâncias agravantes genéricas, se ca-
bíveis, ou residualmente como circunstâncias judi-
ciais. Precedente do STF. Habeas corpus indeferido.
(HC 80.771 / MS ;Relator: Min. Moreira Alves; Julga-
mento: 03/04/2001; Órgão Julgador: Primeira Tur-
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ma; Publicação:  DJ Data 01-06-01 PP-00078)

Percebe-se que o critério aplicado pelo juiz sentenciante guar-
da harmonia com este último precedente, oriundo do Supremo Tri-
bunal Federal. Leia-se:

“Nos termos da citada jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, devendo-se levar em conta ape-
nas uma das qualificadoras da parte especial para
efeito de incremento da sanção, considerei uma das
causas de aumento, no caso, a prevista no II do § 2º
do art. 157 do CP (‘Se há o concurso de duas ou
mais pessoas’), como circunstância judicial para fins
de fixação da pena-base, porquanto tal circunstân-
cia não está prevista como agravante genérica”. (Fls.
267/268).

Assim, concorde com o posicionamento da Procuradoria Re-
gional da República, não vislumbro razão para modificar a senten-
ça nesse particular.

Por todo o exposto, nego provimento à apelação dos réus e
dou parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal
para, reconhecendo a ocorrência do concurso formal de crimes,
aumentar a pena dos réus em 1/6 (um sexto).

É como voto.

APELAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA N° 89.864-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Apelante: TECCEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Apelada: FAZENDA NACIONAL
Advs./Procs.: DRS. JACKSON BORGES DE ARAÚJO E OUTRO

(APTE.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CO-
FINS-IMPORTAÇÃO. PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
MEDIDA PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIO-



286

RIDADE NONAGESIMAL. ART. 195 §5º DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL. OBEDIÊNCIA. REMISSÃO
AO INÍCIO DA EFICÁCIA DA MEDIDA PROVISÓ-
RIA. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDA-
DE. INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO EM PATAMAR
CONSTITUCIONAL. VALOR ADUANEIRO. ALTE-
RAÇÃO DA DEFINIÇÃO. GATT. INOCORRÊN-
CIA. CONCEITO PRÓPRIO DA LEI. NÃO EXCLU-
SIVIDADE. SIMPLES. LEI ESPECIAL. LEX ESPE-
CIALIS DEROGAT GENERALI . NÃO INCIDÊNCIA
DE NOVA TRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE DE IN-
CLUSÃO NO ROL DA LEI Nº 9.317/96. TRATAMEN-
TO DIFERENCIADO, SIMPLIFICADO E FAVORE-
CIDO DAS PEQUENAS E MICROEMPRESAS.
- O princípio da anterioridade nonagesimal exi-
gida pelo art. 195, §6º, da Constituição Federal,
relativa a instituição das contribuições da
seguridade social, foi respeitado porquanto a
medida provisória que instituiu a cobrança da
COFINS-importação e do PIS/PASEP-importação
(MP nº 164/2004), posteriormente convertida na
Lei nº 10.865/04, foi editada em 29 de janeiro de
2004, mas fixou o início da sua eficácia somente
a partir de 1º de maio do mesmo ano.
- Respeitado o prazo da anterioridade pela medi-
da provisória, desnecessária é a sua repetição
pela lei ordinária na qual foi convertida.
- É desnecessária lei complementar para a insti-
tuição de tributos previstos pela própria Consti-
tuição Federal em seu art. 195, razão pela qual é
dispensável para a COFINS-importação e do PIS/
PASEP-importação, uma vez que previsto no
inciso IV, acrescentado pela EC 42/03.
- A definição do GATT de “valor aduaneiro” não
se encontra em posição superior ao da Lei nº
10.865/04, diploma legal posterior, porquanto os
tratados, ao serem incorporados no ordena-
mento pátrio, assumem status  de lei ordinária,
tal qual foi feito com o Decreto nº 2.498/98.
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- As empresas submetidas ao regime de tributa-
ção estabelecido pela Lei 9.317/96 (SIMPLES) não
foram alcançadas pelos tributos instituídos pela
Lei nº 10.865/04, tendo em vista o tratamento es-
pecial dedicado às pequenas e microempresas.
Aplicação do brocardo lex specialis derogat legi
generali .
- Apelação 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, dar provimento à apela-
ção, nos termos do voto do Relator, que integram o presente julga-
do.

Recife, 18 de agosto de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA:

Trata-se de apelação de sentença em mandado de segurança
que denegou o pedido formulado, impetrado com o objetivo de im-
pedir a cobrança de PIS/PASEP-importação e de COFINS-impor-
tação, diante da suposta inconstitucionalidade da Lei nº 10.865/04.
Argumenta que é ilegal a cobrança de tais tributos instituídos pela
MP nº 164/04, posteriormente convertida na Lei nº 10.865/04 uma
vez que seria necessária lei complementar para a sua instituição.

Alega, outrossim, que a mencionada lei modificou o conceito
de “valor aduaneiro” ao incluir uma nova base de cálculo, em diver-
gência com as normas de direito internacional do GATT. Por fim,
aduz que, sendo integrante do regime do SIMPLES, a cobrança
dessas novas contribuições viola a Lei nº 9.317/96, que determi-
naria a incidência de tributos em numerus clausus e é lei especial
em relação a Lei nº 10.865/04, e não poderia ser modificada por lei
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posterior genérica.

Contra-razões apresentadas, vieram-me os autos conclusos
para julgamento.

Relatei.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA (Relator):

A controvérsia da presente demanda encontra-se na verifica-
ção da possibilidade de cobrança do PIS/PASEP-importação e da
COFINS-importação, para as empresas que se submetem ao re-
gime do SIMPLES, e também na análise da suposta inconstitucio-
nalidade desses tributos.

Inicialmente, cabe rechaçar a argüição de ilegalidade da co-
brança, porque teria havido desobediência ao princípio da anterio-
ridade nonagesimal, exigida pelo art.195, § 6º, da Constituição Fe-
deral.

A medida provisória que instituiu a cobrança (MP nº 164/2004)
e depois foi convertida na Lei nº 10.865/04, foi editada em 29 de
janeiro de 2004, estipulando que somente produziria efeitos a par-
tir de 1º de maio do mesmo ano, respeitando, desta maneira, o
prazo de 90 dias exigido para a instituição das contribuições da
seguridade social. Por esta mesma razão, a lei em que a medida
provisória foi convertida também respeitou esse prazo de anterio-
ridade, uma vez que este prazo já tinha sido obedecido pela medi-
da provisória.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal do qual traz-se à colação o seguinte aresto, acerca
do início da eficácia das medidas provisórias relativas ao prazo
nonagesimal bem como da desnecessidade de renovação desse
mesmo prazo pela lei na qual foi convertida:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUI-
ÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA: REEDIÇÃO.
PRAZO NONAGESIMAL: TERMO INICIAL.
I - Não perde eficácia a medida provisória, com for-
ça de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional,
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mas reeditada, por meio de nova medida provisória,
dentro de seu prazo de validade de trinta dias.
II - Princípio da anterioridade nonagesimal: CF, art.
195, § 6º: contagem do prazo de noventa dias, me-
dida provisória convertida em lei: conta-se o prazo
de noventa dias  a partir da veiculação da primeira
medida provisória .
III - Precedentes do STF: RE 232.896/PA; ADI 1.417/
DF; ADI 1.135/DF; RE 222.719/PB; RE 269.428-
AgR/RR; RE 231.630-AgR/PR.
IV - Agravo não provido.
(RE 359.044 AgR / PR, Min. Carlos Velloso, Segun-
da Turma, Julgamento: 30/03/2004, DJ DATA: 30/04/
2004, pág. 02054).

No tocante à impossibilidade de instituição dessas contribui-
ções para a seguridade social por medida provisória, tese defendi-
da pela apelante, percebe-se que igualmente não merece acolhi-
mento. Isto porque o disposto no art. 62, § 2º, da Constituição Fe-
deral trata de impostos e do regime a que esses tributos especifi-
camente quando veiculados por medida provisória, se submetem.
A restrição a ser obedecida por essas contribuições, que obede-
cem ao prazo nonagesimal, é de que as medidas provisórias que
tratarem desta matéria somente terão eficácia depois de ultrapas-
sado esse lapso temporal, ou seja, não poderá ter incidência ime-
diata, mas a partir da prorrogação da vigência da medida provisó-
ria.

Em relação ao argumento da suposta ilegalidade da cobrança
de tais tributos, sob a alegação de que seria necessária lei com-
plementar para a sua instituição, também não merece acolhimen-
to a pretensão recursal.

As contribuições do PIS/PASEP-importação e da COFINS-
importação não necessitam de lei complementar para a sua insti-
tuição em vista do que está alinhado no § 4º do art. 195 da Consti-
tuição Federal, que se passa a transcrever:

“Art. 195, § 4º - A lei poderá instituir outra fontes des-
tinadas a garantir a manutenção ou expansão da se-
guridade social, obedecido ao disposto no art. 154, I.”
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Em outras palavras, exigir-se-ia lei complementar quando hou-
vesse necessidade de a instituição de tributos suplementares para
a manutenção ou expansão da seguridade social. Para o PIS/PA-
SEP-importação e a COFINS-importação, contudo, é desneces-
sária a edição de lei complementar, uma vez que estes tributos
estão previstos pela própria Constituição, mediante a alteração
veiculada pela Emenda Constitucional nº 42/2003.

Essas são modalidades de contribuição para a seguridade
social, nos termos do art. 195 da Carta Magna, sendo esta financi-
ada por toda a sociedade, direta ou indiretamente e, em especial,
pelas contribuições sociais definidas em seus incisos, como é o
caso do importador de bens ou serviços do exterior, ou quem a lei
a ele equiparar, consoante determina o inciso IV desse artigo, com
redação dada pela EC 42/03.

Dada a imperatividade desse dispositivo normativo, percebe-
se que a determinação legal de incidência da COFINS e do PIS/
PASEP em importações é decorrente de fundamento constitucio-
nal e autoriza, via de conseqüência, que a regulamentação seja
feita por lei ordinária. Desta maneira, é necessária lei complemen-
tar quando houver estipulação de novas  fontes de custeio, diver-
sas daquelas trazidas pelo art. 195 da CF, e via de conseqüência,
será dispensável quando se tratar de fontes originárias  de cus-
teio, quer sejam elas trazidas pelo legislador constituinte, quer pelo
derivado.

Em relação à questão da modificação do conceito de “valor
aduaneiro”, mencionado no art. 149, § 2º, inciso III, alínea a da Cons-
tituição Federal, como base de cálculo das contribuições das quais
ora de trata. Desta maneira, a Lei nº 10.865/04 definiu o seu alcan-
ce da seguinte forma:

“Art. 7º. A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efei-
tos desta Lei, o valor que servir ou que serviria de
base para o cálculo do imposto de importação,
acrescido do valor do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tação de Serviços de Transporte Interestadual e In-
termunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no
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desembaraço aduaneiro e do valor das próprias con-
tribuições, na hipótese do inciso I do caput do art. 3o

desta Lei; ou
(...)”

A impugnação do impetrante, ora apelante, encontra esteira
justamente no argumento de que “valor aduaneiro” já possuiria uma
definição que fora dada pelo acordo sobre a Implementação do
artigo VIII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT, cuja
incorporação foi insculpida no Decreto 2.498/98, em seus artigos
17 e 18 e que, por conseguinte, essa mudança contraria os artigos
98 e 110 do Código Tributário Nacional. Observe-se o conceito
conferido pelo GATT:

“Art. 17. No valor aduaneiro, independentemente do
método de valoração utilizado, serão incluídos (pa-
rágrafo 2° do artigo 8° do Acordo de Valoração Adua-
neira):
I - o custo de transporte das mercadorias importa-
das até o porto ou local de importação;
Il - os gastos relativos a carga, descarga e manu-
seio, associados ao transporte das mercadorias
importadas até o porto ou local de importação; e
III - o custo do seguro nas operações referidas nos
incisos I e Il.
Art. 18. Na apuração do valor aduaneiro segundo o
método do valor de transação não serão considera-
dos os seguintes encargos ou custos, desde que
estejam destacados do preço efetivamente pago ou
a pagar pela mercadoria importada, na respectiva
documentação comprobatória:
I - encargos relativos à construção, instalação, mon-
tagem, manutenção ou assistência técnica, execu-
tados após a importação, relacionados com a mer-
cadoria importada; e
II - o custo de transporte após a importação.”

De fato, houve uma alteração conceitual relativa à definição do
GATT de “valor aduaneiro” e na Lei nº 10.865/04. Contudo, essa
diferença não implica na sobrelevação da definição do GATT so-
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bre a lei posterior. Esse entendimento é claro quando se verifica
qual a posição que os tratados, em relação ao direito brasileiro,
ocupam no ordenamento.

Ao serem incorporados, tal qual foi feito no Decreto nº 2.498/
98, esses instrumentos normativos passam a assumir o status de
lei ordinária; posto isso, existe, no caso, somente aparente conflito
entre normas de direito internacional e de direito interno, uma vez
que esta questão encontra-se superada em razão do seu ingres-
so no ordenamento, situação que passa a ser regida, portanto,
pela regra geral de cronologia entre normas jurídicas, razão pela
qual prevalece a posterior – a Lei nº 10.865/04, no caso.

Não é outro, aliás, o posicionamento do Supremo Tribunal Fe-
deral em relação às normas internacionais incorporadas, insculpi-
do na relatoria lapidar do Ministro Celso de Mello, conforme é pos-
sível verificar nos arestos adiante colacionados:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
CONVENÇÃO Nº 158/OIT - PROTEÇÃO DO TRA-
BALHADOR CONTRA A DESPEDIDA ARBITRÁRIA
OU SEM JUSTA CAUSA - ARGÜIÇÃO DE ILEGITI-
MIDADE CONSTITUCIONAL DOS ATOS QUE IN-
CORPORARAM ESSA CONVENÇÃO INTERNA-
CIONAL AO DIREITO POSITIVO INTERNO DO
BRASIL (DECRETO LEGISLATIVO Nº 68/92 E DE-
CRETO Nº 1.855/96) - POSSIBILIDADE DE CON-
TROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE
DE TRATADOS OU CONVENÇÕES INTERNACIO-
NAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLI-
CA - ALEGADA TRANSGRESSÃO AO ART. 7º, I, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ART. 10, I
DO ADCT/88 - REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA
DA PROTEÇÃO CONTRA A DESPEDIDA ARBI-
TRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA, POSTA SOB RE-
SERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMEN-
TAR - CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE JURÍ-
DICA DE TRATADO OU CONVENÇÃO INTERNA-
CIONAL ATUAR COMO SUCEDÂNEO DA LEI COM-
PLEMENTAR EXIGIDA PELA CONSTITUIÇÃO (CF,
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ART. 7º, I) - CONSAGRAÇÃO CONSTITUCIONAL
DA GARANTIA DE INDENIZAÇÃO COMPENSATÓ-
RIA COMO EXPRESSÃO DA REAÇÃO ESTATAL À
DEMISSÃO ARBITRÁRIA DO TRABALHADOR (CF,
ART. 7º, I, C/C O ART. 10, I DO ADCT/88) - CON-
TEÚDO PROGRAMÁTICO DA CONVENÇÃO Nº
158/OIT, CUJA APLICABILIDADE DEPENDE DA
AÇÃO NORMATIVA DO LEGISLADOR INTERNO DE
CADA PAÍS - POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO
DAS DIRETRIZES CONSTANTES DA CONVENÇÃO
Nº 158/OIT ÀS EXIGÊNCIAS FORMAIS E MATERI-
AIS DO ESTATUTO CONSTITUCIONAL BRASILEI-
RO - PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR DEFERI-
DO, EM PARTE, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO
CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDIMENTO
CONSTITUCIONAL DE INCORPORAÇÃO DOS
TRATADOS OU CONVENÇÕES INTERNACIONAIS.
- É na Constituição da República - e não na contro-
vérsia doutrinária que antagoniza monistas e dua-
listas - que se deve buscar a solução normativa para
a questão da incorporação dos atos internacionais
ao sistema de direito positivo interno brasileiro. O
exame da vigente Constituição Federal permite cons-
tatar que a execução dos tratados internacionais e
a sua incorporação à ordem jurídica interna decor-
rem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato sub-
jetivamente complexo, resultante da conjugação de
duas vontades homogêneas: a do Congresso Na-
cional, que resolve, definitivamente, mediante decre-
to legislativo, sobre tratados, acordos ou atos inter-
nacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente da Repú-
blica, que, além de poder celebrar esses atos de
direito internacional (CF, art. 84, VIII), também dis-
põe - enquanto Chefe de Estado que é - da compe-
tência para promulgá-los mediante decreto. O iter
procedimental de incorporação dos tratados inter-
nacionais - superadas as fases prévias da celebra-
ção da convenção internacional, de sua aprovação
congressional e da ratificação pelo Chefe de Esta-
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do - conclui-se com a expedição, pelo Presidente
da República, de decreto, de cuja edição derivam
três efeitos básicos que lhe são inerentes: (a) a pro-
mulgação do tratado internacional; (b) a publicação
oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do ato
internacional, que passa, então, e somente então, a
vincular e a obrigar no plano do direito positivo inter-
no. Precedentes.
[...]
PARIDADE NORMATIVA ENTRE ATOS INTERNA-
CIONAIS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS
DE DIREITO INTERNO.
- Os tratados ou convenções internacionais, uma
vez regularmente incorporados ao direito interno,
situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mes-
mos planos de validade, de eficácia e de autoridade
em que se posicionam as leis ordinárias, havendo,
em conseqüência, entre estas e os atos de direito
internacional público, mera relação de paridade nor-
mativa. Precedentes. No sistema jurídico brasileiro,
os atos internacionais não dispõem de primazia hi-
erárquica sobre as normas de direito interno. A even-
tual precedência dos tratados ou convenções inter-
nacionais sobre as regras infraconstitucionais de
direito interno somente se justificará quando a si-
tuação de antinomia com o ordenamento domésti-
co impuser, para a solução do conflito, a aplicação
alternativa do critério cronológico (lex posterior de-
rogat priori) ou, quando cabível, do critério da espe-
cialidade. Precedentes”. (Grifei).
(ADI 1480 MC/DF, Min. Celso de Mello, Julgamento: 
04/09/1997, Tribunal Pleno, Publicação: DJ DATA-
18-05-2001).

“EXTRADIÇÃO - CRIMES DE CORRUPÇÃO PAS-
SIVA E DE CONCUSSÃO - DISCUSSÃO SOBRE
MATÉRIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE -
DERROGAÇÃO, NESTE PONTO, DO CÓDIGO
BUSTAMANTE (ART. 365, 1, IN FINE), PELO ES-
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TATUTO DO ESTRANGEIRO - PARIDADE NOR-
MATIVA ENTRE LEIS ORDINÁRIAS BRASILEIRAS
E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS - PROCES-
SO EXTRADICIONAL REGULARMENTE INSTRUÍ-
DO - JURISDIÇÃO PENAL DO ESTADO REQUE-
RENTE SOBRE OS ILÍCITOS ATRIBUÍDOS AOS
EXTRADITANDOS - JULGAMENTO DA CAUSA
PENAL, NO ESTADO REQUERENTE, POR TRI-
BUNAL REGULAR E INDEPENDENTE - RECONHE-
CIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL EXTRAORDI-
NÁRIA CONCERNENTE AO DELITO DE CORRUP-
ÇÃO PASSIVA - ACOLHIMENTO PARCIAL DA POS-
TULAÇÃO EXTRADICIONAL UNICAMENTE QUAN-
TO AO CRIME DE CONCUSSÃO - PEDIDO DE-
FERIDO EM PARTE. CÓDIGO BUSTAMANTE -
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO.
[...]
PARIDADE NORMATIVA ENTRE LEIS ORDINÁRI-
AS BRASILEIRAS E TRATADOS INTERNACIONAIS
- Tratados e convenções internacionais – tendo-se
presente o sistema jurídico existente no Brasil (RTJ
83/809) – guardam estrita relação de paridade nor-
mativa com as leis ordinárias editadas pelo Estado
brasileiro. A normatividade emergente dos tratados
internacionais, dentro do sistema jurídico brasileiro,
permite situar esses atos de direito internacional
público, no que concerne à hierarquia das fontes,
no mesmo plano e no mesmo grau de eficácia em
que se posicionam as leis internas do Brasil. A even-
tual precedência dos atos internacionais sobre as
normas infraconstitucionais de direito interno brasi-
leiro somente ocorrerá – presente o contexto de
eventual situação de antinomia com o ordenamento
doméstico –, não em virtude de uma inexistente pri-
mazia hierárquica, mas, sempre, em face da apli-
cação do critério cronológico (lex posterior derogat
priori) ou, quando cabível, do critério da especialida-
de. Precedentes.[...]” (Grifei)
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(Ext. 662/PU, - PERU EXTRADIÇÃO, Min. Celso de
Mello, Julgamento: 28/11/1996, Tribunal Pleno, DJ
DATA 30/05/1997).

Por este motivo, também, é que não é possível uma interpre-
tação do art. 110 do CTN tal qual pretende o apelante. O mencio-
nado artigo dispõe, in verbis:

“Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição,
o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgâni-
cas do Distrito Federal ou dos Municípios, para defi-
nir ou limitar competências tributárias.”

O art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.865/04 não alterou conceito de
normas de direito privado. Cabe registrar que esse dispositivo pre-
tende garantir aos contribuintes uma vedação a mera extensão da
incidência de normas tributárias, configurando, na prática, mais
um corolário do princípio da legalidade em matéria tributária. Por
este motivo é que se veda a alteração da definição, do conteúdo e
do alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado
que sejam utilizados para definir  ou limitar  competências  tribu-
tárias .

No exemplo trazido por Luciano Amaro1, é vedado ao legisla-
dor ordinário equiparar os bens móveis a imóveis, para efeitos fis-
cais, a fim de ampliar a competência já outorgada na Constituição
a cada uma das esferas legislativas de poder. Ou seja, o conceito
de “bem imóvel” encontra-se lastreado na definição trazida pelo
direito civil e a ele deve se reportar.

Contudo, a situação que se vê nos autos é diversa. A Lei nº
10.865/04 não definiu ou limitou competências, mas criou um novo
tributo, obedecendo a previsão constitucional que não conceituou
“valor aduaneiro”, para então fixar os elementos da obrigação tri-
butária do PIS/PASEP-importação e da COFINS-importação.

1 Amaro, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003,
págs. 101-102.
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O conceito de “valor aduaneiro” é específico, neste caso, às
exações mencionadas e é ao mesmo tempo um conceito econô-
mico, razão pela qual não possui uma conceituação unívoca. No
momento em que a Lei nº 10.865/04 fixa, em relação a essa nor-
ma, o que entende por “valor aduaneiro”, ocorre apenas a explici-
tação da extensão, para os efeitos da incidência dos tributos de
que trata. Por este motivo, percebe-se que o legislador ordinário
não extrapolou as suas competências, mas de outro modo, atuou
na sua exata medida, dentro da moldura normativa existente e da
autorização constitucional pertinente a COFINS-importação e do
PIS/PASEP-importação.

Quanto à circunstância de estar, a empresa impetrante, sujei-
ta ao regime do SIMPLES, e em vista disso, não poder ser contri-
buinte desses novos tributos, percebe-se que a ela assiste razão.

De fato, como corretamente assinalado pela ilustre magistra-
da a quo, a participação de qualquer empresa no SIMPLES não
pode significar imunidade tributária em relação a exações posteri-
ores. Tenho, contudo, que este não é o caso dos autos.

A lei do SIMPLES embora tenha status de lei ordinária, razão
pela qual, as suas disposições, a princípio, estariam revogadas
em virtude da Lei nº 10.865/04, lei posterior (lex posterior derogat
priori), não pode ser afastada pela lei que criou a COFINS-importa-
ção e o PIS/PASEP-importação. Isso porque a lei do SIMPLES afi-
gura-se uma norma especial, frente às disposições da Lei nº
10.865/04, diante do brocardo lex specialis derogat legi generali.

 Desta maneira, não é admissível a cobrança de novos tribu-
tos que não estejam expressamente elencados na lei do SIMPLES,
a qual determina o seguinte:

“Art. 3°. A pessoa jurídica enquadrada na condição
de microempresa e de empresa de pequeno porte,
na forma do art. 2°, poderá optar pela inscrição no
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES.
§ 1° A inscrição no SIMPLES implica pagamento
mensal unificado dos seguintes impostos e contri-
buições:
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a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
b) Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS;
e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f) Contribuições para a Seguridade Social, a cargo
da pessoa jurídica, de que tratam a Lei Complemen-
tar n° 84, de 18 de janeiro de 1996, os arts. 22 e 22A
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e o art. 25 da
Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994.
§ 2° O pagamento na forma do parágrafo anteri-
or não exclui a incidência dos seguintes impos-
tos ou contribuições , devidos na qualidade de con-
tribuinte ou responsável, em relação aos quais será
observada a legislação aplicável às demais pesso-
as jurídicas:
a) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliá-
rios - IOF;
b) Imposto sobre Importação de Produtos Estran-
geiros - II;
c) Imposto sobre Exportação, para o Exterior, de
Produtos Nacionais ou Nacionalizados - IE;
d) Imposto de Renda, relativo aos pagamentos ou
créditos efetuados pela pessoa jurídica e aos rendi-
mentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações
de renda fixa ou variável, bem assim relativo aos
ganhos de capital obtidos na alienação de ativos;
e) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
f) Contribuição Provisória sobre a Movimentação
Financeira - CPMF;
g) Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS;
h) Contribuição para a Seguridade Social, relativa
ao empregado.
§ 3° A incidência do imposto de renda na fonte rela-
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tiva aos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações de renda fixa ou variável e aos ganhos
de capital, na hipótese da alínea d do parágrafo an-
terior, será definitiva.
§ 4° A inscrição no SIMPLES dispensa a pessoa ju-
rídica do pagamento das demais contribuições ins-
tituídas pela União.”

Percebe-se que as contribuições usuais da COFINS e do PIS/
PASEP estão incluídas no rol de tributos com pagamento unifica-
do – contudo, não existe disposição acerca do PIS/PASEP-impor-
tação e da COFINS-importação. Desta maneira, conclui-se que
tais tributos, para as consideradas micro e pequenas empresas
somente poderiam estar arroladas na expressa dicção do art. 3º, §
4º, que assinala:

“§ 4° A inscrição no SIMPLES dispensa  a pessoa
jurídica do pagamento das demais contribuições
instituídas pela União .”

Ora, a Lei nº 10.865/04 instituiu novos tributos e como não
houve o tratamento específico exigido para a forma de pagamento
simplificado ou favorecido, nem tampouco houve a determinação
de que tais exações seriam cobradas de qualquer forma, dentro
do que dispõe o § 2º em que não está excluída a incidência dos
impostos e contribuições relacionadas, impende concluir que as
micro e pequenas empresas estão dispensadas  do pagamento
desses dois novos tributos.

É inadmissível a cobrança indiscriminada de novos tributos
em relação a esses entes justamente em função de suas condi-
ções peculiares. De fato, a constatação de sua maior vulnerabili-
dade, é consentânea com o tratamento diferenciado, simplificado
e favorecido a elas dispendido, em que se erige o valor igualdade e
o princípio da isonomia ao patamar mais elevado. De fato, alcan-
ça-se esses objetivos quando se tratam aqueles que são diferen-
tes na exata medida de sua desigualdade, a fim de atingir uma
igualdade material, e não meramente formal.

Ante todo o exposto, dou provimento à apelação para conce-
der a segurança, a fim de que a autoridade coatora abstenha-se
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de cobrar o PIS/PASEP-importação e a COFINS-importação quan-
do do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas pela
impetrante, empresa de pequeno porte, bem como de aplicar-lhe
quaisquer sanções pelo não-pagamento desses tributos.

Assim voto.

 EMBARGOS INFRINGENTES
NA APELAÇÃO CÍVEL N° 301.337-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES

Embargante: UNIÃO
Embargados: ZENÓBIO LINS E OUTRO
Partes Rés: EDVALDO MORENO GÓES E OUTRO
Advs./Procs.: DRS. JOSÉ CARLOS LIMA DE MEDEIROS E OU-

TROS (EMBDOS.) E JANAINA SHISHIDO GOES E
OUTROS (PARTES R.)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBAR-
GOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. REGIME DE OCUPAÇÃO. TERRE-
NO DE MARINHA.
- Pelo Decreto-Lei nº 9.760, de 05/09/46, os bens
imóveis da União, podem ser objeto de utiliza-
ção em serviço público, locação, aforamento
enfitêutico, cessão, ocupação legal, não há falar
em domínio direto e domínio útil, pois somente
é admitida essa dualidade dominial no
aforamento enfitêutico.
- No caso presente há loteamento e ocupação
do imóvel sem existência de enfiteuse, situação
que impede o deferimento do pleito de usucapião
almejado pela parte autora.
- O voto vencedor baseou-se no entendimento
de que a simples indicação na escritura do imó-
vel que se trata de terreno de marinha, já
ensejaria a presunção da enfiteuse, posto que se
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de ocupação clandestina se tratasse não haveria
registro imobiliário.
- Embargos infringentes providos.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, por voto de desempate, dar provimento aos embargos in-
fringentes, 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, 27 de abril de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
RÃES:

Trata-se de embargos infringentes interpostos pela União, vi-
sando desconstituir acórdão proferido pela egrégia Primeira Tur-
ma deste colendo Tribunal, que, por maioria, deu provimento à
apelação dos ora embargados, concedendo-lhes o direito de usu-
capião de terreno de marinha.

Alega a embargante, acostando-se ao voto vencido do emi-
nente Desembargador Ubaldo Ataíde Cavalcante, que os embar-
gados não fazem jus ao direito de usucapião em virtude do terreno
tratar-se de bem público. Aduz, ainda, que a posse, sem oposição
e interrupção, não ficou devidamente comprovada, como também
não restou satisfeito o requisito do prazo de 5 (cinco) anos, previs-
to pelo art. 183 da Constituição Federal.

Os embargados, intimados na forma da lei, deixaram fluir in
albis o prazo legal para apresentarem impugnação aos embargos.

É o relatório.

Submeto os autos ao eminente Revisor, Desembargador Fe-
deral José Maria Lucena.
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VOTO

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

Realmente, não há prova nos autos da existência do afora-
mento e nem qualquer documento que comprove a ocupação que
motivou a decisão de improcedência ao pleito da autora do usuca-
pião.

Neste passo, conveniente gizar que o Decreto-Lei nº 9.760, de
05/09/46 regulamentou, quanto aos bens imóveis da União, sua
declaração, sua identificação, sua utilização em serviço público,
sua locação, seu aforamento, sua cessão, sua ocupação e sua
alienação.

No capítulo III, do Título I (arts. 86/98) tratou das locações; no
capítulo IV, Título II (arts. 99 a 124) cuidou do aforamento enfitêuti-
co e no capítulo VI, Título II (arts. 127 a 133), baixou as normas
relativas às ocupações.

Interessa-nos aqui o exame da utilização do imóvel da União
por aforamento e por ocupação, a fim de verificar-se sob qual de-
les se fez a regularização dos lotes 5 e 15 da quadra D, do lotea-
mento Jardim Continental, perante o Serviço de Patrimônio da União
de Pernambuco.

O documento de fls. 10/11 dá conta de que os lotes são acres-
cidos de marinha, cujo senhorio é a União Federal, sem mencio-
nar o regime jurídico da posse.

O regime de aforamento depende de prévia autorização do
Presidente da República, salvo se já houver permissão legal, arti-
go 99, cabendo ao SPU a aplicação do aludido regime aos imóveis
na utilização em serviço público, artigo 64, par. 2º c/c, artigos 100,
104 e 109, após consulta aos órgãos competentes da Administra-
ção Pública Federal. Tramitando regularmente o pedido de afora-
mento enfitêutico e deferido, é lavrado no SPU, o contrato próprio
onde são especificadas as características do imóvel e estabeleci-
das as condições, artigos 100, 104, 108 e 109.

Importante gizar que somente nos casos de enfiteuse, que
constitui no direito brasileiro jus in re aliena, é que distingue o do-
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mínio útil do domínio direto.

Washington de Barros Monteiro, no seu Curso de Direito Civil –
Direito das Coisas – 5ª edição, Ed. Saraiva, entende ser impossí-
vel, mesmo na enfiteuse, que constitui direito real sobre coisa
alheia, a dualidade domini em direito útil. “Essa dualidade de domí-
nio não se concilia com a técnica do direito brasileiro, que consa-
gra o domínio da exclusividade do direito de propriedade. O art.
527 da lei civil torna absolutamente impossível a coexistência de
dois direitos de propriedade sobre a mesma coisa” (p. 249). Em
face da redação do art.678 do Código Civil, admite uso das ex-
pressões domínio direto e domínio útil, nas enfiteuses, porém, aco-
imando-as de antiquadas e sem rigor científico, p. 251.

No caso da ocupação das terras públicas, o Decreto-Lei nº
9.760/46, nos artigos 127 a 133, regula essas ocupações de terre-
nos da União, estabelecendo, em resumo:

a) os ocupantes de terreno da União, sem título, são inscritos,
de ofício, pelo SPU e pagarão uma TO (taxa de ocupação);

b) em caso de inadimplência do ocupante por mais de dois
anos, o SPU promoverá a cobrança executiva e providenciará a
desocupação do imóvel;

c) permite-me a transferência onerosa sobre as benfeitorias
edificadas no terreno ocupado, mediante o pagamento de um lau-
dêmio de 5% sobre o valor do terreno e das benfeitorias após a
aquiescência do SPU;

d) se a União necessitar do mencionado terreno o SPU pode-
rá negar licença para a transferência;

e) a inscrição do ocupante no SPU e o pagamento da TO (taxa
de ocupação) não implicam em reconhecimento pela União de
qualquer direito de propriedade do ocupante sobre o terreno ou ao
seu aforamento, salvo nas hipóteses de tratar-se de ocupante ins-
crito até o ano de 1940, quites com as taxas de ocupação;

f) a União se reserva o direito de, a qualquer tempo, necessi-
tando do imóvel, imitir-se em sua posse, indenizando as benfeito-
rias se a ocupação houver sido feita de boa fé;

O aforamento enfitêutico e a ocupação são formas completa-
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mente distintas de utilização de imóveis da União.

No aprazamento foreiro, em regime de enfiteuse há que se
distinguir o domínio útil do senhorio direto. Na ocupação, não se
encontra essa distinção, porque o domínio é exclusivo da União
que não transmite ao ocupante qualquer direito de propriedade,
nem lhe dá direito o seu aforamento. A constituição do seu afora-
mento depende de autorização presidencial ou legal; para a ocu-
pação basta sua inscrição no SPU e o pagamento das TOs (Taxas
de Ocupação). No aforamento enfitêutico, o bem aprazado passa
ao foreiro, que dele usa, goza e dispõe; na ocupação, os direitos
do ocupante se resumem no seu uso e gozo e disponibilidade das
benfeitorias. Aquele é perpétuo e definitivo, tomando seu conceito
no direito civil não podendo ser retirado pelo senhorio direto; este é
temporário e provisório, sendo resolúvel a qualquer tempo pelo
proprietário do bem, o poder público. Inúmeras são as diferenças
entre essas formas de utilização dos bens públicos. Não há como
confundi-las.

Conceituados os institutos e analisados o documento de fl.
09, estabelecidas essas diferenças estruturais dos institutos, não
há como deixar de reconhecer que, no presente caso:

- houve ocupação e não aforamento;

- a ocupação não tem e não teve o condão de transmudar o
terreno foreiro, porque não se trata o condomínio de ocupante ins-
crito até 1940, e pela disposição do artigo 131 do Decreto-Lei 9.760/
46 veda-se, expressamente, a aquisição do direito ao aforamento
a esse ocupante;

- na hipótese não há como separar o domínio útil, o que se dá
e de modo criticável e impróprio, somente na enfiteuse, que, no
direito brasileiro, constitui direito real sobre a coisa alheia.

Tenho que a sentença a quo não merece qualquer reparo.

Não prospera a alegação de que suposta dívida quanto à pro-
priedade da área deveria ser sanada na fase de dilação probatória
da ação. O substrato probatório, na ação de usucapião extraordi-
nário, restringe-se à prova de seus requisitos, quais sejam, a pos-
se mansa e pacífica com ânimo de dono e o lapso temporal. E
aparentemente não há dúvida quanto à propriedade do imóvel per-



305

tencer à União Federal, restando à autora apenas a situação de
ocupante.

O voto vencedor baseou-se no entendimento de que havendo
escritura que menciona “salvo o terreno de marinha alagado cujo
senhorio é a União Federal”. O relator da apelação asseverou não
constar na escritura a indicação da enfiteuse.

O voto vencido mencionou que pela leitura dos documentos
acostados aos autos, o loteamento situado no bairro da Boa Via-
gem-PE, no qual está encravado o imóvel, o qual se pretende usu-
capir, está sobe regime de ocupação, não de aforamento, razão
pela qual não se observa atendido o requisito necessário para aqui-
sição da propriedade pela via eleita, qual seja, a existência de enfi-
teuse.

A enfiteuse deve ser provada sendo irrelevante o registro do
bem no cartório ainda mais quando indicado no registro, de acordo
com as certidões de fls. 18/19 em que não foi identificado nenhum
outro assentamento concernente a outros direitos reais.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

É como voto.

HABEAS CORPUS  N° 2.124-PE

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA
Impetrantes: DRS. ADEMAR RIGUEIRA NETO E OUTROS
Impetrado: JUÍZO DA 4ª VARA FEDERAL DE PERNAMBUCO
Pacientes: JACINTO MONTEIRO DIAS, MARIA DEL PILAR NO-

GUES DIAS, MIRELLA MAYMONE RIBEIRO DIAS,
CARLOS ALBERTO GUIMARÃES PADILHA, JOR-
GEANE MONTEIRO MERIGUETTE, ARTHUR TIL-
MANN MAIA NETO E EMERSON HENRIQUE CALA-
DO DE OLIVEIRA

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS . CRIMES CONTRA O SISTE-
MA FINANCIERO NACIONAL E DE “LAVAGEM”
DE DINHEIRO. OPERAÇÃO “FAROL DA COLI-
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NA”. DEPÓSITO DE PASSAPORTES DOS PA-
CIENTES EM JUÍZO. DECISÃO DE NATUREZA
CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMEN-
TO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.
- A decisão hostilizada, de natureza cautelar, em
razão de apresentar-se por texto lacônico, e não
repetitivo da motivação e dos fundamentos jurí-
dicos do pleito formulado pelo Ministério Públi-
co Federal, em promoção apresentada no mes-
mo dia em que ofertada a denúncia, não caracte-
riza ato de constrição ilegal na liberdade de ir e
vir dos ora pacientes, que são acusados da pos-
sível prática de delitos contra o sistema finan-
ceiro nacional e de lavagem de dinheiro.
- No caso, a retenção dos passaportes deve pro-
duzir o efeito imediato de coibir que os pacien-
tes possam se furtar à aplicação da lei, sem que
resulte qualquer característico de ameaça à li-
berdade de locomoção. A medida em si mesma
considerada, neste ponto, nos estritos limites do
poder de cautela do juiz, revela-se assecuratória
e visa, por primeiro, o resguardo do cumprimen-
to da pena que possa vir a ser imposta aos paci-
entes e, depois, impedir que possam eles se au-
sentar do país antes do juízo de culpa.
- Ordem de habeas corpus  denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indi-
cadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, denegar a or-
dem de habeas corpus nos termos do voto do Relator, na forma do
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fa-
zendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 4 de agosto de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA - Relator
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RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADE-
LHA:

Cuida-se de habeas corpus que impetra o advogado Ademar
Rigueira Neto em favor de Jacinto Monteiro Dias, Maria Del Pilar
Nogues Dias, Mirella Maymone Ribeiro Dias, Carlos Alberto Gui-
marães Padilha, Jorgeane Monteiro Meriguette, Arthur Tilmann Maia
Neto e Emerson Henrique Calado de Oliveira, cujo objetivo é a de-
claração de nulidade da decisão do MM. Juiz Federal Substituto da
4ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, Dr. Gustavo Pontes
Mazzocchi, que, nos autos da ação criminal nº 2004.83.00.006319-
3, em deferindo pleito do Parquet Federal, determinou aos pacien-
tes que efetuassem o depósito de seus passaportes em juízo, no
prazo de cinco dias, sob pena de prisão por crime de desobediên-
cia, e, ainda, que fosse cientificada a Polícia de Fronteiras de que
os pacientes estavam proibidos de sair do país e vedada, inclusi-
ve, a emissão de passaportes aos mesmos.

Diz o impetrante que:

“Em 28 de fevereiro de 2005, foi deferido por aquele
ínclito Juízo o seqüestro de todos os bens imóveis
registrados sob a titularidade dos pacientes bem
como a apreensão e indisponibilidade dos bens
móveis em decisão manifestamente carente de fun-
damentação (Doc. 02). Deu-se causa, data venia
(continua o impetrante), a uma medida constritiva
ilegal a partir de precipitada e infundada promoção
do Ministério Público Federal.”

Continua o impetrante em sua explanação de motivos, voltan-
do-se propriamente ao cerne do presente mandamus:

“Na referida decisão, a douta autoridade coatora
determinou, ainda, que os pacientes depositassem
seus passaportes no prazo de cinco dias, sob pena
de prisão por crime de desobediência, bem como
que a Polícia de Fronteiras fosse cientificada de que
os pacientes estavam proibidos de se ausentar do
país e lhes estava igualmente vedada a emissão de
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passaportes.”

A alegação da impetração consiste, basicamente, em que a
decisão do Juízo a quo, de natureza cautelar, violaria o princípio da
motivação das decisões judiciais, pois carente de qualquer funda-
mentação idônea que a embasasse, nos termos do artigo 130, I,
do Código de Processo Penal. Ressalta, ademais, que foi a medi-
da tomada em momento posterior aos interrogatórios de todos os
pacientes, com a presunção de que eles viriam a se furtar aos
termos da ação penal.

Em passo contínuo, aduz a impetração que a ação criminal
abrange matéria de grande complexidade probatória, mormente
quando os pacientes arrolaram testemunhas a serem ouvidas e
haveria necessidade de realização de perícia, a demandar consi-
derável lapso de tempo, o que, de toda sorte, a proibição de os
pacientes se ausentarem do país, durante a instrução criminal,
consistiria em limitação de liberdade. A retenção dos passaportes
seria, pois, medida que repercute sobre sua subsistência; alguns
dos pacientes residiriam fora do País, outros são estrangeiros e,
nessa condição, necessitariam, viajar a seu país natal, onde exer-
ceriam atividades profissionais; casos haveria de pacientes com
dupla cidadania que apresentam vínculos com os Estados dos quais
adquiriram a nacionalidade.

Argumenta que a medida constritiva constituiria ato ilegal e
desnecessário, pois, genérico, atingiria e cercearia o direito de
ampla defesa; incidiria os efeitos de tal ato sobre a própria liberda-
de de locomoção dos pacientes, inclusive no tocante a concorrer
para sua subsistência familiar, a caracterizar-se antecipação de
eventual sanção penal.

Pugna pela concessão da ordem, para ser declarada a nulida-
de da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É este, em sua essencialidade, o objeto do habeas corpus.

O impetrante coligiu, como suporte à inicial, os documentos
que se referem, unicamente, à denúncia (cópia apócrifa às fls. 12/
78) e à decisão hostilizada (fls. 79/81).

O Desembargador Federal Marcelo Navarro requisitou infor-
mações à autoridade coatora, que as prestou às folhas 99/116,
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acompanhadas de cópia (fls. 99/116) de decisão por ele proferida
em 04/04/2005, esclarecendo os fundamentos de sua decisão
anterior (fls. 117/125), e cópias dos termos de interrogatório dos
pacientes (fls. 99/183).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pela de-
negação da ordem de habeas corpus, no parecer de folhas 185/
193.

Faz-se necessário registrar, por oportuno, o fato de haver sido
este habeas corpus distribuído, originariamente, ao Desembarga-
dor Federal Marcelo Navarro, que declinou da competência (fls.
203/204) para o seu julgamento a esta egrégia Turma. Assim sen-
do, procedeu-se a redistribuição do feito em face do julgamento do
HC 1976–PE, de minha relatoria.

À folha 210, reconheci a prevenção entre os feitos, sendo re-
gularmente intimadas desta decisão a impetração e a Procurado-
ria Regional da República.

É o relatório. Ponho em mesa para julgamento.

VOTO

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

Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados como
incursos nas penas dos delitos tipificados nos artigos 11, 16, 22,
caput e parágrafo único da Lei nº 4.492/86, artigo 1º, incisos VI e
VII, § 4º, da Lei 9.613/98, c/c artigos 288, 69 e 71, ambos do Códi-
go Penal, pela prática de crimes contra o sistema financeiro e de
“lavagem” de dinheiro. No agir que lhes é imputado na denúncia,
os pacientes teriam promovido evasão de divisas do País e efe-
tuado operações de câmbio não autorizadas; teriam operado insti-
tuição financeira clandestina e, ainda, movimentado recursos e
valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, o que
ocorria, por exemplo, na administração da empresa Norte Câmbio
Turismo, a que eles eram vinculados.

É de conhecimento que, amplamente, a imprensa noticiou, à
época, as investigações levadas a efeito pela Polícia Federal na
chamada operação “Farol da Colina”, deflagrada em todo o territó-
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rio nacional, em torno de condutas de inúmeras pessoas, dentre
nacionais e estrangeiras, supostamente envolvida em lavagem de
dinheiro e remessa ilegal de recursos para o exterior, segundo da-
dos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banestado.

Ora, os fatos aqui ventilados são do conhecimento desta egré-
gia Turma, quando do julgamento do HC 1.976-PE, de que fui rela-
tor, havendo pronunciamento favorável pela concessão da ordem,
revogando-se o decreto de prisão preventiva de Jacinto Monteiro
Dias, brasileiro, naturalizado português, e Maria Del Pilar Nogues
Dias, de nacionalidade paraguaia.

Com a pretensão deduzida neste habeas corpus, tenciona o
impetrante, como antes relatado, anular a decisão em que a auto-
ridade apontada coatora, ao deferir pleito do Parquet Federal, de-
terminou aos pacientes o depósito de seus passaportes em juízo,
sob pena de prisão por crime de desobediência, e os proibiu de
saírem do País, vedando a emissão de novos passaportes em
seus nomes.

Cabe frisar, por primeiro, que a impetração sustenta-se, em
resumo, ao argumento de que inexistiria qualquer amparo legal
para a decisão ora vergastada, pois estaria ela reduzida a simples
comando “defiro”, por força da qual teria resultado a ameaça ao
status libertatis dos pacientes.

Da parte que é o objeto da análise, destaco da decisão do
Juízo:

“Defiro o quanto postulado pelo MPF no item ‘5’ da
promoção antes referida.
Intimem-se, a fim de que depositem os respectivos
passaportes, no prazo de 05 dias, sob pena prisão
por desobediência.
Comunique-se imediatamente à polícia de frontei-
ras que os acusados estão proibidos de se afasta-
rem do país e que não se deverá emitir passaporte
a qualquer dos denunciados.
Comunique-se o teor da presente decisão aos Con-
sulados do Paraguai, Portugal, Espanha e Estados
Unidos, e também ao Ministério da Justiça, a fim de
que comunique às respectivas Embaixadas, solici-
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tando-se que não expeçam passaportes aos acu-
sados indicados no item ‘5’ da promoção, até o tér-
mino da ação penal a que respondem, o que será
oportunamente comunicado;”

Feita esta breve digressão de importância ao julgamento, re-
tomo o curso da análise da questão discutida neste remédio herói-
co.

Com efeito, está o juiz sujeito ao dever de motivar os seus
atos que reflita, de alguma sorte, sobre a liberdade individual.

Em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio do livre
convencimento, de que é o juiz livre quanto aos elementos que
motivam o seu convencimento. As decisões emanadas do Esta-
do-Judicante devem ser fundamentadas, como desígnio de sua
própria eficácia, conforme os termos preconizados no artigo 93, IX
da Constituição Federal, voltado ao princípio da segurança nas
relações entre jurisdicionados e Estado.

A exigência de fundamentação, pois, sem equívoco algum,
constitui-se elemento essencial da garantia do cidadão contra pos-
síveis arbitrariedades que possam praticar o magistrado.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que:

“Não há, em tema de liberdade individual, a possibi-
lidade de se reconhecer a existência de arbítrio judi-
cial. Os juízes e tribunais estão, ainda que se cuide
do exercício de mera faculdade processual, sujei-
tos, expressamente, ao dever de motivação dos atos
constritivos do status libertatis que pratiquem no
desempenho de seu ofício.”
(STF. HC 68.530-SP. Relator Ministro Celso de Me-
llo. DJ: 05/03/1991).

Contudo, estamos diante de um caso em que a impetração
volta-se, repito, contra uma decisão que se alega destituída de fun-
damentação legal.

Urge destacar a excepcionalidade que revela a hipótese des-
tes autos, para reconhecer, diante deste caso, a procedência de
decisões cautelares como a que tomou o Juízo coator.
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A propósito do tema, e dada a sua aplicabilidade, por analogia,
ao caso em julgamento, permito-me fazer referência, de mero ilus-
trativo, a acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PE-
NAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
ADOÇÃO DA MOTIVAÇÃO MINISTERIAL. POSSI-
BILIDADE.
1. A toda evidência, a fundamentação das decisões
do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inci-
so IX do artigo 93 da Constituição da República, é
condição absoluta de sua validade e, portanto, pres-
suposto da sua eficácia, substanciando-se na defi-
nição suficiente dos fatos e do direito que a susten-
tam, de modo a certificar a realização da hipótese
de incidência da norma e os efeitos dela resultan-
tes.
2. Tal fundamentação, para mais, deve ser deduzi-
da em relação necessária com as questões de di-
reito e de fato postas na pretensão e na sua resis-
tência, dentro dos limites do pedido, não se confun-
dindo, de modo algum, com a simples reprodução
de expressões ou termos legais, postos em relação
não raramente com fatos e juízos abstratos, inidô-
neos à incidência da norma invocada.
3. Nenhuma ilegalidade há em que adote o juiz, ao
acolhê-lo, a motivação deduzida pelo Ministério Pú-
blico em pedido de decretação de custódia cautelar,
irrazoável, até, que seria exigir-se a sua reprodução
nos mesmos autos, absolutamente desnecessária,
mormente quando a compreende de modo susten-
tado.”
(STJ. HABEAS CORPUS Nº 25.352 -SC. Relator
Ministro Hamilton Carvalhido – Sexta Turma. Publi-
cação: 30/06/2003).

Nessa linha de consenso jurisprudencial, por aplicação analó-
gica ao caso dos autos, não concebo o entendimento de que te-
nha o douto magistrado cometido ilegalidade, por ausência de
motivação legal a embasar a sua decisão, como defende ter incor-
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rido a impetração em defesa dos pacientes.

Ora, em lançando a expressão “defiro”, e, depois, ao determi-
nar o cumprimento daquelas medidas (v.g., o depósito dos passa-
portes dos pacientes, sob pena de prisão) é bem certo que o Juiz
de primeiro grau motiva a decisão com base no pleito deduzido
pelo Ministério Público, onde ilegalidade não há. Pela razão de ser
lacônico, não se diga que o texto deve ser repetitivo da motivação
de um pleito para caracterizar a sua fundamentação jurídica.

Assim entendo.

A decisão contestada na inicial deste mandamus, conquanto
não seja fundada em mera presunção de fuga dos pacientes do
País, não viola o princípio constitucional da presunção da inocên-
cia; da mesma forma que não se constitui a ordem de depósito
dos passaportes dos acusados qualquer “inovação legislativa” sem
previsão legal, como pretende fazer crer o impetrante.

Sob outro ângulo, a decisão do Juiz de primeiro grau está, e o
digo por convicção, em conformidade com o poder geral de caute-
la inerente à função jurisdicional. Ainda mais quando a retenção
dos passaportes deve, sim, produzir o efeito imediato de coibir
que os pacientes possam se furtar à aplicação da lei, sem que
resulte qualquer distintivo de ameaça à liberdade de locomoção. A
medida em si mesma considerada, neste ponto, nos estritos limi-
tes do poder de cautela do juiz, revela-se assecuratória e visa o
resguardo do cumprimento da pena que possa vir a ser imposta
aos pacientes e, depois, impedir que possam eles se ausentar do
país antes do julgamento.

Tenho por oportuna menção a acórdão do colendo STJ, da
lavra Ministro José Arnaldo da Fonseca, que, por sua natureza,
nos remete a uma análise mais aprofundada da questão discutida.
Transcrevo:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRI-
ME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. LAVAGEM
DE DINHEIRO. QUADRILHA. OPERAÇÃO “FAROL
DA COLINA”. MAGNITUDE DA LESÃO. AUTORIA E
INDÍCIOS DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DE
REVOGAÇÃO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA ATEN-
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DIDOS. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E ECO-
NÔMICA E DA INSTRUÇÃO.
A prisão se mostra justificada quando o julgador de-
monstra os indícios e a autoria, bem assim, a ne-
cessidade de proteção da ordem pública e econô-
mica, tendo em vista a magnitude da lesão ao siste-
ma financeiro.
O temor relativo à fuga deve receber, em certos ca-
sos que envolvem pessoas de considerável poder
econômico, influência não só da ação direta do acu-
sado, mas da experiência de outros casos e, princi-
palmente, das dificuldades presentes em se fazer
cumprir uma ordem de prisão em situações de gran-
de vulto.
Ordem denegada.”
(STJ. HABEAS CORPUS Nº 40.818-RJ. MINISTRO
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA – QUINTA TURMA.
DECISÃO UNÂNIME. DIÁRIO DA JUSTIÇA: 11/04/
2005).

Por tudo quanto noticiado, a minha atenção, sobretudo, volta-
se à gravidade com que avultam fortes indícios de envolvimento
dos pacientes no esquema de lavagem de dinheiro que se noticia.

Com tais considerações, denego a ordem de habeas corpus.

CONTINUAÇÃO DO VOTO

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

Cuida-se o presente feito de habeas corpus que teve, a meu
pedido, suspenso o julgamento na sessão de 28 de julho, para
trazer ao conhecimento da Turma o inteiro teor de petição com
base na qual o Juízo de primeiro grau deferiu medidas pleiteadas
pelo representante do Ministério Público Federal, entre elas a que
é objeto de discussão deste HC 2.124-PE.

Assim, determinei a minha assessoria que solicitasse à se-
cretaria do Juízo de origem cópia do inteiro teor da petição, o que
de pronto foi atendido, via fax, vindo aos autos a promoção do Par-
quet juntada aos autos.
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A promoção em referência, subscrita por sete Procuradores
da República em Pernambuco, é datada de 09 de dezembro de
2004, a mesma data em que oferecida a denúncia contra os ora
pacientes e outros acusados da prática de ilícitos contra o sistema
financeiro nacional e de “lavagem” de capitais, cometidos pela
empresa Norte Câmbio.

Os fatos a esse respeito são por demais conhecidos desta
egrégia Turma.

Como já me posicionei na sessão passada, e com vista a um
melhor esclarecimento da questão sub judice, importa registrar
que mantenho inalteradas as razões de minha convicção no sen-
tido de denegar a ordem de habeas corpus, nesta oportunidade
em que concluo o meu voto.

Primeiramente, com vista à promoção antes referida, observo
que a mesma corrobora a real necessidade de, por cautela, se
efetivarem as medidas que o Juízo impetrado deferiu, e que por
meio deste estão sendo objeto de impugnação.

Permito-me fazer uma breve leitura de parte da promoção
ministerial, da seguinte conclusão:

“Vale ressaltar, por oportuno, que todos os denun-
ciados gozam, posto que integram casa de câmbio
e turismo, de facilidade para deixar o país, sabendo
como providenciar rapidamente passagens e esta-
dia em qualquer canto do mundo.
Assim, apesar de não restar configurada, no mo-
mento (à época, dezembro de 2004), alguma hipó-
tese de prisão preventiva dos denunciados, afora
Jacinto Dias e Maria Del Pilar – faz-se prudente a
adoção de medida geral de cautela, consubstancia-
da na intimação dos denunciados para depositarem
em juízo seus passaportes e prestarem compromis-
so de só se ausentarem do país com autorização
deste juízo, a fim de evitar maior complexidade da
instrução processual. Assim também a comunica-
ção imediata à Polícia Federal de que ficam impedi-
dos de se ausentar do país sem autorização deste
juízo.”



316

Em meu voto, por tudo quanto é fato de conhecimento desta
Turma, a partir dos autos, e também de conhecimento por inter-
médio dos meios de imprensa, ressalto que, na decisão ora con-
testada, o Juiz de primeiro grau deferiu medidas que, com base no
poder geral de cautela inerente à função jurisdicional, se me apre-
sentam isentas de qualquer constrangimento ilegal.

Concluo o meu voto, reafirmando que a retenção e depósito
dos passaportes devem produzir o efeito imediato de coibir que os
acusados possam se furtar à aplicação da lei, sem que dessa
medida resulte ameaça à liberdade de locomoção. Como disse, a
medida revela-se assecuratória e visa, sobremodo, o resguardo
do cumprimento de pena que possa vir a ser imposta aos pacien-
tes e, depois, impedir que possam eles fugir do juízo de culpa.

Denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 308-AL

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA

Reclamante: MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS JUCÁ
Reclamado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advs./Procs.: DRS. ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JÚNIOR E

OUTROS (RCTE.)

EMENTA:  RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ASSASSÍNIO TEN-
TADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO
CORPORAL. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚ-
TIL. IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
PRECLUSÃO.
- A sentença de pronúncia tem natureza proces-
sual de conteúdo declaratório, em que o magis-
trado apenas proclama admissível, e não proce-
dente, a acusação, para que o juízo natural dos
crimes contra a vida, o Tribunal do Júri, possa
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decidir sobre a causa. Assim sendo, e consoan-
te determina o art. 408 do CPP, basta para a pro-
núncia haja prova da materialidade do delito e
indícios de autoria.
- Na pronúncia não é dado ao juiz afastar circuns-
tância qualificadora constante da denúncia, ain-
da mais quando não manifestamente improce-
dente e descabida. Precedentes do e. STJ.
- Não se pode questionar, nos autos de recurso
interposto contra sentença de pronúncia, a vali-
dade de laudo pericial, quando, instaurado o in-
cidente de sanidade no curso do processo, e pro-
ferida decisão julgando a impugnação improce-
dente, o acusado dela não recorreu, quedando
preclusa a questão.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indi-
cadas, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da
5ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso em sen-
tido estrito, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do pre-
sente julgado.

Recife, 9 de junho de 2005 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA - Re-
lator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA
LUCENA:

Maria das Graças Medeiros Jucá maneja recurso em sentido
estrito contra sentença da lavra do então Juiz Federal da 1ª Vara
de Alagoas (Maceió), hoje eminente integrante desta Turma, o De-
sembargador Federal Francisco Wildo Lacerda Dantas, prolatada
nos autos da Ação Penal nº 97.0005197-2, a de pronunciar a ora
recorrente, como incursa no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, ambos



318

do Código Penal, submetendo-a a julgamento pelo e. Tribunal do
Júri, por haver, em tese, na data de 8 de julho de 1996, efetuado
quatro disparos de arma de foto contra Otávio Gomes Cabral, Co-
ordenador de Assuntos Culturais do Espaço Cultural da UFAL, no
seu gabinete de trabalho, junto a quem exercia as funções de se-
cretária, tendo-o atingido os projéteis, sem contudo ocasionarem
a morte.

Em resumo de seu extenso petitório, aduz a recorrente a au-
sência, na denúncia, dos elementos do tipo de tentativa de homicí-
dio, de vez que não narrou o fato alheio à vontade da recorrente
que a impediu de alcançar o resultado desejado, ou mesmo o ani-
mus necandi. Invoca o estado de perturbação mental – de semi-
imputabilidade – da recorrente, que pretendeu apenas assustar a
vítima, o que geraria a aplicação do art. 26 do Código Penal.

Assevera que, “se crime existiu na conduta da recorrente, tra-
ta-se, inquestionavelmente, do delito de lesões corporais de natu-
reza culposa, previsto nos termos do art. 129, § 6º, do Estatuto
Substantivo Penal” (fls. 612), assim também que não deve incidir
a qualificadora de motivo fútil no julgamento da recorrente, tendo
em vista a aludida perturbação e o caráter irascível da vítima, que,
como chefe, perseguia a recorrente no trabalho.

Defende a invalidade do laudo pericial produzido judicialmen-
te, bem assim não haver prova de que tenha sido a recorrente a
autora dos disparos que atingiram a vítima.

Suplica, por fim, a reforma da sentença para (a) desclassificar
a infração imputada à recorrente para o crime de lesão corporal
culposa (art. 129, § 6º, do CP, com a diminuição de pena prevista
no art. 26, parágrafo único, também do CP), ou (b) para que seja
desconsiderada a qualificadora de motivo fútil.

O Ministério Público Federal apresentou contraminuta ao re-
curso às fls. 622/624, defendendo a juridicidade da sentença vitu-
perada.

O MM. Juiz Federal Substituto André Luís Maia Tobias Granja,
da 1ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas (Maceió) sustentou a
decisão às fls. 545/545-verso.

O órgão do Ministério Público Federal que oficia junto a esta
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instância pronunciou-se por meio do parecer de fls. 559 a 565,
assim sumariado:

“PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA
DE ANÁLISE DAS PRELIMINARES. NULIDADE
DECLARADA. NOVA PRONÚNCIA. VÍCIOS SANA-
DOS. RECURSO. QUESTIONAMENTO DE MATÉ-
RIAS JÁ APRECIADAS PELO TRIBUNAL. IMPOS-
SIBILIDADE. INVALIDADE DO LAUDO PERECIAL.
PRECLUSÃO.
1. Analisando as razões do recurso anterior, o Tribu-
nal acolheu apenas o argumento de ausência de
análise das preliminares pela recorrente.
2. Declarada a nulidade, foi proferida nova sentença
de pronúncia, suprindo a falta mencionada, ao tem-
po em que discorreu sobre todos os questionamen-
tos do recurso que ensejou a declaração de nulida-
de da pronúncia anterior.
3. Tendo o Tribunal já se pronunciado acerca das
razões trazidas no presente recurso, deve este não
ser conhecido.
4. Não cabe questionar a validade do laudo pericial,
tendo em vista que a matéria encontra-se preclusa.
5. Opina o Ministério Público Federal pelo não-co-
nhecimento do presente recurso.”

Relatei.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LU-
CENA (Relator):

Esclareço, de início, que esta Turma, na sessão de 29 de agos-
to de 2002, julgou recurso em sentido estrito oposto contra a pro-
núncia da recorrente, anulando-a por insuficiência na fundamenta-
ção, de vez que não apreciou algumas preliminares oportunamen-
te argüidas pela defesa.

Com o retorno dos autos à primeira instância, prolatou-se nova
sentença de pronúncia, e é esta o objeto da presente irresignação.

Entendo, todavia, que este recurso não merece prosperar tal
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como o primeiro, de vez que a discussão pretendida pela parte
recorrente não pode encontrar amparo nesta sede recursal, so-
mente podendo ser admitida – se for o caso – pelo juiz natural dos
crimes contra a vida, como sendo o Tribunal do Júri.

O Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº
5.941/1973, é rigoroso ao tratar da sentença de pronúncia:

“Art. 408. Se o juiz se convencer da existência do
crime e de indícios de que o réu seja o seu autor,
pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convenci-
mento”. (Grifei).

Pois bem, como se tem definido doutrinariamente, trata-se de
sentença em sentido formal e não substancial. Melhor, é sentença
processual de conteúdo declaratório, em que o magistrado ape-
nas proclama admissível, e não procedente, a acusação, para que
o juízo natural dos crimes contra a vida, o Tribunal do Júri, possa
decidir sobre a causa.

Nessa perspectiva, a pronúncia é simples juízo de admissibi-
lidade da ação, bastando, para tanto, haja prova da materialidade
do delito e indícios de autoria, não se exigindo, por óbvio, certeza
de culpa.

Eis como entende o e. STJ:

“O juízo de pronúncia é, no fundo, um juízo de fun-
dada suspeita e não um juízo de certeza. Admissí-
vel a acusação, ela, com todos os eventuais questi-
onamentos, deve ser submetida ao juiz natural da
causa, em nosso sistema, o Tribunal do Júri. (REsp
192.049 - Rel. Min. Felix Fischer.)
CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HC.
OMISSÃO PARCIAL. APENAS UM ACÓRDÃO
APRECIADO NO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICA-
DO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE SUSPEITA. LEGALI-
DADE DO DECISUM. EMBARGOS PARCIALMEN-
TE ACOLHIDOS PARA DENEGAR A ORDEM SOB
O PRISMA NÃO APRECIADO.
I. Verifica-se a omissão do acórdão, se não aprecia-
dos os fundamentos de um dos acórdãos do Tribu-
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nal a quo atacados pela impetração.
II. Acórdão proferido em 2º grau que proferiu um sim-
ples juízo de admissibilidade da acusação, expondo
aspectos do caso concreto reputados relevantes a
fundamentar a pronúncia do réu.
III. Se o dolo e a tipificação do delito imputado ao
paciente não puderam ser afastados de plano, não
haveria outra alternativa a não ser pronunciar o de-
nunciado.
IV. Maiores incursões no campo probatório ou voliti-
vo que cabem ao Tribunal Popular.
V. O Conselho de Sentença, quando da Sessão Ple-
nária de julgamento, terá a oportunidade de conhe-
cer as teses defensivas e acusatórias, optando por
uma delas para absolver ou condenar o réu, se for o
caso.
VI. Embargos parcialmente acolhidos para denegar
a ordem, também sob o aspecto agora enfocado.”
(STJ - EDcl no HC 28.026/PA - Quinta Turma, unâni-
me - Rel. Min. Gilson Dipp - DJ 3/11/2003, pág. 333.)

Em verdade, em face dessa natureza, não pode o magistrado
tecer ponderações com juízo de certeza, sob pena de até influen-
ciar os membros do Conselho de Sentença. O mestre Adriano
Marrey leciona, na excelente obra “Teoria e Prática do Júri; doutri-
na, roteiros práticos, questionários, jurisprudência”, 6a ed. rev. atual.
e ampl., São Paulo: RT, 1997, pág. 222, com propriedade:

“Na fundamentação da pronúncia deve o juiz usar
de prudência, evitando manifestação própria quanto
ao mérito da acusação. Cumpre-lhe abster-se de
refutar, a qualquer pretexto, as teses da defesa, con-
tra-argumentando com dados do processo, nem
mesmo para acolher circunstâncias elementares do
crime.
Sua precípua função é verificar a existência de fu-
mus boni juris que justifique o julgamento do réu pelo
Júri.
(...)
Por satisfazer-se a lei processual com a prova indi-
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ciária da autoria (art. 408), a redação da sentença,
sem sofrer a censura de superficialidade, deve ser
tal que não impeça sequer a argüição, pela defesa,
da negativa de autoria.
A singeleza de expressões é recomendada, tanto
mais que ao Júri é que compete, exclusivamente,
apreciar as provas por seu merecimento.”

Assim sendo, basta para a pronuncia haver dúvida razoável
sobre o fato, devendo o juiz, em casos tais, pronunciar o réu, exa-
tamente porque, nessa fase, vigora o in dubio pro societate, e não
in dubio pro reo.

Na espécie, consigno que a sentença guerreada perfilhou fiel-
mente tais preceitos, cumprindo o seu papel de ato culminante do
judicium accusationis.

Ora, não há dúvida a respeito da existência do crime, demons-
trado inclusive por meio do Laudo de Exame de Constatação em
Local de Ação Violenta de fls. 66 usque 70, assim também da au-
toria, admitida, aliás, pela própria recorrente.

A respeito, por seu turno, da irresignação sobre a desclassifi-
cação do delito para o de lesão corporal, entendo igualmente não
merecer sucesso. É que a recorrente trata tão-só de analisar o
elemento subjetivo do ilícito, asseverando não ter a intenção de
matar, mas apenas “dar um susto”.

Ocorre que todos os elementos fáticos apontam para, no mí-
nimo, a assunção pela recorrente do risco de matar a vítima, da-
das as circunstâncias narradas no laudo pericial e pelas testemu-
nhas. Sobre esse ponto, muito bem ponderou o Juiz (fls. 583/590):

“(...)
19. Tratando-se de pessoa que goza de higidez
mental, não se pode admitir, sob pena de Vilar a ló-
gica do razoável, que desconheça a natureza do ato
que estava a praticar (acionar o gatilho de arma de
fogo), do resultado pretendido ou, ao menos, do ris-
co que assumia em provocá-lo (morte da vítima) e
do nexo de causalidade entre a conduta e o resulta-
do. Evidente, pois, que a agente quis o resultado ou,
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na pior das hipóteses, assumiu o risco de produzi-
lo, o que decididamente afasta a hipótese de culpa,
na tese engendrada pela defesa.
20. A consciência da ilicitude é indelével, posto que
tinha pela consciência de que estava dando início a
uma conduta vedada pelo direito.
21. Resta o último elemento, que passo a analisar.
22. Como conciliar a conduta de quem afirma que
pretendia tão somente ‘dar um susto’ na vítima com
as conclusões devidamente fundamentadas da pe-
rícia técnica? O laudo técnico revela, como dito aci-
ma, por meio das circunstâncias objetivas do fato, a
inferir a existência do dolo direto, consubstanciado
no ímpeto de atentar contra a vida da vítima, ou, ao
menos, do dolo eventual, em assumir o risco de pro-
duzir o resultado morte. É ler:
‘A distância entre as cápsulas verificadas no piso,
bem como as marcas de impacto dos projéteis en-
contrados, levam a entender que a portadora da
arma, inicialmente disparou os tiros contra a vítima
em pontos diferentes da sala, tendo, inclusive, havi-
do resistência por parte da vítima ao defender-se
(...) pelo vestígio de sangue encontrado no local,
entende-se que a vítima fora atingida dentro da sala,
próximo à porta de acesso (...)’ (cf. fls. 69/70).
23. Destaque-se ainda os depoimentos da vítima e
das testemunhas Fátima Maria Ramalho Vespasia-
no e Mosarina de Oliveira Silva, que confirmam a
intensidade do elemento subjetivo que condicionou
a conduta da agressora, que dissimulou o seu ver-
dadeiro intento para as servidoras que se encontra-
vam na ante-sala, vindo a ingressar no gabinete da
vítima, pronunciando as seguintes palavras ‘Você vai
morrer!’, sacando a arma em seguida e efetuando
um disparo, ao que se seguiu uma luta corporal, ten-
do efetuado novas deflagrações de projéteis contra
o agredido (cf. fls. 26/31 e 51/57).
24. Pois bem, a acusada, ao fazer uso de um meio
potencialmente letal, no mínimo assumiu o risco em
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provocar o resultado mais grave, o que evidencia,
pelo menos, a existência do dolo eventual.
(...).”

Nessa moldura, não me atacam incertezas acerca da exis-
tência do crime e da prova suficiente de autoria, assim também
sobre a impossibilidade de desclassificação do delito, ao menos
neste momento, de modo que outra posição não poderia ter o
magistrado a quo senão a de dar cumprimento ao comando do art.
408 do CPP e permitir que o Tribunal do Júri julgue a recorrente.

No tangente, por fim, à classificação na pronúncia com a qua-
lificadora, cuido não merecer qualquer reforma, porque não houve
inovação por parte do magistrado, constando tais qualificadoras
da inicial acusatória. (“O reconhecimento na pronúncia de qual-
quer qualificadora não articulada na denúncia acarreta a nulidade
do processo por cerceamento de defesa, colhida de surpresa pela
não-observância do disposto no art. 384, parágrafo único, do CPP”
– STF, RT 336/495).

Aliás, uma vez mais na lição do Desembargador Adriano Mar-
rey (Ob. cit., pág. 229), ainda tendo em mente o dever de o magis-
trado sentenciante não influenciar os jurados, “Na pronúncia não é
dado ao juiz afastar circunstância qualificadora constante da de-
núncia”.

Com esse mesmo juízo, o seguinte pronunciamento do e. STJ,
a seguir reproduzido a título de exemplificação:

“Sentença de pronúncia. Circunstâncias qualifica-
doras. Impossibilidade de o juiz da pronúncia fazer
suas exclusões. O juiz natural do homicida é o Tri-
bunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII), e não o juiz singu-
lar. Este último, se pronuncia, não pode usurpar com-
petência constitucional do Tribunal Popular. Recur-
so provido”. (Ac. REsp. nº 16.504-SP – RT 694/392).

De toda sorte, embora não estejam inequívocos os motivos
que levaram a recorrente a prática o violento crime, as suas alega-
tivas de que pretendia “apenas dar um susto” e sobre “a perturba-
ção e o caráter irascível da vítima, que, como chefe, perseguia a
recorrente no trabalho” indicam ter agido, aparentemente, por mo-
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tivação fútil, tal como previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Assim sendo, não há falar-se em manifestamente improce-
dente e descabida a qualificadora, motivo por que não poderia ser
legalmente afastada pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção
Judiciária de Alagoas (Maceió).

Estime-se a lição mais uma vez oriunda do augusto STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGI-
MENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMEN-
TE QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PREVA-
LÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETA-
TE. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO
PARA OS APELOS EXCEPCIONAIS. SÚMULA 7/
STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
‘Não sendo inconsistente e estreme de dúvidas a
identificação do animus do agente, bem como das
circunstâncias do delito, é inviável proceder-se, no
momento processual em tela, à desclassificação do
crime de homicídio duplamente qualificado, na for-
ma tentada, para lesão corporal ou exclusão de qua-
lificadoras constantes da denúncia, devendo a ma-
téria ser remetida para o Júri Popular, juízo natural
do qual deriva a competência para, com profundida-
de, apreciar o mérito sobre a conduta do acusado.’
Prevalência do princípio in dubio pro societate.
A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamen-
te clara sobre o cabimento de embargos declarató-
rios e estes só têm aceitação para emprestar efeito
modificativo à decisão em raríssima excepcionali-
dade.
Não se prestam a um reexame da matéria de méri-
to decidida no acórdão embargado.
Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no AG 513.343/CE - Quinta
Turma, unânime - Rel. Min. José Arnaldo da Fonse-
ca - DJ 2/8/2004, pág. 494).
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“PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART.
121, § 2º, II E IV DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O DELITO DO ART. 121, § 3º, DO MESMO DIPLO-
MA LEGAL.
I - A desclassificação, por ocasião de iudicium ac-
cusationis, só pode ocorrer quando o seu suporte
fático for inquestionável e detectável de plano.
II - Na fase da pronúncia (iudicium accusationis), re-
conhecida a materialidade do delito, qualquer ques-
tionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do
brocardo in dubio pro societate.
Recurso provido.”
(STJ - REsp 628.700/D - Quinta Turma, unânime -
Rel. Min. Félix Fischer - DJ 30/8/2004, pág. 330).

As demais argüições deduzidas pela recorrente igualmente
são inexitosas, desmerecendo mesmo maiores digressões: (1)
há, ao revés do que alegado pela recorrente, narração de fato alheio
à sua vontade que a impediu de alcançar o resultado desejado,
exatamente pela reação da própria vítima, e sua posterior prisão
em flagrante; e (2) não se pode questionar a validade de laudo
pericial quando, instaurado o incidente de sanidade no curso do
processo, e proferida decisão julgando a impugnação improcedente,
a acusada dela não recorreu, restando preclusa a questão.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Assim voto.
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